NOTULEN Algemene Ledenvergadering (ALV) R&ZV De Amstel d.d. 25 november 2016
Aanwezig bestuur
Wim Koopman
Cees Vente
Steven Weyermans
Maaike Zietse
Tonny Lepeltak
Hans Vendrig
Florrie de Pater

(voorzitter)
(vicevoorzitter)
(secretaris)
(penningmeester)
(commissaris gebouw)
(commissaris vloot)
(commissaris instructie)

Afwezig bestuur
Nienke Engberts
(commissaris wedstrijdroeien)
Reinier Nieuwenhuis (commissaris algemene zaken en recreatieroeien)
Aanwezige leden
Er zijn 57 leden aanwezig met een totaal stemgewicht van 269 stemmen (53 leden met
een stemgewicht van vijf stemmen en 4 leden met een stemgewicht van één stem).
Afwezige leden met bericht van verhindering
Geo Arnold, Els Schnijder, Marijke Oskam, Mike Mann, Maartje Pittery, Stefan
Kools, Jaap Vlugt, Aafke Gorter, Dirk Altena, Marcel Pouw, Tamar Gaylord, Pim
Fenger, Fons Kuiper, Frederic Dohmen, Koos Voogd, Marianne Thomassen, Jan van
Rookhuijzen, Ted Deckers, Pieter Bronsveld, Sonja van der Meulen, Manolo Sanchez,
Michael Kopijn, Rob Rademaker, Tilly Rijkhoff, Charles Thie, Thom Bogaard, Egbert
Willems, Paul van Grieken, Emely Foeken, George Lodewijks, Vincent Muda en
Tycho Muda.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezige leden, in het bijzonder de
ereleden, van harte welkom.
Een moment van stilte wordt gevraagd voor de in het afgelopen verenigingsjaar
overleden Rob Smit (lid); en Ab Mulder (oud-lid).
2. Vaststellen van de agenda
Geen opmerkingen over de agenda.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken, m.u.v. opgemelde berichten van verhindering.
4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 november 2015
Er zijn geen opmerkingen over de notulen. Deze zijn bij acclamatie vastgesteld. De
voorzitter en secretaris tekenen de notulen.
5. Jaarverslag over het verenigingsjaar 2015/2016
Het jaarverslag is opgemaakt met behulp van diverse leden met hun verschillende
expertisegebieden binnen De Amstel. Uit de vergadering komen geen vragen. De heer
Jaap van der Meulen merkt op, dat de bootnaam “Ostap Bender” voor het eerst juist in
de vlootlijst is opgenomen. De voorzitter verzoekt om een applaus voor alle
vrijwilligers, die de teksten in het jaarverslag hebben geschreven. ALV: applaus
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De voorzitter verklaart het jaarverslag hiermee bij acclamatie vastgesteld.
6. Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2015/2016
Behandeld worden de resultatenrekening van het vorige jaar en de balans per 30
september 2016. Zie voor details het “Financieel Jaarverslag 2015/2016”, dat op de
website op het besloten deel voor leden is te raadplegen en voor leden downloadbaar
is. De penningmeester geeft een presentatie van de financiële stukken aan de hand van
een power point-presentatie.
Vervolgens krijgt Anders Kok het woord namens de kascommissie. Hij verklaart, dat
de kascommissie onderzoek heeft gedaan naar de balans per 30 september 2016: de
jaarrekening is sluitend bevonden met een totaal van € 251.152,-- en de staat van baten
en lasten over de periode 1-10-2015 t/m 30-9-2016 geeft een positief resultaat van
€ 5.754,--. De kascommissie heeft het in het jaarverslag onder liquide middelen
gerapporteerde saldi van bankrekeningen ten bedrage van € 123.938,-- aangesloten
met de betreffende bankafschriften en geen verschillen geconstateerd. De
kascommissie heeft dit jaar geen 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
2015/2016 goed te keuren en het bestuur en in het bijzonder de penningmeester
décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en het beheer over de
financiële middelen. Tot slot spreekt hij een woord van dank uit namens alle leden aan
de (aftredend) penningmeester en roemt hij haar professioneel gevoerde boekhouding
en administratie. Haar opvolger wordt veel succes gewenst. Veel dank voor de
constructieve samenwerking.
ALV: applaus.
De voorzitter verklaart het financieel jaarverslag hiermee bij acclamatie vastgesteld.
De voorzitter dankt de leden van de kascommissie voor hun werk en in het bestuur
gestelde vertrouwen.
7. Mondelinge toelichting plannen 2016/2017 per commissaris
In de vergadering is één commissaris aanwezig die zijn plannen toelicht, te weten de
heer Cees Vente, vice-voorzitter.
In vogelvlucht wordt verslag gedaan over de jeugd- en (wedstrijd-)juniorenroeiers. Er
wordt o.a. gememoreerd aan de vele uitzendingen naar Europese en Wereldkampioenschappen; de poging van twee roeiers om deelname af te dwingen aan de Olympische
Spelen. Er is een lijn zichtbaar van aanvankelijke incidentele successen naar
structureel succes. Vervolgens wordt de vergadering terug in de (roei)geschiedenis van
de vice-voorzitter meegenomen, de tijd dat hijzelf de eerste schreden op roeigebied bij
De Amstel zette, waarbij de verbondenheid met de club voorop stond en dat je als
jonge roeier door de club werd opgenomen. Dit maakte, dat je als roeier ook lang bij
“je club” bleef. Dit is ook nu heel belangrijk bij het jeugd- en juniorenroeien om in de
huidige tijd dit gevoel op deze jonge roeiers over te brengen. Dat verenigingsgevoel
wordt gestimuleerd met het aanstellen van onze enthousiasmerende jeugdcoördinator,
Tycho Muda. De (jeugd)instructeurs tonen zich daardoor ook meer betrokken. Het
gevolg is dat de jeugd graag op De Amstel komt, er een goede onderlinge sfeer is en,
dat roeien leeft bij de jeugdleden.
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8. Voorstel bestemming van het financiële resultaat 2015/2016
Het bestuur stelt voor om met het resultaat van 2015/2016, zijnde € 5.745,--, het
juniorenfonds aan te vullen. Er is inmiddels een jeugdcoördinator werkzaam, die uit
eigen middelen wordt betaald, er zijn vele jeugdcoaches, die op basis van een kleine
vrijwilligersvergoeding werken. Dit betekent, dat de kosten van het jeugdroeien deze
financiële injectie in dit fonds rechtvaardigt.
Vraag uit de vergadering: hoe verhoudt zich dit voorstel tot het voorstel van het bestuur tot
(tijdelijke) verhoging van de contributie? Penningmeester: Het voorstel tot contributieverhoging voor de jeugd- en junioren betreft het verenigingsjaar 2017/2018. De bestemming,
zoals voorgesteld, komt toe aan het verenigingsjaar 2016/2017 en compenseert voor dat jaar
de gemaakte kosten.
ALV: applaus.
De voorzitter constateert, dat de ALV instemt met de voorgestelde bestemming van het
financiële resultaat.
9. Vaststellen begroting voor het verenigingsjaar 2016/2017
De penningmeester toont een presentatie van de begroting 2015/2016 en wijst op het
voor dit jaar gerealiseerde positieve resultaat en het begrote negatieve resultaat voor
komend verenigingsjaar. Zie voor details het stuk “Financiële Begroting 2016/2017”.
Eric Kraak: De vereniging is in ledental gedaald. Hoe denkt het bestuur een gewenste groei
van leden te realiseren? Voorzitter: we zijn dit jaar veel juniorenleden kwijtgeraakt wegens
het disfunctioneren van de toenmalige jeugdcoördinator. We hebben besloten zelf een
juniorencoördinator aan te stellen, die we gaan betalen uit eigen middelen (voorheen betaalde
de gemeente dit); tevens is het bestuur doende te stimuleren dat voormalig studentenroeiers
van m.n. Okeanos en Nereus de weg (terug) naar De Amstel weten te vinden. Dit zijn enkele
plannen ter vergroting van het ledenaantal.
Jaap van der Meulen: Ik loop nog wel eens op de club rond op woensdag en zie dan veel
jeugd in het gebouw rondkrioelen. De junioren daarentegen zie ik enkel in de kleedkamers en
zijn daarna meteen weg. Misschien vinden die het niet gezellig en verdwijnen dan weer.
Voorzitter: Junioren roeien voornamelijk op maandagavond en op zaterdag. Dan lopen ze hier
wel rond. We moeten ze spreiden, daarvoor zijn het er teveel.
De penningmeester vervolgt haar toelichting van de begroting. Er zijn geen bijzondere
uitgaven voorzien en de begroting laat het reguliere beeld te zien van voorgaande
jaren.
Enkele leden pleiten voor een ruimere begroting van uitgaven voor de junioren om de
mogelijke kosten voor volgend jaar niet boven de begroting te laten uitkomen.
Penningmeester en voorzitter lichten toe, dat dat niet nodig is, gezien de iets kleinere
wedstrijdgroep, er zullen minder kandidaten voor het halen van de WK en de Coupe de la
Jeunesse zijn.
De penningmeester licht daarop de overige begrotingsposten toe.
De vergadering vraagt benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot de te bouwen 2e
prijzenkast. Commissaris Gebouw: Ik ben het met u eens, dat het duurt en duurt. Dat komt,
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omdat het vrijwilligerswerk is en het een technisch ingewikkelde klus is. De toezegging om
dit voor eind 2016 te realiseren zal niet worden gehaald. Heb geduld, hij komt, hij komt.
Er zijn geen andere vragen over de begroting. Leo Schneemann namens de
kascommissie acht de begroting een goede, verantwoorde begroting ondanks het
tekort. Het is in alle opzichten een realistische begroting. De kascommissie adviseert
de vergadering de begroting goed te keuren.
ALV: applaus.
De voorzitter constateert, dat de vergadering instemt met de voorgestelde begroting.
10. Tijdelijke contributieverhoging voor het verenigingsjaar 2017/2018
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 2017/2018 te mogen heffen. De voorzitter ligt het voorstel kort toe.
Ondanks het gezonder zijn geworden van de financiën is deze verhoging nodig om een
financiële buffer te creëren om eventuele moeilijke tijden op te kunnen vangen.
Uit de vergadering komt de vraag naar het aantal wanbetalers. Voorzitter stelt dat secretaris
en penningmeester hun best doen om alle contributies te innen, maar dat de moderne techniek
het makkelijk maakt een automatische incasso te storneren. Een huisbezoek aan wanbetalers
ter incassering (zoals voorgesteld door een lid) wijst de voorzitter af.
De voorzitter hoort geen andere ter zake doende opmerkingen ten aanzien van het
voorliggende agendapunt of tegenwerpingen en acht hiermee dit punt afdoende
behandelt.
De voorzitter concludeert dat de ALV akkoord gaat met het heffen van de tijdelijke
contributieverhoging in het verenigingsjaar 2017/2018.
ALV: lacht en klapt
11. Benoeming kascommissie
De voorzitter stelt, dat de huidige leden van de kascommissie, Leo Schneemann,
Anders Kok en Andries Smeding hebben te kennen gegeven hun werkzaamheden ook
in het verenigingsjaar 2016/2017 te willen voortzetten. De ALV heeft hierop geen
commentaar.
De voorzitter dankt de kascommissieleden voor hun werk en hun toekomstige
inspanningen en stelt daarop, dat de kascommissie is benoemd.
ALV: applaus
12. Voorstel tot wijziging van artikel 7 van het huishoudelijk reglement
De voorzitter vraagt de penningmeester dit voorstel toe te lichten.
Peter de Graaf: De stemkracht is nog niet vastgesteld. Alvorens dit punt te behandelen is het
raadzaam dat alsnog te doen. De voorzitter stelt eenieder in de gelegenheid alsnog de
presentielijst te tekenen, waarna de stemkracht wordt vastgesteld.
De penningmeester geeft haar toelichting. Juniorencontributie zal € 30,-- stijgen, de
stijging van de jeugdcontributie zal iets meer zijn; dit zal een meeropbrengst genereren
van ongeveer € 6.000,--. Welk bedrag zal worden aangewend om een groot deel van
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de kosten van de jeugdcoördinator te dekken. Dit jaar spreken we de reserve aan van
€ 5.000,--. Dit kan eenmalig, vandaar dat deze verhoging noodzakelijk is. De
voorzitter voegt nog toe, dat alle andere roeiverenigingen van Amsterdam een
dergelijke contributieverhoging doorvoeren.
Jeannette Prins: vraagt het bestuur armlastige leden tegemoet te komen om zo voor hen het
mogelijk te maken te blijven roeien. Voorzitter: er bestaat een sportfonds van de gemeente
Amsterdam, dat financieel kan bijspringen. Leden worden hier ook op gewezen.
De voorzitter vraagt de vergadering of er nog meer vragen zijn en of dit punt in stemming
moet worden gebracht.
ALV: applaus
Voorzitter verklaart dit voorstel voor aangenomen.
13. Benoeming bestuur
De voorzitter memoreert de vierjarige bestuurstermijn en de werkzaamheden in de
verbouwcommissie van de commissaris Gebouw, Tonny Lepeltak en geeft haar als
dank een passend present met een bos bloemen.
Ook de vertrekkend penningmeester, Maaike Zietse, heeft vier jaar in het bestuur
gezeten en de voorzitter prijst haar inspanningen om de financiën en boekhouding te
structureren. Voor haar een present en bloemen voor haar.
Steven Weyermans wordt bedankt voor zijn tijd en moeite en wordt door de voorzitter
de beste secretaris genoemd, die hij ooit heeft meegemaakt. Het spijt de voorzitter
afscheid te moeten nemen. Ook voor hem een present en bloemen. Steven Weyermans
zal nog behulpzaam zijn bij het invoeren van een nieuw computersysteem.
De commissaris Algemene Zaken/Recreatieroeien, Reinier Nieuwenhuis, is niet ter
vergadering aanwezig. De voorzitter dank hem voor bewezen diensten.
De wisseling van bestuursleden met namen van de beoogde vervangende
bestuursleden is eerder aangekondigd via de mail naar de leden. Er zijn geen
tegenkandidaten, dus alle voorgestelde kandidaten worden benoemd. Deze wisseling is
als volgt:
Commissaris Gebouw:
Tonny Lepeltak
Commissaris Algemene Zaken/Recreatieroeien: Reinier Nieuwenhuis
Penningmeester:
Maaike Zietse
Secretaris:
Steven Weyermans






René Visser
Wessel Agterhof
Denise Eikelenboom
Geert Jaspers

ALV: applaus
Voorzitter:
Geert, accepteer jij je benoeming? Geert Jaspers: vol gaarne.
Denise, accepteer jij je benoeming? Denise Eikelenboom: jazeker.
René, accepteer jij je benoeming? René Visser: jazeker.
Wessel, accepteer jij je benoeming? Wessel Agterhof: jazeker.
ALV: applaus
De voorzitter nodigt de nieuwe bestuursleden uit achter de bestuurstafel plaats te
nemen.
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14. Bestuursmededelingen
De voorzitter informeert de vergadering omtrent de wijziging van de “verenigingsvertrouwenspersoon” in “verenigingscontactpersoon”. Een van de twee vertrouwenscontactpersonen van De Amstel (naast Johan de Haan) is Doris Muda, die staande de
vergadering een toelichting geeft op deze wijziging. Belangrijkste reden hiervoor is,
dat een verenigingsgebonden vertrouwenspersoon een te hechte band met de
vereniging en haar leden heeft, wat de onafhankelijkheid in gevaar kan brengen
wegens te grote betrokkenheid. Deze wijziging houdt in de praktijk in, dat in
voorkomend geval de vertrouwenscontactpersoon slechts als loket en doorgeefluik
gaat functioneren om te helpen de weg naar de oplossing van het conflict te vinden en
deze nimmer inhoudelijk zich gaat bezig houden met de kwestie.
Het bestuur was voornemens om een aantal eretekenen uit te reiken, namelijk enkele
insignes voor het behalen van 10 eerste prijzen. Tevens is er een aantal junioren, dat
een balkje gaat krijgen, maar gezien het feit dat deze hier niet aanwezig zijn, zullen
deze worden uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie.
In aanmerking komen voor het insigne “10 eerste prijzen”:
- V.G. (Vincent) Muda
- E. (Emily) Neumann
- T.R. (Tycho) Muda
- E.S. (Emily) Herzstein
- T.A. (Tristan) Voskuilen
Voor het insigne “20 eerste prijzen”
- M. (Mick) Jonckers
Voor het insigne “30 eerste prijzen”
- A.M. (Anne) Klok
De voorzitter kondigt aan, dat er twee mensen zijn aan wie de onderscheiding horende
bij het lid van verdienste wordt uitgereikt: te weten:
Mevrouw A.M.M. (Tonny) Lepeltak-Brinkman (aftredend commissaris gebouw)
ALV: applaus
De commissaris instructie spelt haar het ereteken op.
Mevrouw M.A. (Maaike) Zietse (aftredend penningmeester)
ALV: applaus
De commissaris instructie spelt ook haar het ereteken op.
15. Rondvraag
Sannie de Graaf: Ik heb een opmerking over agendapunt 12. Ik heb niet vernomen, dat dat
punt door de vergadering is aangenomen. Voorzitter stelt haar gerust. Er is de vergadering
gevraagd of men nog op- of aanmerkingen heeft en of men stemming verlangde. Dit was niet
het geval. Het voorstel is bij acclamatie aanvaard.
Sannie de Graaf: ik verlang een hamerslag daarop. De voorzitter laat daarop zijn hamer hard
horen. Er klinkt hard gelach.
Bart Breuk: De 20e Ergohead komt eraan. Dit is een mijlpaal. We hebben een nieuwe locatie:
Het Friendship Sports Centre in Amsterdam-Noord, een sportcentrum voor niet-valide
sporters. Ik doe hier een oproep om je bij Helen Wüst aan te melden als vrijwilliger. Het
wordt een spektakel, waarbij o.a. junioren gaan sponseren “elke meter telt”, er komen
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battles, estafettes met Olympiërs en er zijn mooie prijzen te winnen. Help als vrijwilliger, doe
mee en schrijft je in. Dank voor jullie aandacht.
Art Noordhoek: Ik wil twee aanbevelingen doen.1. Over de erfpacht – doe onderzoek naar de
mogelijkheid van afkoop voor onbepaalde tijd. 2. Het ledenaantal: de gemiddelde leeftijd
van de leden gaat langzaam omhoog. Ik stel voor een commissie ledenbeleid in te stellen om
jongere roeiers naar onze vereniging te trekken, zoals ex-studentenroeiers.Voorzitter wijst er
op, dat het bestuur al actief werft onder studenten; er bestaan goede contacten met Okeanos en
Nereus; we lenen geregeld boten uit aan studentenverenigingen om te laten zien hoe mooi
onze vloot is; we promoten en stimuleren dat meer studenten hier binnen komen; veel
juniorencoaches worden aangetrokken van studentenverenigingen. We betrekken ze bij onze
vereniging in de hoop, dat deze contacten leiden tot een toestroom van ex-studenten naar onze
club.
De voorzitter verneemt, dat er geen vragen meer zijn voor de rondvraag, waarna hij
traditiegetrouw Frank van Unen het woord geeft.
Frank van Unen: Willem, laat ik beginnen met jouw persoonlijk een compliment te maken
voor het tempo, dat jij weet te handhaven in deze ledenvergadering. Meestal is op dit tijdstip
net de pauze gehaald. Hulde. Ik heb niet de indruk, dat je de punten hebt doorgehamerd.
Iedereen kreeg de ruimte om de vragen te stellen, die men wilde stellen. Goed gedaan. We
kijken terug op een prima jaar. We kijken al weer terug op een prima jaar. Ik hoef alleen
maar te verwijzen naar het Jaarverslag. Daar staat het allemaal in. Ik wil een highlight eruit
halen en dat zijn de successen van de junioren Dames.
De voorzitter corrigeert Frank door hem er op te wijzen dat er ook een junioren Heer was
afgevaardigd naar de Wereldkampioenschappen.
Formidabel. Voor zover ik weet, is in de geschiedenis van De Amstel nog nooit zo goed
gepresteerd. Als ik hier rond kijkt, dan heb ik het gevoel dat we hier met minder mensen
zitten, dan vrijwilligers, die de vereniging draaiende houden. Dat betekent, dat het de meesten
om het roeien gaat. Ik wil een applausje om alle vrijwilligers die hier werken te bedanken.
Er klinkt een daverend applaus.
Dan het bestuur. Gelukkig hebben we ook dit jaar weer een bestuur gehad. Enerzijds is het
een dankbare taak, je zet toch iets neer en je ziet de resultaten van alle inspanningen die je
doet. Aan de andere kant soms ook ondankbaar, omdat het een gruwelijk tijdvretende hobby
is om bestuurslid te zijn van een roeivereniging en er altijd van de 700 leden die paar leden
zijn, die het toch niet naar de zin te maken is. Dat zij zo. Jullie heel erg hartelijk bedankt voor
al jullie inspanningen en prestaties. De nieuwe bestuursleden heel veel succes gewenst. En om
nou alleen dat af te doen met een applausje is wat mager, dus van Peter en mij samen willen
we iets meer doen, maar laten we beginnen met dat applaus.
Frank en Peter overhandigen alle bestuursleden een banketstaaf.
ALV: applaus
Voorzitter sluit de vergadering
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