
Notulen Algemene Ledenvergadering Roei- en Zeilvereniging De Amstel 

Verenigingsjaar 2020-2021 

28 januari 2022, 20.00 uur 

Welkomstwoord 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat de 

versoepelingen van de beperkingen vanwege het Covid-19 virus net te laat door de 

overheid zijn aangekondigd. Om die reden vindt ook deze ALV, net als het jaar 

ervoor, digitaal plaats via Zoom.  

 

1. Opening 

Aanwezige bestuursleden: allen (11), penningmeester Hans Vendrig en 

kandidaat vicevoorzitter Anneke van den Brink zijn op afstand (via Zoom) 

aanwezig 

1.1 Aanwezige leden 

Aanwezig: 52 personen, van wie één donateur 

 

1.2 Afwezige leden met bericht van verhindering 

Marijke Bernelot Moens, Monique Krop, Fred Hollander, Liesbeth Hollander, 

Wouter van Ginkel en Sammie de Graaf 

1.3 Overleden 

Voordat de vergadering inhoudelijk wordt voortgezet informeert de voorzitter 

de leden – voor zover zij dat nog niet hebben vernomen, wie in het afgelopen 

verenigingsjaar zijn overleden:  

- Eric Pool (overleden 1 november 2020) 

- Willem Groot (overleden 26 maar 2021) 

- Alexander Kuyper (overleden 24 oktober 2021) 

- Nel Bijlsma (overleden 16 januari 2022) 

De voorzitter vraagt de leden om één minuut stilte in acht te nemen om de 

overledenen te gedenken. Na deze minuut dankt de voorzitter de aanwezigen.  

2. Vaststelling van de agenda 

Aangezien een rondvraag tijdens een digitale vergadering vaak meer 

verwarring dan verheldering creëert, heeft het bestuur besloten de rondvraag 

niet op de agenda te plaatsen. Leden die toch de behoefte hebben een vraag 

te stellen, kunnen dit uiteraard doen door te vragen om het woord middels het 

opsteken van een hand. Als de voorzitter je het woord geeft, kun je de vraag 

stellen.  

 

3. Bestuurs mededelingen 

Er is goed nieuws: de bar gaat weer open! Mehdi Slaby begint volgend 

weekend in elk geval in de weekenden en zal zijn werkzaamheden zo spoedig 

mogelijk uitbreiden.  



 

4. Ingekomen stukken 

- Mail Elze Hermans met enkele vragen  

- Mail Simon Koch met vraag over nieuwe exploitant 

- Brief van enkele verontruste roeiers die pleiten voor het behoud van de 

houten C-1 boten  

 

5. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 december 2020 (stuk 2) 

Er zijn geen opmerkingen over deze notulen, de leden stemmen in met de 

notulen.  

 

6. Jaarverslag over het verenigingsjaar 2020/2021 (stuk 4) 

Bijzondere complimenten aan René Visser, voor het gedane werk in coronatijd 

en de uitgebreide verslaglegging hiervan in het jaarverslag.  De voorzitter 

constateert dat de ALV instemt met het jaarverslag. 

 

7. Financieel jaarverslag 

De penningmeester licht de stukken puntsgewijs en waar nodig toe.  

Allereerst dient te worden opgemerkt dat de Heineken Roeivierkamp die in 

2021 in het najaar plaatsvond vanwege de coronamaatregelen, rond de 

balansdatum plaatsvond. Dit heeft als gevolg dat er wel de betalingen voor 

deelname zijn verwerkt in de cijfers, maar deze nog niet doorbelast waren aan 

de masters.  

Verder is er nog een bedrag van € 38.000 aan subsidie te ontvangen, al is 

veel subsidie al ontvangen en in kas gehouden.  

De algemene reserve heeft een steeds muterend saldo door de resultaten van 

de afgelopen boekjaren.  

Verder kan geconcludeerd worden dat de onttrekking van € 11.000 aan het 

botenfonds niet nodig is geweest. Het bedrag dat in het afgelopen jaar aan 

boten en riemen is besteed, was zoals begroot. Tevens diende er over de 

sociëteit en de ligplaatsen btw betaald te worden.  

Aan Joris de Wijs, de vorige pachter van de sociëteit van de Amstel, is een 

aantal betalingen gedaan bij zijn vertrek: er heeft een verrekening van de 

energiekosten (waarvoor De Wijs een voorschot betaald had) van de 

afgelopen drie jaar plaatsgevonden, er is een dubbele betaling verrekend, een 

gestolen laptop is vergoed, een deel van De Wijs’ inboedel is overkocht en de 

waarborgsom is terugbetaald. De Wijs heeft over de maanden waarin zijn 

onderneming beperkt werd door de coronamaatregelen korting gehad, in de 

maanden november 2020 tot en met mei 2021 betaald hij 50% van de huur, in 

juli tot en met oktober 2020 betaalde hij 70% van de huur.  

Het feit dat de sociëteit lange tijd niet verhuurd kon worden heeft grote impact 

op het resultaat van dit boekjaar.  



Kortom, in vergelijking met de afgelopen drie jaar zijn de inkomsten minden 

doordat er minder pachtinkomsten zijn en minder contributie is betaald.  

8. Mondelinge toelichting op de jaarstukken door Bart Breuk en Cees Vente 

Bart Breuk, commissaris materiaal, vertelt allereerst dat het goed ging met de 

vloot in de coronaperiode. Dan licht hij de verkoop van de C-1 boten toe, dit 

type boten is duur in onderhoud en de veiligheid van onze leden is essentieel, 

ook bij de KNRB. C-1 en C-2 boten zinken onder andere bij stortbuien en zijn 

derhalve gevaarlijk in de winter en bij slecht weer. In de komende jaren zullen 

de C-1 boten gefaseerd verkocht worden, er zullen voorlopig nog zeven C-1 

boten van hout beschikbaar zijn. In de plaats van houten boten zullen 

zogeheten river boats worden aangeschaft, deze zijn veiliger en stabieler. De 

eerste boot kan met sponsoring worden aangeschaft. 

Ook zal Bart blijven benadrukken dat captains van roeiploegen er zorg voor 

dragen dat ploegen hun boten gedurende het hele jaar schoonhouden.  

De boten liggen inmiddels op drie verschillende locaties: IJburg, de Bosbaan 

en de Amstel. Er zal bij de Bosbaan worden gekeken welke boten terug naar 

de Amstel kunnen, daar moet nu ruimte  

 

9. Vaststellen van de Begroting voor verenigingsjaar 2021/2022 (stuk 5) 

De penningmeester licht de begroting toe.  

- de  inkomsten voor verhuur van de sociëteit worden geschat op ca. € 

10.000,-  

- de kosten voor de bootsman zullen lager zijn; 

- de kosten voor het gebouw zullen lager zijn door de gedane investeringen de 

afgelopen tijd 

Simon Koch vraagt of er rekening gehouden is met de hogere gaskosten. De 

penningmeester geeft aan dit niet te hebben begroot, maar de zonnepanelen leveren 

ook energie.  

Florrie de Pater vraagt of het sparen van € 1.500,- voor het 150-jarig jubileum in 2024 

niet te krap is. De penningmeester geeft aan dat er al een spaarpot van € 9000,- is 

en het budget dus ruim genoeg is.  

 

10. Benoeming kascommissie 

De voorzitter bedankt Frank van Unen hartelijk voor zijn hulp in alle 

subsidietrajecten. De kascommissie in de huidige samenstelling stelt zich 

herkiesbaar. En de ALV gaat akkoord met de herbenoeming van de 

kascommissie (die niet aanwezig is), er wordt decharge verleend.  

 

11. Benoeming bestuur 

De samenstelling van het bestuur verdient deze jaarvergadering bijzondere 

aandacht. Wim Koopman geeft zijn voorzittershamer na 10 aaneengesloten jaren 

bestuur over, Nienke Engberts treedt af als commissaris wedstrijd, omdat haar 

maximale bestuurstermijn is bereikt.  



Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement treden de 

navolgende bestuursleden volgens rooster af: 

- vice voorzitter: Cees Vente 

- secretaris: Geert Jaspers 

- commissaris vloot: Maarten Jüch (reeds tussentijds afgetreden) en  

-commissaris instructie: Mieke Soelman 

Cees Vente stelt zich wederom beschikbaar voor het bestuur, nu voor de functie van 

voorzitter. Voor de functie van vice-voorzitter heeft het bestuurd Anneke van den 

Brink beried gevonden de functie te gaan vervullen.  

Mieke Soelman stelt zich wederom beschikbaar voor een volgende termijn en is 

terstond herkiesbaar.  

Voor de functie van commissaris vloot heeft het bestuur Bart Breuk bereid gevonden 

de functie te vervullen, hij heeft al enkele maanden gelden de werkzaamheden van 

Maarten Jüch, die verhuisd is naar Duitsland, overgenomen.  

 

Het bestuur heeft Marjolein Dohmen bereid gevonden de functie van commissaris 

wedstrijd te vervullen.  

Geert Jaspers stelt zich niet meer beschikbaar en het bestuur heeft Fiejan Bouhuijs 

bereid gevonden de functie van secretaris op zich te nemen.  

Er zijn bij het bestuur geen andere kandidaatstellingen ingediend en om die reden is 

stemming niet nodig, de leden wordt verzocht de handen te wapperen ter instemming 

en vertrouwen.  

En dan een feestelijk moment: Peter de Graaf stelt voor voorzitter Wim Koopman tot 

erelid te benoemen.  

“Bij het afscheid van een bestuurslid met meer dan 25 jaar pluche op de teller en 52 
jaar lidmaatschap past een terugblik. Wim, Je hangt voor een premature grafrede. 
Vanaf 1970 deed het Bestuur voor de meest onmogelijke klusjes een beroep op 
jeugdleden. Ook Wim werd geslachtofferd en tot op de dag van vandaag zien Frank 
en Peter hem nog steeds als een doorgeschoten jeugdlid. Hij was voor niets te 
beroerd. Vooral bij het eeuwfeest draaide hij met anderen 7x24’s diensten. 
Met sterk wisselend succes ging hij wedstrijdroeien. Op Hollandia in Alphen aan de 
Rijn verloor hij zijn bankje en toonde ongelooflijk doorzettingsvermogen door zonder 
bankje over de slidings door te raggen tot de meet. Het heeft zijn nageslacht gelukkig 
nooit beïnvloed. 
Wim, Je focus bleef op roeien in goed materiaal. Je bestuursscore met 15 jaar vloot, 
3 jaar wedstrijdcommissaris en jaren succesvol coachen met je junioren bevestigt dat 
overtuigend. Een slippertje van twee jaar als secretaris was als een tussenpaus 
zonder geloof. Immers, notuleren, verslagen en überhaupt schriftelijk zaken 
vastleggen en voorbereiden waren niet jou ding. Nobody is perfect. Improvisatie 
“gelijk 2-voor-12” is wel een kerncompetentie. En daar kwam je vaak goed mee weg. 
Tot slot met de voorzittershamer 6 jaar aan de slag. Je zwaarste periode mede 



dankzij Covid. En door Covid plakte je er stiekem nog een kwartaal extra aan vast. 
Maar nu is het echt genoeg. Over en uit. 

Dames en Heren, Amstelleden hier in ZOOM-vergadering bijeen. 
Gehoord dit overweldigend en indrukwekkend Amstel-CV van Wim stel ik u voor bij 
acclamatie Wim Koopman tot erelid van de R&ZV De Amstel te benoemen." 

Wim Koopman wordt unaniem benoemd tot erelid en ontvangt een insigne van Peter 

de Graaf.  

Sluiting  

De kersverse voorzitter Cees Vente dankt de leden voor de aandacht en deelname 

aan deze - hopelijk nu echt laatste – digitale ALV.  


