NOTULEN Algemene Ledenvergadering (ALV) R&ZV De Amstel d.d. 20 november 2015
Aanwezig bestuur
Dick van Nes
Wim Koopman
Steven Weyermans
Tonny Lepeltak
Paul van Grieken
Cees Vente
Pim Fenger

(voorzitter)
(vicevoorzitter)
(secretaris)
(commissaris gebouw)
(commissaris vloot)
(commissaris wedstrijdroeien)
(commissaris algemene zaken a.i.)

Afwezig bestuur
Maaike Zietse
Els Lindelauf
Florrie de Pater

(penningmeester)
(commissaris algemene zaken en recreatieroeien)
(commissaris instructie)

Aanwezige leden
Er zijn 63 leden aanwezig met een totaal stemgewicht van 307 stemmen (61 leden met een
stemgewicht van vijf stemmen en 2 leden met een stemgewicht van één stem).
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezige leden, en in het bijzonder de
ereleden, van harte welkom.
Een moment van stilte wordt gevraagd voor twee leden die het afgelopen verenigingsjaar zijn
overleden: Arnold Berkhout en Evert Kruyswijk.
2. Vaststellen van de agenda
Geen opmerkingen over de agenda.
3. Ingekomen stukken
Er zijn twee ingekomen stukken: een stuk van Peter de Graaf, te behandelen tijdens agendapunt
13a. Het andere stuk is een mail van Aike Cattie, te behandelen tijdens agendapunt 14.
De volgende leden hebben laten weten verhinderd te zijn voor deze ALV: Florrie de Pater, Egbert
Willems, Erica van Haersma Buma, Frank Verheij, Els Lindelauf, Marijke Oskam-Tamboezer,
Charles Thie, Bram Munnik, Ineke Rem, Henk Sweers, Fokko Faber, Marieke Rinkema, Mike
Mann, Emely Foeken, Pem Godri, Michael Kopijn, Maartje Pittery, Olga Duijn, Luk van Driessche,
Her Grimbergen, Jeanette von Lindern, Helena Erwich, Stefan Kools, Jaap van der Meulen, Sonja
van der Meulen, Geo Arnold, Paul van Dam, Thom Bogaard en Rob Rademakers.
Tevens is de penningmeester Maaike Zietse wegens ziekte verhinderd.
4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2014
Er zijn geen opmerkingen over de notulen. Deze zijn bij acclamatie vastgesteld. De voorzitter en
secretaris tekenen de notulen.
5. Jaarverslag over het verenigingsjaar 2014/2015
Het jaarverslag is opgemaakt met behulp van diverse leden met hun verschillende
expertisegebieden binnen De Amstel. Voordat u de gelegenheid krijgt om vragen te stellen is er
alvast een opmerking hierover door de commissaris wedstrijdroeien:
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Ik heb begrepen dat men vindt dat het gedeelte over het wedstrijdroeien nogal feitelijk is
opgesomd en weinig enthousiasme uitstraalt. Er zijn door alle wedstrijdroeiers enorm goede
prestaties geleverd. De broers Muda hebben twee wereldbekerwedstrijden gewonnen, maar zijn
desondanks niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen vanwege tegenvallende resultaten op
het Europees Kampioenschap. Er wordt een traject gestart om hen toch nog te laten kwalificeren
op het Olympisch Kwalificatietoernooi in Luzern in mei. Over het veteranenroeien is niet veel
meer te melden dan er in het jaarverslag beschreven staat. Er wordt door deze groep met veel
enthousiasme geroeid. Hopelijk worden er in de komende jaren meer overwinningen gehaald.
Verder geen opmerkingen/vragen. De voorzitter verzoekt om een applaus voor alle vrijwilligers
die de teksten in het jaarverslag hebben geschreven.
ALV: applaus
Het jaarverslag is hierbij bij acclamatie vastgesteld.
6. Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2014/2015
Behandeld zullen worden de resultatenrekening van het vorige jaar en de balans per 30
september 2015. Zie voor details het “Financieel Jaarverslag 2014/2015” dat voor eenieder
downloadbaar was. De voorzitter toont een presentatie met daarin de cijfers die vermeld staan
in dit jaarverslag. Zijn hierover vragen?
Mieke Soelman: Wat zit er in de post “Overige omzet”? Voorzitter: Dat weten we niet exact,
zullen we navragen bij de penningmeester. Nagekomen bericht van de penningmeester: hierin zit
een schenking van een lid en een fee van verkoop van WK-kaarten.
Mieke Soelman: Die post “Overige omzet” is een stuk lager dan het jaar daarvoor. Hoe komt dat
en wordt daar door het bestuur actief achteraangegaan om die post zo hoog mogelijk te krijgen?
Voorzitter: In het vorige boekjaar hebben we een bedrijf gehad dat tijdens een congres in de RAI
van ons gebouw gebruik heeft gemaakt. Dat heeft ons toen wat omzet opgeleverd. Het bestuur
gaat niet actief achter dit soort omzet aan, en gaat er vooral op in als dit op het pad van De
Amstel komt. Reden daarvoor is dat dit soort activiteiten toch een behoorlijk beslag legt op
kostbare tijd van vrijwilligers die dan geen andere activiteiten voor De Amstel kunnen doen.
Marianne Wildenberg: De schoonmaakkosten zijn gestegen, hoe kan dit en het is er niet schoner
op geworden? Commissaris gebouw: Er is een nieuwe schoonmaker in dienst genomen die
duurder is. De signalen die afgegeven worden over dat men het niet schoon vindt in de
kleedkamers heeft het bestuur gehoord en heeft onze aandacht.
Koos Voogd: De energiekosten zijn constant gebleven t.o.v. vorig jaar. Wat is de invloed van het
gesloten houden van de loodsdeuren op deze kosten? Commissaris gebouw: Wat we proberen te
bereiken met het gesloten houden van de loodsdeuren is het niet te veel afkoelen van de
temperatuur in de loods, omdat dit invloed heeft op de temperatuur op de verdieping
daarboven. De energiekosten dalen in grote lijnen nog steeds, dit komt door 1. Het gebouw is
gedeeltelijk vernieuwd en er is meer isolatie, 2. oude verlichting wordt vervangen door
ledverlichting en 3. de winters zijn niet koud.
Mieke Soelman: Waarom staat er bij de kosten vloot dat de verkoop van boten/riemen “-100” is?
Commissaris vloot: Dit betekent dat er € 100 verdiend is.
Koos Voogd: Worden boten gebruikt tot en met het einde van hun leeftijd? Commissaris vloot: De
boten blijven over het algemeen in gebruik tot op hoge leeftijd en daarna wordt geprobeerd om
ze te verkopen. Dit lukt nauwelijks omdat de markt voor gebruikte boten klein is.
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Erik Kraak: Hoe kan het dat de kosten voor de Ergohead nul zijn? Leo Schneemann namens de
kascommissie beantwoordt de vraag: Er is geld onttrokken aan de reservering die op de balans
stond en dan loopt het niet via de staat van de baten en lasten wat we nu bespreken. Er was een
klein tekort, maar dat is aangevuld via de balanspost. Het klopt dus dat er in dit overzicht nul
staat.
Bram de Blécourt: Hoe kan het dat het botentransport zo hoog is? We betalen het botentransport
tegenwoordig toch zelf? Vicevoorzitter: Er is door veteranen aan de vereniging terugbetaald €
1200 voor botentransport naar Venetië en € 400 voor botentransport binnen Nederland. Voor
verder botentransport (junioren en senioren) is er € 3000 uitgegeven.
Sannie de Graaf: Ik zie dat het resultaat € 37.320 is. Daar kan makkelijk een prijzenkast vanaf.
Doe dat dan een keer!
Voorzitter: Nu we de financiën over het afgelopen jaar hebben besproken en daarover vragen
beantwoord hebben, geef ik nu het woord aan Leo Schneemann die namens de kascommissie
spreekt.
Leo Schneemann: De kascommissie heeft onderzoek gedaan naar de balans per 30 september
2015: de jaarrekening is sluitend met een totaal van € 491.156,- en de staat van baten en lasten
over de periode 1/10/14/ t/m 30/9/15 geeft een positief resultaat van € 37.320,-. De
kascommissie heeft het in het jaarverslag onder liquide middelen gerapporteerde saldi van
bankrekeningen ten bedrage van € 86.594 aangesloten met de betreffende bankafschriften en
geen verschillen geconstateerd. De kascommissie heeft dit jaar speciale aandacht besteed aan
een controle van baten. De contributies van de leden zijn de belangrijkste batenpost. De
kascommissie heeft een goede indruk gekregen van de aansluiting tussen de hierbij gebruikte
administratieve systemen, van de toegepaste controles en van de gehanteerde
functiescheidingen. De kascommissie is tevreden over het proces, de volledigheid en de juistheid
van de boeking van de baten.
De kascommissie adviseert de vergadering de jaarstukken over het verenigingsjaar 2014-2015
goed te keuren en het bestuur en in het bijzonder de penningmeester decharge te verlenen voor
het gevoerde financiële beleid en het beheer over de financiële middelen.
ALV: applaus. Het financieel jaarverslag is bij acclamatie vastgesteld.
7. Mondelinge toelichting plannen 2015/2016 per commissaris
In deze vergadering is één commissaris aanwezig die zijn plannen toelicht.
Commissaris vloot: De taken van de vlootcommissaris zijn te verdelen in drie stukken, namelijk:
het vernieuwen van de vloot, het onderhouden daarvan en het goed gebruik van die vloot.
Vernieuwen van de vloot: Aankomend jaar worden er aangekocht: een Fillipi dubbelvier, twee
Fillipi skiffs en een Wiersma wherrie. Deze laatste ter vervanging van de Bullewijk. Daarnaast
worden er extra riemen ingekocht om achterstallig onderhoud in te lopen. In het jaar 2016/2017
worden er volgens het botenplan aangeschaft: twee C1, een C2, een dubbeltwee en twee skiffs.
In 2017/2018: een wherrie, een C4, een (dubbel)vier en een (dubbel)twee.
Renovatie: Een C4 (Albatros) zal aankomend jaar worden opgeknapt door Wiersma. De Pelikaan
of de Tureluur zal worden opgeknapt door onze bootsman. Een aantal vrijwilligers heeft zich al
gemeld om daaraan mee te helpen.
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Truida Voortman: Heeft de aan te schaffen wherry inklapbare riggers? Commissaris vloot:
Jazeker.
Er wordt door sommigen verondersteld dat De Amstel twee soorten vloten heeft: een gewone
vloot toegankelijk voor alle leden en een wedstrijdvloot toegankelijk voor enkelen. Dit is niet het
geval; er is één vloot die toegankelijk is voor iedereen, mits voor die boot de juiste examens zijn
afgelegd. Het is wel zo dat bepaalde teams die ambitie en inzet tonen en voor (een) bepaalde
wedstrijd(en) trainen, een wedstrijdboot toegewezen kunnen krijgen. Dat betekent dat deze
boot tijdelijk is toegewezen aan een wedstrijdteam, niet dat dit team voor altijd het exclusieve
recht heeft op die boot. Het is dus niet zo dat dit een ‘eigen’ boot is voor dat team. Er is een
vraag gesteld door mevrouw Cattie (vraag 8) of wedstrijdteams niet een extra bijdrage zouden
moeten betalen voor het krijgen van zo’n ‘eigen’ boot. Dat vindt de commissaris vloot niet. Als
vereniging willen we alle soorten roeien bevorderen: recreatief en wedstrijd. Voor alle
doelgroepen worden er dan ook boten aangeschaft, zie het net uitgelegde botenplan. Bovendien
gaan boten op regelmatige basis uit de wedstrijdvloot naar de afschrijfvloot.
Ted Deckers: Kan er door analyse van welke boten er afgeschreven zijn geweest worden
nagegaan of er een betere balans komt tussen boten die afgeschreven zijn en het soort leden? Er
wordt regelmatig gekeken of dit aansluit.
Marcel Pouw: Wat is het beleid met de oude houten wherries? Raken we deze op termijn
helemaal kwijt of is het plan dat er een aantal wordt behouden? Het beleid is dat er geroeid moet
worden in alle boten die de vereniging heeft. Indien er niet tot nauwelijks geroeid wordt in de
oude houten wherries, zullen deze op termijn de vloot uitgaan. Ik weet dat er bij sommigen veel
gevoel zit bij deze wherries. We zitten ook met ruimtegebrek: als er een boot gekocht wordt,
moet er ook eentje weg om de nieuwe te kunnen stallen.
Sannie de Graaf: Ik ben het er niet mee eens dat oude houten wherries worden weggedaan.
Behoudt het oude houten materiaal! Bewaar i.i.g. naast de Dolfijn ook één of twee houten
wherries. Vicevoorzitter: De houten wherries worden nauwelijks gebruikt want iedereen roeit in
de kunststoffen wherries. De houten wherries gaan sterk achteruit omdat ze in de loods liggen te
verdrogen. We zijn geen museum, het gaat ook om het gebruik.
Het agendapunt 8. Presentatie vernieuwde website schuift naar achteren.
9. Voorstel bestemming van het financiële resultaat 2014/2015
Het bestuur stelt voor om het resultaat van 2014/2015 als volgt te bestemmen: met € 11.000
aanvullen van de algemene reserve. Deze wordt dan groot ongeveer 10% van de jaarlijkse omzet.
Dit is bepaald geen luxe. Als bijvoorbeeld 10% van de leden zouden opzeggen is dit bedrag al
nodig. Er is werk uitbesteed door de ziekte van de bootsman, dit heeft geld gekost en misschien
gaat dit het komende jaar nog meer geld kosten. Hiervoor wordt een voorziening getroffen van €
17.000. Het juniorenfonds willen we weer aanvullen met € 5.000. Ook willen we het botenfonds
aanvullen met € 4.320. Dit gaan dan van ongeveer € 6.000 naar € 10.000.
Marianne Thomassen: Jullie zeggen dat de bootsman ziek is, maar er is wel werk aan de winkel en
dit wordt kennelijk uitbesteed. Hoe zit dit? Vicevoorzitter: Het onderhoud loopt behoorlijk achter.
Er had een C4 gerenoveerd moeten worden, maar dit kon niet worden gedaan door de bootsman
en is dus uitbesteed. Er zal nog meer werk worden uitbesteed, omdat het onderhoud wel door
moet gaan.
René Visser: Kunnen we niet een gedeelte van het resultaat besteden aan de aflossing van de
hypotheek? Dat zou kunnen. Hier kiezen we niet voor. Een reden hiervoor is dat wanneer we het
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resultaat op deze manier bestemmen, en we dus niet onder de nul zakken, we niet van de vrij
dure kredietfaciliteit gebruik hoeven te maken.
ALV: applaus. De ALV stemt in met de voorgestelde bestemming van het financiële resultaat.
10. Tijdelijke contributieverhoging voor het verenigingsjaar 2016/2017
(Op de agenda stond abusievelijk het verkeerde jaar 2015/2016 vermeld; juist is 2016/2017)
Het bestuur vraagt de ALV om de tijdelijke contributieverhoging van € 30 per jaar die op de
buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2014 is afgesproken, ook voor het
verenigingsjaar 2016/2017 te mogen heffen.
Mieke Soelman: Ik vind het bijzonder dat we eerste te horen krijgen hoe het resultaat wordt
verdeeld en daarna krijgen we te horen dat de contributie omhoog gaat. Ik had het fijner
gevonden als dat andersom wordt verteld. Waarom stoppen we het resultaat niet in het niet
verhogen van de contributie? Voorzitter: Het resultaat wat we net hebben besproken gaat over
het vorige verenigingsjaar, de verhoging waar we nu over spreken gaat over het komende
verenigingsjaar. MS: Je kunt toch ook een stuk van het resultaat in een voorziening stoppen zodat
we geen contributieverhoging hebben? Voorzitter: Er komt geen contributieverhoging, de huidige
hoogte van de contributie wordt gecontinueerd. Als we de verhoging niet zouden berekenen,
zouden we administratief een verlies gaan draaien en gaan we interen op ons
weerstandsvermogen.
Calijn van Lennep: Jullie vragen zoals afgesproken toestemming aan de leden of de € 30 mag
worden geheven. De vraag die ik dan aan het bestuur stel is of het bestuur kan aangeven of het
daadwerkelijk nodig is om dit bedrag weer te heffen? Vicevoorzitter: Het is echt nodig, anders
zakken we onder nul. Het is niet voor niks dat we beogen om dit voor in totaal vijf jaar te heffen.
We moeten reserves gaan opbouwen. In 2016/2017 wordt het de derde keer dat we dit gaan
heffen en de verwachting is dat we de twee jaar daarna ook nog nodig hebben om de financiële
situatie op orde te krijgen. CvL: We hebben net het resultaat gezien, in welk onder deel van de
balans is die € 30 dan precies gaan zitten? Voorzitter: Zonder die € 30 hadden we niet kunnen
toekomen aan € 60.000 aankoop van boten. We hebben een positief resultaat, dus je zou kunnen
zeggen dat die € 30 vorig jaar niet had gehoeven, maar in de begroting voor het vorige jaar zagen
we dit resultaat niet aankomen. We hebben een aantal niet structurele meevallers gehad. Het
resultaat wordt ook vertekend doordat we € 17.000 niet hoefden te betalen aan salaris voor de
bootsman.
ALV: applaus. De ALV stemt in met het heffen van de tijdelijke contributieverhoging in het
verenigingsjaar 2016/2017.
11. Vaststellen begroting voor het verenigingsjaar 2015/2016
Behandeld zal worden de begroting 2015/2016. Zie voor details het stuk “Financiële Begroting
2015/2016” dat voor eenieder downloadbaar was. De voorzitter toont een presentatie met
daarin de cijfers die vermeld staan in dit stuk. Een positief resultaat van € 73 wordt beoogd. Zijn
hierover vragen?
Opmerking van de vicevoorzitter: Opvallend is dat de begrote kosten voor (junioren)instructie
met zo’n € 5.000 omhooggaan. Dit komt doordat we begonnen zijn met werkacties voor
studenten. Dit zijn dus betaalde instructeurs van studentenroeiverenigingen omdat het met
alleen vrijwillige instructeurs van ons gewoon niet lukt. Het is de bedoeling dat in de toekomst de
contributie voor jeugd en junioren echt omhoog moet om deze lasten te kunnen dragen. Daar
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zien we ruimte voor omdat we een goedkope sport zijn voor jeugd/junioren als je het vergelijkt
met bijvoorbeeld hockey. In de volgende ALV gaan we hierop terugkomen.
Simon Koch: Wat gebeurt er met de contributie die niet geïnd kan worden? In het verleden heb ik
hier al eerder vragen over gesteld. Ik pleit voor het inhuren van een incassobureau, die werken op
de basis van no cure no pay. Voorzitter: Dit doen we niet. Wat het bestuur, en in het bijzonder de
penningmeester, wel doet, is heel erg hard in de weer zijn om die achterstallige contributie
binnen te krijgen. Dit kost erg veel energie, tijd en moeite van diegenen die hier mee bezig zijn.
Er wordt een goed resultaat hierbij behaald.
Marianne Wildenberg: Het resultaat kan ook positief worden beïnvloed doordat we meer
contributie binnenkrijgen door ledengroei. Ik zag in het jaarverslag dat er veel mensen weg gaan
en ook veel mensen bijkomen, maar netto groeien we niet. Is daar geen ruimte voor en/of
waarom groeien we niet en hoe gaat het bestuur ervoor zorgen dat we wel groeien? Voorzitter:
Het afgelopen jaar zijn we met netto vier leden gekrompen. De jaren daarvoor zijn we per jaar
netto gegroeid. De ambitie is om per jaar met twintig leden te groeien. Dat is dit jaar niet gelukt.
We verwachten niet dat dit een trend is. Gelukkig zien we in de statistieken dat de trend gekeerd
is dat mensen opzeggen vanwege ‘het missen van aansluiting’. Die opzegreden is een stuk
minder geworden dan de vorige jaren. In die zin doen we er dus veel aan om kwaliteit te leveren
en mensen de aansluiting te bieden. We kijken hoe het ledenaantal zich de komende jaren gaat
ontwikkelen en als het een trend is dat we netto gaan krimpen, zullen we gericht actie moeten
nemen. Overigens is het ook zo dat niet alleen het bestuur verantwoordelijk is om de vereniging
te laten groeien. Ieder lid moet zich hiervoor medeverantwoordelijk voelen en aan dit doel
bijdragen waar hij/zij kan.
Commissaris wedstrijdroeien: Realiseer je ook dat het groeien een behoorlijke wissel trekt op het
actief zijn van vrijwilligers in de instructie. Die worden behoorlijk belast en zij doen wat ze
kunnen. Belangrijk is het binnenkrijgen van jongeren en het betrekken van hun ouders bij de
vereniging. Bijkomend effect daarvan is dat we zien dat die ouders dan soms ook gaan roeien
omdat een actieve vereniging een aantrekkend effect heeft. Dit zou best wel een idee kunnen
zijn om verder uit te werken.
Vicevoorzitter: Onze vereniging bestaat voor een groot gedeelte uit juniorleden. Nadeel daarvan
is dat die per definitie weggaan zodra ze achttien jaar worden. Daar is weinig aan te doen. Wel
werken we er hard aan om die leden (met aanhang) weer terug te laten keren zodra ze klaar zijn
met studeren.
Koos Voogd: Is er weleens onderzoek gedaan over de bekendheid van De Amstel bij
studentenroeiverenigingen? Mij valt op dat studenten bijna allemaal naar Willem 3 of De Hoop
gaan. Vicevoorzitter: Daar zijn we hard mee bezig. Met Okeanos hebben we reeds contacten en
die onderhouden we ook goed. Volgend jaar gaan we de contacten met Nereus aanhalen. Ook
lenen we boten uit aan zowel Nereus als Skøll om bekendheid en sympathie te verhogen.
Ted Deckers: Is er een tendens zichtbaar dat de aandacht van leden bij roeiverenigingen
moeilijker wordt? Het verenigingsleven wordt minder gewild? Erik Kraak zegt hier als bestuurslid
van de KNRB het volgende over: De roeibond is een van de weinige bonden in Nederland die
groeit, vooral met jeugd en studenten. Alle verenigingen in Nederland hebben het probleem van
veel instroom en tegelijkertijd veel uitstroom. Dat wordt aan gewerkt. Bijvoorbeeld worden
studenten die uitstromen bij studentenroeiverenigingen actief benaderd om ze te laten
instromen bij burgerverenigingen.
Marcel Pouw: Bij de jeugdinstructie zijn we inderdaad vrij actief bezig om de ouders die soms bij
de instructie aanwezig zijn te betrekken bij het roeien. Soms wekken we interesse om hen ook te
laten beginnen met roeien. Kleine succesjes dus.
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Er zijn geen andere vragen over de begroting. Leo Schneemann namens de kascommissie vult
nog aan dat dit volgens de kascommissie een goede, evenwichtige begroting is.
ALV: applaus. De ALV stemt in met de voorgestelde begroting.
12. Benoeming kascommissie
De voorzitter vraag of de huidige leden van de kascommissie, Leo Schneemann, Anders Kok en
Andries Smeding hun werkzaamheden willen voortzetten. Alle drie stemmen ze daar mee in en
de ALV heeft hier op geen commentaar.
ALV: applaus
13. a. Voorstel tot wijziging van artikel 18 van het huishoudelijk reglement
Voorgesteld wordt door de heer De Graaf om een toevoeging te doen in artikel 18 van het
huishoudelijk reglement. De motivatie hiervoor staat beschreven in het stuk “Ingekomen stuk
PdeGraaf voor ALV 20-11-15” dat voor eenieder downloadbaar was.
De voorgestelde toevoeging is als volgt (de toevoeging in het artikel t.o.v. de huidige tekst is
onderstreept):
“De in artikel 15, 16 en 17 bedoelde insignes en onderscheidingstekenen blijven het eigendom
van de vereniging. Een daartoe ingericht register bevat de ondertekening voor ontvangst van de
uitgereikte insignes en onderscheidingstekenen.
De uitgereikte insignes en onderscheidingstekenen worden door het betreffende lid beheerd,
zoals dat een goed huisvader betaamt.
Bij beëindiging van het lidmaatschap, ongeacht de wijze waarop, wordt het insigne en/of
onderscheidingsteken direct aan de vereniging geretourneerd.”
Vicevoorzitter: Dit kan alleen gaan over insignes die vanaf nu worden uitgegeven. Een aantal jaar
geleden is er op eenzelfde ALV als dit besloten dat de insignes niet hoefden worden
teruggegeven door de ontvanger. De insignes die onder de toen geldende voorwaarden zijn
uitgegeven kunnen dus niet worden teruggeëist.
Peter de Graaf: Daar ben ik het niet mee eens. De statuten en het huishoudelijk reglement is van
toepassing voor iedereen die nu lid is van De Amstel. Als er iets wordt veranderd, zijn de nieuwe
regels van toepassing voor ieder lid.
Lies Smit: Ik weet niet wat er veranderd is in de loop der jaren. Toen ik dit insigne kreeg heb ik een
formulier moeten tekenen dat ik het weer terug zou geven als ik mijn lidmaatschap op zou
zeggen. Secretaris: Indien u meer dan 10 jaar geleden dit insigne gekregen hebt, hebt u
inderdaad dat formulier ondertekend. Tijdens de vergadering van 25 november 2005 is besloten
dat het insigne voortaan niet meer teruggeven hoeft te worden. Nu ligt er dus het voorstel dat
het voortaan wel weer moet worden teruggeven.
Pim Fenger: Ik kreeg twee dagen geleden een brief van Jan Wienese. Hij zegt dat hij de discussie
over het wel of niet teruggeven van insignes een beetje zat is. Zijn ere-insigne wil hij zo
langzamerhand wel in bewaring geven aan de vereniging, mits hij het kan dragen wanneer hij
daar om vraagt en mist het verzekerd wordt opgeborgen op een juiste plek. Ik zou graag
genotuleerd zien dat dit een ingekomen stuk is voor deze ALV. Voorzitter: Het dagelijks bestuur
heeft besloten dat deze brief geen ingekomen stuk is voor de ALV, maar een brief gericht aan het
bestuur. Het bestuur zal zijn brief beantwoorden.
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Er wordt gestemd over dit voorstel. Het is duidelijk dat een tweederde meerderheid van de
aanwezigen voor dit voorstel stemt.
ALV: applaus. Het wijzigingsvoorstel is aangenomen.
Het eerder geagendeerde agendapunt 8 wordt nu behandeld.
8. Presentatie vernieuwde Amstelwebsite
Commissaris algemene zaken a.i.: Er is het afgelopen jaar het een en ander gebeurd op het
gebied van communicatie. Sinds het communicatieplan dat twee jaar geleden geïntroduceerd is,
zijn er twee commissies gevormd die beiden inmiddels weer ontbonden zijn. Het afgelopen jaar
is er een nieuwe commissie gevormd die zich heeft gericht op het actualiseren van de website.
Belangrijk is daarbij dat er regelmatig nieuwsbrieven worden verstuurd waarin de aandacht op
artikelen op die site wordt gevraagd. De technische verantwoording voor de nieuwe website ligt
bij Rick van Eeden.
Rick van Eeden: De huidige (oude) website is complex vanwege de drop down menu’s bovenaan
en de links aan de zijkant. De nieuwe site wordt eenvoudiger en overzichtelijker. Er is nog maar
één menu om een pagina te kiezen. Op die pagina zitten eventueel weer andere links. Op de
beginpagina staan de laatste nieuwsitems en op diezelfde pagina zitten onderaan links naar het
afschrijfboek en de plek waar je in kunt loggen om op het besloten gedeelte van de website te
komen.
Koos Voogd: Waarom staat de link naar het afschrijfboek onderaan en moet je dus helemaal naar
beneden scrollen? Rick van Eeden: Daar hebben we voor gekozen omdat er anders nog een extra
menu-item bij zou komen. De leden (vaste bezoekers van de site) hebben op een bepaald
moment wel door dat ze die link onderaan kunnen vinden. Belangrijker voor geïnteresseerde
leden is dat ze de informatie ‘lid worden’ snel kunnen vinden. Die is dan ook vrij prominent
neergezet.
Rick van Eeden: Een ander belangrijk kenmerk van de nieuwe site is dat deze geschikt is voor
gebruik op mobiele devices als smartphone en tablet. De site is wat je noemt ‘responsive’ en past
zich direct aan aan de grootte van je scherm. Als laatste is het nog zo dat sinds kort de
internetdomeinnaam “.amsterdam” beschikbaar is gekomen. Voor De Amstel heb ik alvast het
adres www.roei.amsterdam gereserveerd.
Marcel Pouw: Is het wachtwoord van zowel de ledenlogin van de site als van My-Fleet te
wijzigen? Rick van Eeden: Dat is wel een dingetje. In het verleden is ooit de keuze gemaakt om
voor de site je geboortedatum met voorloopnullen te gebruiken (dus bijv. 04-07-1998 en niet 47-1998) en voor de MyFleet inlog is dit juist zonder die nullen (dus hier wel 4-7-1998). Die laatste
kun je zelf wijzigen. Beide wachtwoorden zijn overigens te wijzigen naar je eigen wachtwoord.
Bart Breuk: Ik zou graag de sponsoren die De Amstel heeft op de website zien. De Amstel heeft bij
de Ergohead een aantal sponsoren. Rick van Eeden: Op dit moment staan ze er niet op omdat
gekozen is om de site zo clean mogelijk te houden. Dat kunnen we natuurlijk veranderen.
Willem Groot: Ook het logo van de sponsor Multivers moet terugkomen. We krijgen korting op
dat boekhoudpakket mits hun logo wordt getoond op onze site. Rick van Eeden: Gaan we op
terug komen.
Commissaris algemene zaken a.i.: We hebben het gehad over de voorzorg, hierin speelt de
nieuwsbrief een belangrijke rol. In de nazorg speelde het Amstelkanaal een grote rol. Deze
bestaat helaas niet meer. Met de archiefcommissie heb ik afgesproken dat zij de artikelen die de
moeite waard zijn om te archiveren zullen bewaren voor in het archief.
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Voorzitter: Graag een applaus voor allen die een rol gespeeld hebben in de ontwikkeling van de
nieuwe site.
ALV: applaus
De vergadering wordt voor 10 minuten geschorst.
13. b. Voorstel tot wijziging van artikel 17a van de statuten
Voorgesteld wordt door de het bestuur om een wijziging te maken in artikel 17 lid a van de
statuten. Het gaat dan over het terugbrengen van de uiterste opzegdatum van 30 juni naar 31
augustus. Leden moeten dan uiterlijk 1 maand voordat het nieuwe boekjaar begint (1 oktober)
opgezegd hebben i.p.v. de huidige 3 maanden. De motivatie hiervoor is dat dit de werklast voor
de financiële- en administratiecommissie terugbrengt, het beter in lijn is met andere sport- en
roeiverenigingen en het beter past in de moderne tijd. Ook door het afwijkende boekjaar van De
Amstel, worden leden nauwelijks getriggerd om midden in de zomer op te zeggen i.p.v. het
regulier opzeggen in november wanneer in januari een nieuw seizoen begint. Het lijkt het
bestuur eerlijker naar leden toe om de uiterste opzegdatum te veranderen.
De voorgestelde wijziging is als volgt (de wijziging in het artikel t.o.v. de huidige tekst is
onderstreept):
“Onverminderd de andersluidende regeling van opzegging van het proeflidmaatschap, vermeld in
artikel 6 van het huishoudelijk reglement, kan opzegging door het lid slechts schriftelijk
geschieden aan de secretaris voor 31 augustus van het lopende verenigingsjaar, tegen het einde
van het verenigingsjaar. Artikel 36 lid 2 Boek 2 Burgerlijk Wetboek is voor het overige van
toepassing.”
Margriet Zietse: Hoe wil je een goede begroting maken als je vier maanden van tevoren de
vermoedelijke ledenaantallen nog niet weet? Volgens mij lukt je dat niet. En de penningmeester is
het ook niet eens met dit voorstel. Voorzitter: Het aantal verwachte leden met daarbij de
geschatte inkomsten aan contributie is niet het grootste probleem bij het maken van de
begroting. Dat zit veel meer in andere details. Dit voorstel is wel besproken met de
penningmeester en zij is volledig in dit voorstel gekend en heeft hiertegen geen bezwaar.
Tonnie Bos: Er wordt bij de motivatie van dit voorstel bedoeld dat de werklast voor het LAC en het
FAC naar beneden gaat, omdat het aantal schikkingen dat moet worden verwerkt in de
administraties naar beneden gaat. De opzeggingen moeten blijven worden verwerkt, maar de
hoeveelheid werk voor het FAC (het aanmaken van de schikkingen) gaat naar beneden. Verder
heb ik begrepen dat het FAC met deze wijziging toch grote problemen heeft en daarom wil ik
ervoor pleiten dit onderwerp op te schorten en er niet over te stemmen. Voorzitter: Zijn er
mensen van het FAC aanwezig die er iets over kunnen zeggen?
Willem Groot: Er zijn geen mensen van het FAC aanwezig. Dit voorstel betekent dat er door het
FAC in kortere tijd meer werk moet worden verzet en dat de kans op fouten toeneemt.
Mieke Soelman: Ik denk dat wanneer het FAC problemen zou hebben gehad met dit voorstel, dan
zouden ze hier wel aanwezig zijn. Kennelijk vinden ze het niet zo belangrijk.
Willem Groot: Erica Buma is de coördinator van het LAC. Zij is hier vanavond niet.
Peter de Graaf: De opzegtermijn van drie maanden is vanwege het bij forse ledenschommelingen
kunnen anticiperen op de betalingsverplichting aan de bootsman. Wanneer je drie maanden van
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tevoren aan ziet komen dat er te weinig inkomsten gaan komen om aan alle
betalingsverplichtingen te voldoen, kunnen er alvast maatregelen worden getroffen (bijv.
arbeidstijdverkorting of ontslag). Bovendien ben ik van mening dat er geen werkdrukverlichting
plaats gaat vinden bij de administratie; de opzeggingen moet toch worden verwerkt.
Karin Buurke: Ik vind opzeggen uiterlijk 30 juni veel te lang. Een gezin met jeugdige leden weten
rond 30 juni vaak nog niet hoe het er na de zomer uit gaat zien. Die drie maanden vind ik veel te
lang en ik pleit voor het terugbrengen van de termijn.
Stephanie Veltkamp: Er wordt terecht opgemerkt dat de coördinator van het FAC Erica Buma niet
aanwezig is. Zij heeft mij verteld dat zij en het FAC het niet eens zijn met dit voorstel. De motivatie
klopt niet en al het werk voor het FAC moet dan in 1 maand gedaan worden. Zij was niet op tijd
op de hoogte dat dit voorstel zou worden gedaan, anders zou Erica er zijn.
Voorzitter: De conclusie kan worden getrokken dat dit voorstel niet voldoende onderzocht is en
dat het de draagkracht mist om te worden aangenomen. We trekken dit voorstel terug en het zal
dus niet in stemming worden gebracht. We komen er eventueel later op terug als het
zorgvuldiger is voorbereid.
ALV: applaus

14. Behandeling van de vragen gesteld door A. Cattie
Er zijn schriftelijk een aantal vragen gesteld door Aike Cattie. Deze vragen staan in het bij de
agenda gesloten stuk “Ingekomen stuk ACattie voor ALV 20-11-15” dat voor eenieder
downloadbaar was.
1. Sommige roeiers willen ’s ochtends vroeg roeien (rond 07:00). Alleen zit de deur dan vaak op
het nachtslot. Is het mogelijk om een rooster te maken om ervoor te zorgen dat de deuren op
tijd opengaan zodat iedereen kan roeien wanneer hij wil?
Commissaris gebouw: De deur wordt ’s ochtends door de week rond 08:30 geopend door de
bootsman en in het weekeinde rond dezelfde tijd door vrijwilligers. Wat mij betreft kunnen leden
er vroeger in, maar dan verzoek ik de mensen dat onderling te regelen. De opener moet een
speciale sleutel en de alarmcode hebben om dat te doen.
Bart Breuk: Wordt het niet eens tijd voor een pasjestoegangsysteem? Commissaris gebouw: Dat is
mogelijk en is reeds uitgebreid onderzocht door Rick van Eeden. Ervaring bij andere verenigingen
leert dat zo’n systeem niet altijd stabiel is en soms dus storingsgevoelig. Het onderzoek dat
gedaan is, stelt dat het installeren van zo’n systeem € 7.000 kost.
Rick van Eeden: Bij andere verenigingen binnen Amsterdam is het systeem storingsgevoelig
omdat zij het zelf hebben aangelegd. In mijn onderzoek wordt het aangelegd door een
professioneel bedrijf. Overigens kan zo’n systeem ook aan het alarm gekoppeld worden, zodat
iemand met de juiste rechten ’s ochtends de deur kan openen en het alarm eraf halen.
Commissaris gebouw: Bij zo’n systeem hoort ook een behoorlijke administratie om alle rechten
per persoon op een smartcard te zetten. Wederom een extra taak voor leden van het LAC.
Aike Cattie: Dus ik kan de indieners van de vraag naar jullie toesturen zodat ze de sleutel en code
van het gebouw krijgen? Vicevoorzitter: Je kunt die leden naar ons toesturen. Wij zullen ze dan in
contact brengen met de mensen die de sleutel en code wel hebben om het onderling te regelen.
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Calijn van Lennep: Ik wil het bestuur vragen om het uitgezochte voorstel te presenteren en dat het
volgende jaar mee te nemen in de begroting, indien de andere leden dit ook willen? Voorzitter:
We gaan kijken of en hoe we dit gaan doen.
Ruurd Verdam: Ik wil voor zo’n systeem waarschuwen. Bij een andere vereniging waar het
professioneel is aangelegd, komen er toch mensen naar binnen die er niet horen. Het is erg
kwetsbaar.
Bram de Blécourt: De Hoop, RIC en Willem3 kom je ’s ochtend vroeg al op het water tegen. Als het
bij hen kan, moet het bij ons toch zeker ook kunnen? Voorzitter: Het kan ook, maar we moeten
het wel inrichten op een manier zodat het financieel en voor de vrijwilliger die de deur open doet
dragelijk is. Vicevoorzitter: Bij RIC en op De Hoop wonen er mensen op de vereniging die ’s
ochtends de deur open doen, dus daar is het makkelijker.
2. De kleedkamers en douches zijn erg vies. Is het mogelijk om een schoonmaker die
schoonmaakt in te huren? Daarnaast is er een mat in de douches van de heren. Kan deze mat
verwijderd worden (schijnt erg smerig te zijn)?
Voorzitter: We zullen de vinger aan de pols houden hoe het hiermee gaat. Indien nodig zullen we
hier veranderingen in aan brengen. Ook een verzoek aan de leden zelf dat ze ruimtes
schoonhouden. Denk hierbij aan bijv. aan de ergoruimte. Het kan geen kwaad om zelf eens de
bezem er door te halen.
Willem Groot: Wat is het huidige schoonmaakregime? Voorzitter: Er komt een schoonmaker op
maandag en vrijdag. Die maakt schoon in de ruimtes van de vereniging en de
gemeenschappelijke ruimtes.
Calijn van Lennep: Op de begroting staat dat de schoonmaakkosten omhoog zijn gegaan.
Opvallend is dat in het jaar dat die kosten omhooggaan er juist meer klachten komen. Is er een
verband? Bovendien vind ik het aanbod van het bestuur om de boel zelf ook een beetje schoon te
houden erg karig. Voorzitter: We gaan scherp in de gaten houden of het schoner wordt en zo
niet, dan nemen we andere maatregelen.
Frank van Unen: Als we jaarlijks meer dan € 6.000 uitgeven aan schoonmaakkosten, mag je
verwachten dat het schoon is. Kan het zijn dat deze schoonmaker geen goed werk aflevert? Ik zou
hem scherp in de gaten houden.
3. Er worden erg onaardig commentaar geleverd op Facebook. Niet alleen op de Amstelpagina
maar ook op sommige privéaccounts van leden. Deze privéaccounts worden vervolgens
gedeeld zodat iedereen dit toch ziet. Is er een mogelijkheid om hier actie tegen te
ondernemen? Misschien mensen van de ledenlijst afhalen als ze dit regelmatig blijven doen?
Commissaris algemene zaken a.i.: Het staat iedereen vrij om mee te doen aan Facebook. Als je
besluit om hieraan mee te doen moet je je realiseren dat je je blootstelt aan commentaar. Dit
kan ook onaardig commentaar zijn. Indien leden zouden moeten worden geschorst vanwege
onaardig commentaar op Facebook moet hier een strafrechtelijke grondslag tegenover staan.
Aike Cattie: Wat mij opviel is dat de vrijwilligers die meegeholpen hebben aan de organisatie van
Sail werden uitgescholden. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Leden die hun tijd en energie aan
de vereniging geven, krijgen stank voor dank.
Rick van Eeden: De Amstelpagina op Facebook is een open site. Iedereen kan zich daarvoor
aanmelden. Daardoor is het oncontroleerbaar. De vereniging zou er verstandig aan doen om die
pagina meer naar zich toe te trekken en achter een vergrendeling te zetten. Nu zitten er ook niet
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Amstelleden op die pagina. Daarnaast is er een aantal leden die ontzettend botte berichten op de
pagina zetten. Willekeurige roeiers worden het mikpunt doordat er ongevraagd foto’s van ze
worden geplaatst met daarbij de meest verschrikkelijke commentaren. Soms lijkt dit wel op een
persoonlijke aanval. Gelukkig worden die berichten soms weggehaald door de beheerders.
Commissaris wedstrijdroeien: Ik ben het met je eens Rick. Echter, de Amstelfacebookpagina is
niet van de vereniging. Als bestuur hebben we geen invloed op wat daar geplaatst wordt. We zijn
geen beheerder van die pagina en de vraag is of je daar beheerder van wilt zijn. Dan krijg je daar
een dagtaak aan om alles te filteren en goed te keuren wat daar gebeurt. Rick van Eeden: De
huidige beheerders van de pagina zijn leden. Je kunt daar mee om de tafel gaan en afspraken
maken over wat wel en niet wordt toegestaan.
Wietske Hoogstadt: Er is een simpele oplossing. Je kunt het gezwemel van de beste man in je
instellingen uitzetten. Daarnaast: gewoon negeren; dan beleeft hij er steeds minder plezier aan.
Ruurd Verdam: Ik zou graag van het bestuur horen dat zij zich uitspreken “we pakken voortaan zo
iemand aan”. Voorzitter: Dat gaan we niet doen.
Inte Koopman: Ik ben de enige persoon onder de 20 die hier vandaag is. Iedereen die commentaar
levert op Facebook is een volwassene. Je weet dat iedereen daar kan zeggen wat hij wil, daar ga
je mee akkoord als je Facebook gebruikt. Verder kun je het bestuur niet laten opdraaien voor een
pagina die zij niet hebben gemaakt en niet in het leven hebben geroepen. Iemand aanspreken
omdat hij een mening ventileert terwijl die mening je niet aanstaat, kun je niet als taak van het
bestuur bestempelen. Als volwassene kun je toch zelf iemand aanspreken op zijn gedrag? Slap om
dit door het bestuur te laten oplossen!
ALV: applaus
Fons Kuiper: Als ik kijk naar de website van De Amstel is het eenrichtingsverkeer. Als lid kun je
geen discussie op de site zetten. Als je commentaar op de Amstelsite kunt zetten over wat er op
de vereniging gebeurt, heb je wel controle over wat er gezegd wordt.
Calijn van Lennep: Een discussieplatform op een website is hopeloos ouderwets. Daar is juist
Facebook o.i.d. voor bedoeld. Verder vind ik dat het bestuur wel degelijk verantwoordelijk is voor
wat er op de Amstelfacebookpagina wordt gezegd en het bestuur moet de controle hierover naar
zich toetrekken.
Bart Breuk: Je moet er gewoon boven staan wat er gezegd wordt op Facebook.
Mieke Soelman: Op scholen en in ondernemingen zijn er tegenwoordig pestprotocollen. Als het
op de persoon gespeeld wordt lijkt het gewoon op pesten.
Voorzitter: We moeten constateren dat het erg vervelend is dat sommige mensen hun mond niet
kunnen houden op Facebook. Tegelijkertijd is het wel zo dat iedereen kan zeggen wat hij wil. Als
de vervelende dingen in je gezicht zouden worden gezegd i.p.v. op social media kun je het
bestuur toch ook niet verantwoordelijk houden voor wat een ander zegt? We komen er hier nu
niet uit.
4. Het afschrijfsysteem van de ergometers is niet duidelijk. Eerst kreeg je als team een blok. Nu
moet je de ergo’s afschrijven. Hierdoor zijn er teams die een instructeur hebben bevoordeeld.
Daarnaast komt het nu vaker voor dat niet het gehele team kan trainen. Is hier iets aan te
doen?
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Commissaris wedstrijdroeien: Er zijn blokken toegewezen aan de wedstrijd- en veteranenroeiers.
Een blok kan altijd worden aangevraagd. Er is niks veranderd t.o.v. vroeger, alleen dat de
ergometers nu kunnen worden afgeschreven in My-Fleet.
Calijn van Lennep: Er waren vroeger blokken. Nu lijkt het alsof er geen blokken meer zijn.
Commissaris wedstrijdroeien: Die zijn er nog steeds.
5. Vroeger waren er een aantal matjes in de ergo meter kamer. Deze zijn (op een paar na)
verdwenen. Is het mogelijk om deze matjes terug te leggen?
Vicevoorzitter: Die lagen op de Bosbaan. Ze zijn inmiddels hier weer terug.
6. Veel mensen ergeren zich aan de lelijke lamp in het midden van het clubhuis. Deze lamp zorgt
ervoor dat de sociëteit erg kil wordt. Is het mogelijk om deze lelijke lamp weg te hangen en
iets anders op te hangen. Misschien een oude skiff of iets dergelijks. Sommige vinden de lamp
wel mooi. Is het mogelijk om hierover te stemmen?
Commissaris gebouw: Het bestuur weet dat er mensen zijn die de lamp niet mooi vinden, maar
er zijn ook mensen die de lamp en zijn symboliek wel mooi vinden. Dit is vooral een kwestie van
smaak. Het bestuur wil geen discussie op de ALV of stemming over zaken van esthetische aard.
Dat gaat, zo zijn wij bang, geen vruchtbare discussie worden.
7. Wat gaat er gebeuren aan de manier waarop de afroeicommissie met zijn leden omgaat?
Worden er maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen onjuist bejegend worden?
Nog steeds gaat de afroeicommissie niet correct met mensen om.
Vicevoorzitter: Er is met de afroeicommissie gesproken. Er waren inderdaad klachten. Iedereen
van de afroeicommissie loopt momenteel nog meer op zijn tenen om maar zo vriendelijk
mogelijk te vertellen dat iemand gezakt is. Je moet je ook realiseren dat er mensen zijn die
gewoon niet willen horen dat ze gezakt zijn. Als ze dit verteld wordt, is het ineens onvriendelijk
en krijg je een grote mond of soms zelfs tranen terug. Wie examen doet, kan ook zakken. De
afroeicommissie staat er niet voor de lol. Zij vertellen ook liever dat iemand geslaagd is. Het kan
zo zijn dat er eens niet heel lief gezegd is dat iemand gezakt is. Dat kan gebeuren.
Margriet Zietse: Het geldt ook andersom. Eén van de redenen dat ik niet meer in die commissie zit
is dat je ongelofelijk onaardig wordt bejegend door de leden. Daar lusten de honden soms geen
brood van! Je wordt soms voor rotte vis uitgemaakt als je ze vertelt dat het nog niet goed genoeg
is. Sommigen willen dat niet horen en zetten een grote mond op!
8. Er worden wedstrijdboten aangeschaft. In deze boten mag niet iedereen roeien terwijl
iedereen hier wel aan mee betaald? Zouden we uitleg kunnen krijgen over de beslissing van
het aanschaffen van die wedstrijdboten. Waarom krijgen sommige teams een wedstrijdboot
toegewezen en andere teams niet? Is het mogelijk om teams met eigen boten een extra
bijlage te vragen?
Deze vraag is onder agendapunt 7 reeds beantwoord.

15. Benoeming bestuur
De wisseling van bestuursleden met namen van de beoogde vervangende bestuursleden is
eerder aangekondigd via mail naar alle leden. Er zijn geen tegenkandidaten, dus alle
voorgestelde kandidaten worden benoemd. Dit wisseling is als volgt:


Voorzitter: Wim Koopman komt in de plaats van de scheidende Dick van Nes. Wim Koopman
laat de vicevoorzittersfunctie achter
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Vicevoorzitter: Cees Vente komt in de plaats van Wim Koopman. Cees Vente laat de
commissaris wedstrijdroeienfunctie achter
 Commissaris wedstrijdroeien: Nienke Engberts
 Commissaris vloot: Hans Vendrig komt in de plaats van de scheidende Paul van Grieken
 Commissaris algemene zaken: Reinier Nieuwenhuis komt in de plaats van de scheidende Els
Lindelauf en van de interim commissaris algemene zaken Pim Fenger
ALV: applaus
Voorzitter:
Hans, accepteer je je benoeming? Hans Vendrig: jazeker.
Nienke, accepteer je je benoeming? Nienke Engberts: jazeker.
Reinier, accepteer je je benoeming? Reinier Nieuwenhuis: jazeker.
Wim, accepteer jij je wisseling naar voorzitter: Wim Koopman: jazeker.
Cees, accepteer jij je wisseling naar vicevoorzitter: Cees Vente: jazeker.
Voorzitter: Bij nieuwe bestuursleden hoort ook afscheid. Els Lindelauf heeft aangegeven wegens
persoonlijke redenen hier vanavond niet te zijn. Wel nemen we hier afscheid van Paul van
Grieken en Pim Fenger.
Voorzitter: Paul, je had het voornemen om de hele boel hier aan te pakken en dat heb je ook
gedaan. Je hebt aangegeven dat de praktische invulling van de functie eigenlijk een andere is
dan die je van tevoren voor ogen had. Dat waarderen we. Je hebt veel werk verzet. Dank je wel
voor al je inzet!
ALV: applaus
Voorzitter: Pim, we hebben je gevraagd om Els tijdelijk te vervangen. Je hebt een zeer speciale
stijl, maar je hebt met die stijl ook iets voor elkaar gekregen. Je hebt mensen enthousiast
gemaakt om projecten te gaan doen. Onder andere het van de grond tillen van de nieuwe
website. Dat geldt ook voor andere communicatieactiviteiten. Dank je wel Pim!
ALV: applaus
Vicevoorzitter: Dick, jij hebt hier ontzettend veel gedaan. Om te beginnen vele jaren in de
Ergoheadcommissie, daarna als vicevoorzitter en daarna twee jaar als voorzitter. Ontzettend
bedankt voor al je werk. Eén van de dingen waar we je heel dankbaar voor zijn is het mede
herorganiseren en op orde brengen van de financiële wanorde die je in je vicevoorzitter tijd hebt
aangepakt. Dank je wel!
ALV: applaus
Voorzitter: Ik maak plaats voor Wim als nieuwe voorzitter en ik weet zeker dat dat goed gaat
komen. Ik heb leuke dingen meegemaakt en ook minder leuke dingen. Volgens mij zijn we
binnen de vereniging een stukje vooruitgekomen. Niet alleen in de financiën, maar ook in
andere zaken. Ik ben blij dat ik die bijdrage heb mogen leveren. Dank voor jullie vertrouwen
hierin.
16. Bestuursmededelingen
Het bestuur was voornemens om een aantal prijzen uit te reiken, namelijk twee insignes voor
het behalen van 10 eerste prijzen, een insigne voor het halen van 20 eerste prijzen en het
uitreiken van de onderscheiding horende bij het lid van verdienste. Al deze vier personen zijn
hier vanavond niet aanwezig en dit zal worden gedaan op de Nieuwjaarsborrel.
Als lid van verdienste zal dan worden benoemd:
 de heer H.P. (Pem) Godri
De insigne voor tien ‘eerste prijzen’ zal worden opgespeld bij:
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mevrouw A. (Anne) Klok: zij krijgt de gesp voor 20 eerste prijzen
mevrouw M. (Mick) Jonkers
de heer N. (Navin) Keizer.

Vicevoorzitter: Om aan te sluiten bij de regels die NOC*NSF stelt, zullen we voor alle leden die
met jeugd en junioren werken een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan gaan vragen.
17. Rondvraag
 Helen Wüst: De EHBO-koffer is uit 2004 en nooit vernieuwd. Ik heb al diverse malen hierover
een vraag gesteld aan het bestuur, maar geen antwoord. Vicevoorzitter: Je bent bij deze
aangesteld om deze te vervangen.


Sannie de Graaf: Ik ben blij dat de nieuwe wedstrijdcommissaris een vrouw is. Het
damesroeien is onderbelicht in het jaarverslag en ik hoop dat jij hier verandering in kan
aanbrengen.



Sannie de Graaf: Waarom worden de stukken die besloten worden, niet afgehamerd. Dat mis
ik zooo. Ik wil de hamer weer terug!



René Visser: In de begroting werd gezegd dat er dit jaar geen jeugd-/juniorencoördinator is.
Mijn vraag is waarom en komt er weer een nieuwe? Vicevoorzitter: Er is nu nog een
coördinator die door de gemeente betaald wordt. Dat gaat stoppen volgend jaar. In de
begroting voor volgend jaar zal daarvoor een voorziening moeten worden getroffen.



René Visser: Is er in de begroting ook rekening gehouden met het bekostigen van de
aanvragen voor die Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)? Voorzitter: Dit kan worden
gesubsidieerd onder bepaalde voorwaarden.



Bart Breuk: In januari is er weer een Ergohead. We zijn nog op zoek naar mensen die willen
helpen. Meld je bij Helen Wüst. Een ander ernstiger ding is dat er bij de afgelopen Ergohead
veel agressiviteit was. Dat betreuren we. We hopen dat de coaches van onze vereniging zich
rustig houden en niet uit hun dak gaan. Dat geeft een voorbeeld naar andere verenigingen.



Frank van Unen: Ik ben al dertig jaar geen voorzitter meer en mag al die tijd aan het einde
van de vergadering een woordje spreken. Ik heb het gevoel dat het ieder jaar steeds weer wat
beter gaat en dat is een goed gevoel. We zijn een roeiende vereniging. We zijn succesvol. Het
wedstrijdroeien is succesvol, zowel bij de jeugd, heel erg veel blikken, als bij de senioren
broers Muda. We doen veel aan toerroeien en er wordt ontzettend veel instructie gegeven. Er
is ontzettend veel behoefte aan kader en aan instructeurs. Die puzzel is ook het afgelopen
jaar weer opgelost en dat is een compliment waard. Onze hardware is nog steeds okay: het
gebouw, de nieuwe acht, eindelijk die C3, de financiën zijn op orde en we bouwen zelfs een
beetje algemene reserve op. Het gaat dus best prima. Volgend jaar blijft er ook nog wat te
doen. Meestal vraag ik hier een applausje voor de vrijwilligers. We klappen dan voor onszelf
en nemen daarbij het bestuur ook maar mee. Nu gaat het anders. Die bestuursleden zijn
bijzonder. Ze doen ongelofelijk veel voor De Amstel. De Amstel moet blij zijn dat er ieder jaar
weer mensen zijn die heel veel vrije tijd willen opofferen. Het 700 individuen naar de zin
maken gaat nooit lukken, maar de grote lijnen bewaken en uitzetten gelukkig wel. Ik wil dit
jaar namens mijzelf en Peter de Graaf de bestuursleden eens apart bedanken met een flesje
wijn.
ALV: applaus

18. Sluiting
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