C O N C E P T
NOTULEN Algemene Ledenvergadering van R&ZV De Amstel van 22 november 2019

Aanwezig bestuur
Wim Koopman
Cees Vente
Geert Jaspers
Hans Vendrig
René Visser
Florrie de Pater
Nienke Engberts
Wessel Agterhof
Maarten Jüch

(voorzitter)
(vicevoorzitter)
(secretaris)
(penningmeester)
(commissaris gebouw)
(commissaris instructie)
(commissaris wedstrijd)
(commissaris algemene zaken en recreatieroeien)
(commissaris vloot)

1. Opening
De voorzitter opent de stipt om 20.00uur de vergadering met de woorden: “Hartelijk
welkom op onze algemene ledenvergadering in ons 145e jaar. De aanwezigen worden
welkom geheten en de voorzitter spreekt de verwachting uit, dat het een vruchtbare
vergadering zal zijn.”
1.1 Aanwezige leden
Er zijn 37 leden aanwezig, zie de aangehechte en onderdeel van de notulen uitmakende
presentielijst.
Het berekenen van het stemgewicht wordt achterwege gelaten. Wanneer het tellen van de
uitgebrachte stemmen noodzakelijk is, zal dit alsnog worden gedaan.
1.2 Afwezige leden en donateur met bericht van verhindering
Pim Fenger, Simon Koch, Karin Buurke, Dirk Altena, Vera Verweij, Jochem Overbeek,
Mieke Soelman, Willem Groot, Michael Kopijn, Frank Verheij, Paul van Dam, Jan van
Rookhuizen, Michael Mann, Fred en Liesbeth Hollander, Her Grimbergen, Irene
Wilmink, Egbert Willems, Willemke Stilma, Els Schnijder, Alfred Nijkerk, Henriëtte
Salomon, Marijke Oskam-Tamboezer, Jeanette Griffioen, Art Noordhoek, Tonny
Lepeltak-Brinkman, Karin Feenstra; Jaap van der Meulen; Sonja van der MeulenMondeel; en Gerrit Kolthof.
1.3 Overleden
Voordat wordt overgaan tot de inhoudelijke behandeling van de vergadering, gedenkt de
vergadering de in het afgelopen (verenigings)jaar overleden leden met één minuut stilte:

-

Loes Bergers (5 mei 2019); en
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-

Charles Thie (op 20 oktober 2019).

(Stilte)
Voorzitter dankt de aanwezigen.
2. Vaststellen van de agenda
Agendapunt 12 “Voorstel tot wijziging van art. 14 (Bestuur), sub 2, Statuten (Stuk 6)
wordt ingetrokken. Het bestuur acht aanpassing van het gehele artikel verstandig. De
juridisch kloppende formulering daarvan verdient ruimere voorbereiding. De vergadering
gaat akkoord met deze aanpassing en stelt de agenda overeenkomstig vast.

3. Bestuursmededelingen
De voorzitter informeert de vergadering, dat het bestuur een omissie wil rechtzetten.
Volgens artikel 4 Huishoudelijk Reglement mag een bestuurslid maximaal 6 jaar in
dezelfde functie deel uitmaken van het bestuur. Gebleken is, dat het bestuur de ALV van
2018 ontheffing van deze regel had moeten vragen voor onze commissaris Instructie,
Florrie de Pater, omdat zij toen reeds 6 jaar commissaris Instructie was. Dit hadden we
ons niet gerealiseerd. De voorzitter vraag de vergadering haar goedkeuring te geven, dat
Florrie haar functie een bestuursjaar boven dit maximum van 6 jaar heeft voortgezet.
De vergadering geeft dankbaar haar akkoord middels applaus.
4. Ingekomen stukken
• Geen
5. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 23 november 2018 (stuk 2)
Else Hermans vraagt het bestuur de Blikkenlijst aan te vullen met enkele niet daarin
opgenomen overwinningen o.a. van Roos en Kiena op de Coupe de la Jeunesse in de
Acht.
De voorzitter wijst er op, dat opmerkingen over de blikkenlijst eigenlijk bij agendapunt 6
horen. De commissaris Wedstrijdroeien zegt toe de blikkenlijst nogmaals te controleren
en waar nodig aan te vullen.
De vergadering stemt in met de notulen en deze worden aangenomen. Voorzitter en
Secretaris zullen deze na afloop van de vergadering ondertekenen.
6. Jaarverslag over het verenigingsjaar 2018/2019 (stuk 3)
De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen over het Jaarverslag. Wouter van
Ginkel spreekt zijn complimenten uit over het verslag en dit wordt kracht bijgezet door de
vergadering middels oorverdovend applaus.
De voorzitter dank de commissaris Algemene Zaken, Recreatieroeien en Communicatie,
Wessel Agterhof, voor zijn inspanningen bij het samenstellen van het Jaarverslag.
(ALV applaus).
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Het Jaarverslag wordt vervolgens aangenomen.
7.

Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2018/2019 (stuk 4); en verslag
Kascommissie
Penningmeester geeft presentatie en toelichting op het Financieel Jaarverslag, alsook op
de subsidiestromen (Bosa en Gemeentelijke) en de “Gors” (Commissie Groot Onderhoud
en Renovatie Subsidie). Naar aanleiding daarvan stellen enkele leden vragen of geven zij
commentaar:
Koos Voogd: Graag toelichting over verwerking van de aanschafkosten van de vloot
t.o.v. die kosten gebouw, die als enige wel worden geactiveerd.
Penningmeester: We schrijven af op het gebouw. Alle overige kosten worden direct
opgenomen in resultatenrekening, daar wordt niet op afgeschreven.
Bart Breuk: Ergohead heeft jarenlang veel geld opgebracht. Het is erg jammer dat het
animo om deel te nemen aan de ergohead steeds meer is teruggelopen, waardoor de
opbrengsten tegen vielen en nu zelfs het besluit is genomen om deze niet meer te
organiseren. Wil benadrukken dat dit geen reden is om met negatief gevoel op periode
ergohead terug te kijken.

(ALV applaus)
Else Hermans: vraagt toelichting op kosten Bootsman (bestede uren t.o.v. het full time in
dienst nemen) en etentjes met studentenverenigingen (of deze wat hebben opgeleverd)?
Penningmeester: Het aantal door de bootsman gewerkte uren bedroeg dit verenigingsjaar
ca. 1350 uur. Dat is minder dan een full-time bootsman zou werken. Deze uren zijn zeer
productief uitgevoerd. De bestuursetentjes hebben naast veel goodwill ook tot gevolg
gehad, dat steeds meer ex-studenten de weg naar onze vereniging weten en lid van De
Amstel zijn geworden.
Leo Schneemann van de Kascommissie: De jaarstukken en toelichting geven een goed
beeld van de financiële situatie van de vereniging; het totaal van de liquide middelen sluit
aan op de saldi van de bankrekeningen; met uitzondering van de uitgaven voor het
gebouw is de resultatenrekening goed in balans met de begroting. De uitgaven voor het
gebouw zijn (deels) ten laste gebracht van de voorziening Gebouw, zodat het begrote
verlies niet is gestegen. De keuze van het bestuur om de uitgaven voor het gebouw eerder
te doen dan gepland is ingegeven door de mogelijkheden om daar subsidie voor aan te
kunnen vragen en juist. De financiële gevolgen voor het jaarresultaat wordt in balans
gehouden door hoogte van de te ontvangen subsidies en is te billijken.
De voorzitter vraagt de vergadering bij acclamatie de Jaarrekening goed te keuren en de
het bestuur decharge te verlenen.
(ALV applaus)
8. Mondelinge toelichting plannen 2019/2020 per commissaris
Frank van Unen houdt een presentatie over de werkzaamheden en behaalde resultaten
van de onder zijn voorzitterschap functionerende commissie “Gors”. Frank rond af met
het verzoek aan de ledenvergadering om zijn functie als voorzitter van de GORS over te
nemen. Over ongeveer vijf jaar zal een nieuwe grote subsidieronde plaatsvinden en dan
zal hij deze kar niet meer trekken.
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9. Vaststellen begroting voor het verenigingsjaar 2019/2020 (stuk 5)
De penningmeester presenteert en geeft een toelichting op de begroting van het
verenigingsjaar 2019/2020. Het begrote negatieve saldo bedraagt € 20162. Het eigen
vermogen van de vereniging is ruim voldoende om dit op te vangen. Als vereniging
maken we met de huidige onderhouds- en renovatieronde een belangrijke en grote stap
voorwaarts.
Jan Lepeltak: Vraagt toelichting op opname post Gebouw in begroting.
Penningmeester: Naar aanleiding van opmerkingen op de inzagedag zijn de posten
Gebouw en Vloot meer inzichtelijk gemaakt, door in plaats van een totaal te salderen, de
kosten en baten (mn. subsidies) uit te splitsen en apart op te nemen.
Wouter van Ginkel: verandert het MJOP met de gaande onderhoudswerkzaamheden?
Penningmeester: Het MJOP wordt uiteraard geactualiseerd qua opbouw en
kostenraming.
Op enkele gedetailleerde vragen uit de vergadering antwoord de penningmeester:
- Het groene dag en pv-panelen vallen niet onder begroting, die betreft namelijk dit
verenigingsjaar;
- De kosten voor ergometers vallen onder de post onderhoud vloot; en
- Tijdens de uitgevoerde werkzaamheden zijn geen asbesthoudende materialen
aangetroffen.
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan Leo Schneemann van de Kascommissie: De
Kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering de begroting voor het seizoen
2019/2020 goed te keuren.
(ALV applaus)
De voorzitter concludeert dat de begroting 2019/2020 is goedgekeurd.
10. Benoeming Kascommissie
Leo Schneemann, Andries Smeding en Wouter van Ginkel verklaren zich beschikbaar om
zitting te nemen in de Kascommissie.
(ALV applaus)
De voorzitter stelt vast dat de vergadering akkoord is met de benoeming van
bovengenoemden als Kascommissie voor verenigingsjaar 2019/2020.
11. Benoeming bestuur
Aftredend bestuursleden volgens het Huishoudelijk Reglement-rooster van aftreding zijn:
+
+
+
+

vice-voorzitter
secretaris
commissaris vloot
commissaris instructie

-

Cees Vente;
Geert Jaspers;
Maarten Jüch;
Florrie de Pater

Met uitzondering van Florrie de Pater stellen zij zich allemaal beschikbaar voor een
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volgende termijn en zijn zij herkiesbaar. Florrie de Pater verklaart bereid te zijn tot de
vacature van commissaris Instructie is ingevuld deze functie waar te nemen. De voorzitter
spreekt zijn teleurstelling uit, dat tot op heden nog niemand is gevonden deze bestuursfunctie.
Er hebben zich geen tegenkandidaten vanuit de vereniging bij het bestuur gemeld. Het is
dus niet nodig dit punt in stemming te brengen. De voorzitter vraagt de vergadering de
betreffende bestuursleden bij acclamatie te
herbenoemen.
(ALV applaus).
De voorzitter spreekt nogmaals zijn dank namens het bestuur en de vereniging uit aan
Florrie de Pater voor al haar werkzaamheden, tijd en inzet voor de vereniging. Dit is voor
het bestuur reden om aan Florrie het ereteken van Lid van Verdienste toe te kennen.
(ALV geeft haar blijk van waardering voor Florrie met een daverend applaus).
Florrie de Pater spreekt vervolgens een dankwoord uit, waarin zij applaus vraagt voor
alle instructeurs. Een speciaal woord van dank richt Florrie aan Marianne Thomassen,
die haar steun en toeverlaat was bij de uitoefening van haar Instructiewerkzaamheden.
(ALV applaus)
12. Voorstel tot wijziging van art. 14 (Bestuur), sub 2, Statuten (Stuk 6)
Vervallen
13. Voorstel tot wijziging van art. 7, sub c, Huishoudelijk Reglement (Stuk 7)
Alvorens de goedkeuring van de vergadering vragen voor dit voorstel licht de voorzitter
kort de reden en inhoud toe. Vanuit de vergadering is het voorstel duidelijk. Er worden
geen vragen gesteld.
De voorzitter stelt vast dat het voorstel is aangenomen.
14. Rondvraag
Karin Feenstra en Alfred Nijkamp, beiden in ter vergadering aanwezig, hebben hun
vraag per mail gezonden: Hoe het bestuur de (te) grote vraag naar populaire boten, als de
Ibis en de Amstel 2, wil oplossen.
Voorzitter: Er is een nieuwe C-3 aangeschaft. Helaas is de levering vertraagd. Deze
wordt nu eerst in juli 2020 verwacht. Aanvulling op de Amstel 2 is de Evert Kruiswijk.
Een prima boot. De meisjes 12/14 hebben daar onlangs nog blik mee getrokken in een
superieure tijd. De Barbiersbrug is wegens grote schade uit de vaart Het wachten is op de
bouwer voor taxatie en offerte om een vervangende boot aan te schaffen.
Het voorstel vanuit de vergadering om toe te staan dat 3 roeiers in een 4-persoons
boot roeien wordt door de voorzitter verworpen. Voorzitter brengt de leden nogmaals
onder de aandacht, dat het roeien in een C-3 bedoeld is voor noodgevallen. Je spreekt af
te roeien in een C-4, blijkt op het laatste moment onverhoopt, dat een roeier verhinderd is,
dan pak je een C-3.
Else Hermans: De Kruitmolen is geen wedstrijdboot meer, maar er is geen nieuwe boot
voor in de plaats gekomen?
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Voorzitter: Er is in de loods op het ogenblik geen plaats voor een nieuwe Vier. We zitten
overigens best ruim in de Vieren, behalve misschien bij de Novemer-4-en.
Bart Breuk: Vraagt of het bestuur wil nadenken over terugkerende Amstelleden, die
veelal jarenlang lid zijn geweest en opnieuw lid worden van De Amstel en dan worden
geconfronteerd met entreegeld, voucher-kosten enz.
Tonnie Bos, gewaardeerd lid van de ledenadministratie commissie, licht dit toe: als een
ex-lid binnen drie jaar weer lid wordt, wordt deze geen voucher in rekening gebracht;
wordt deze eerst na drie jaar weer lid, dan wordt het voucher wel in rekening gebracht en
bestaat niet de mogelijkheid gebruik te maken van de driemaanden (proef)periode.
Voorzitter belooft dat het bestuur dit nader zal overwegen.
Erik Kraak: Ik heb zitting in de commissie Veiligheid van de KNRB. Het is van belang
om binnen de vereniging ruime aandacht te geven aan dit thema. Ik pleit ervoor om net
als de Running Rowers de roeiers (boeg en stuur; en alle roeiers bij het avondroeien) een
geel hesje te laten dragen voor hun zichtbaarheid.
Voorzitter: Het bestuur zal meer gele hesjes aanschaffen en de avondroeiers/stuur
verplichten deze tijdens het avondroeien te dragen.
Vraag vanuit de vergadering betreft het conflicteren van de Jeugdinstructie en de
(on)mogelijkheid om 09.00u op zaterdag boten af te schrijven.
Voorzitter: de Jeugdinstructie is van 09.00-13.00u. op zaterdag. We zien dit tijdstip op
zaterdag als bekend knelpunt. Om zoveel als mogelijk alle leden de gelegenheid te
bieden op het gewenste tijdstip boten af te schrijven gaan we met de jeugdinstructie
bespreken om te overleggen of er daarvoor ruimte kan worden gemaakt.
Evelien van Gelderen: Vroegroeiers willen graag dat de club vroeg open gaat. Kan dit
worden geregeld?
Voorzitter: De Verzekering eist dat het alarm handmatig wordt bediend en de club
derhalve fysiek moet worden geopend (en gesloten). Zomers valt dit nog wel te regelen
met leden die bereid zijn dit te doen onder de verplichting dat zij dit niet vrijblijvend
doen, maar op vaste tijden en dagen.
Steven Weijerman: Hoe zit het nu precies met het krachthonk en Erg-Fit?
Secretaris: Erg-Fit heeft van het bestuur toestemming gekregen om gebruik te maken
van de krachthonkruimte, daarnaast is de ruimte in overleg met het bestuur en Erg-Fit
door de leden te gebruiken. Ik heb de afspraken op schrift gesteld. Na fiat van de
betreffende bestuursleden kunnen deze met Erg-Fit worden overeengekomen. Dan is het
moment om meer inhoudelijk hierover aan de leden te communiceren.
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan oudvoorzitter en erelid Frank van Unen,
die op geheel eigen wijze het afgelopen jaar de revu laat passeren:
“Het was een goed jaar. Door de inzet van de leden, vrijwilligers en de inzet van het
bestuur. Ik heb geprobeerd het jaarverslag en alle activiteiten in twee regels samen te
vatten, Dat zou verschrikkelijk oneerbiedig zijn ten opzichte van diegene die het
jaarverslag heeft gemaakt. Alleen maar complimenten daarvoor. Lees allen dat
jaarverslag. Wat een actieve mensen. Internationale successen, prachtig, maar ook heel
veel goede dingen in de breedte. We hebben veel actieve leden, een prachtige vloot, een
mooi gebouw, waar een beetje aan gespijkerd moet worden, maar á la. Ik zie eigenlijk
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maar één bedreiging: ledenverloop. We zitten, wat plezierig zou zijn, net op het juiste
ledenaantal.Het zou mooier zijn, als we er vijftig meer hadden. Als ik daar over nadenk,
is het een heel simpele taak voor iedereen: maak gewoon je buurman of buurvrouw lid!
Ingewikkelder is het niet. Ik heb uit eigen ervaring kunnen vertellen dat het werkt, want
toen ik 14 jaar was, heeft mijn buurjongen mij lid gemaakt van deze vereniging. Dus
mooie taak. Ik wil graag een applausje voor alle vrijwilligers in het afgelopen jaar, dus
ook voor jullie zelf.
(ALV applaus)
En ook voor het bestuur. Ik heb het afgelopen jaar van meer nabij gezien hoe sommigen
in verschillende functies ongelofelijk veel ballen tegelijk in de lucht proberen te houden
en de meeste met heel veel succes, gelijk een Chinese jongleur. Het bestuur is uitermate
geschikt in het alle bordjes hoog weten te houden. Ik moet zeggen, dat is absoluut een
compliment waard. Peter en ik willen het bestuur ook graag stoffelijk bedanken. We
hebben dit jaar gekozen voor een banketletter “A”. Waarom dan die “A”, je kan zeggen
dat is fantasieloos, dat is gewoon De Amstel, maar nee, ik weet nog wel een paar andere
kernwoorden, die met een A beginnen:
AANDACHT-AMBITIEUS ZIJN-AFGEWOGEN ADEQUATE BESLUITVORMING
-ACTIE-MINDER AVERIJ, samenvattend ik het natuurlijk gewoon de A van aardig
zijn. Jongens, meisjes, hartstikke bedankt!”
Voorzitter sluit de vergadering.
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