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Concept Notulen 

Algemene Ledenvergadering Roeivereniging Weesp  
dd. 17 april 2020,  

vanwege de coronacrisis gehouden  
per enquête in juni 2020 

 
 
Plaats:  niet van toepassing 
 
Enquête beantwoord door 126 individuele leden: Twee leden hebben naar aanleiding van de 
reminder opnieuw gestemd met hetzelfde resultaat, maar de dubbeltelling is uit de respons gehaald 
(totaal 128 reacties)  
 
Van de enquêteresultaten is verslag opgemaakt door Frida Bodisco (secretaris bestuur), 
 

 
1. Aanleiding en status  

Het bestuur moest de vergadering die op 17 april zou worden gehouden fysiek afblazen vanwege de 
strenge corona-lockdown. De Agenda en de bijbehorende stukken waren half maart op de site gezet 
en in hardcopies op de club neergelegd, precies op de dag dat de lockdown in werking trad. In mei 
2020 trad noodwetgeving in werking waardoor Algemene Ledenvergaderingen ook digitaal konden 
worden gehouden via apps als Zoom, Teams e.d. Het bestuur heeft bij diverse leden navraag gedaan 
en er bleken nogal wat leden geen mogelijkheden te zien aan een dergelijke vorm mee te doen. Ook 
hebben we leden zonder emailadres. Daarom besloot het bestuur bij de leden om toestemming te 
vragen om de ALV via een enquête te houden met ruime mogelijkheid tot reageren per onderwerp. 
Omdat dit juridisch niet zonder meer binnen de regels van de noodwet past, en er geen 
beleidsinhoudelijke agendapunten waren, heeft het bestuur aan de leden via een ‘instemmings’-
enquête om toestemming gevraagd om de besluitvorming via een enquête te houden. Hierop kwamen 
ruim 80 reacties binnen waarvan 76 positief en 4 leden negatief stemden. Dit is gecommuniceerd met 
de leden samen met de conclusie van het bestuur dat er voldoende draagvlak was voor het houden 
van een besluitvormings-enquête. Deze is op 24 juni via een Ledenmail naar alle leden gestuurd met 
het verzoek binnen 14 dagen de reageren, Na 10 dagen ontvingen alle leden nog een reminder dat er 
nog enkele dagen resteerden voor wie de enquête nog niet had ingevuld. 
 

Enquête resultaten 
 

2. Vaststellen notulen ALV van 1 november  2019  
Alle deelnemende leden (126) stemden in met het verslag van deze ALV. 
Opmerkingen en aanvullingen: 

− Arthur Overkamp: “Bij Agendapunt 7: De acties voor behoud van net afgeroeide leden (boekje 
en matching met bestaande leden) zijn nog onvoldoende en vragen meer aandacht. Ook 
afgelopen jaar heeft weer een flink aantal recent afgeroeide leden opgezegd. Het ombuigen 
van deze trend vraagt om meer initiatieven dan de genoemde.” 
Reactie bestuur: Het bestuur is in gesprek gegaan met de Instructiecommissie en komt met 
voorstellen. 

− Marjolein Bauwens wijst op de de spelfout in haar naam: er staat Marjolijn, dat moet zijn 
Marjolein  
Reactie bestuur: is aangepast 

− John van Oevelen merkt op dat het verslag nog wel even nagelopen had kunnen worden op 
spel- en taalfouten! 

− Madeleine van Eeghen en Annelies Weijschede complimenteerden de maker van de notulen 
met de uitstekende notulen.  
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3. Jaarverslag 2019 en Vooruitblik 2020 

Alle deelnemende leden (126) stemmen in met het Jaarverslag 2019 en de vooruitblik. De 
opmerkingen die zijn gemaakt: 

− Annelies Weijschede merkt op: ”het ziet het er prachtig uit en is zeer informatief. Dank!” 

− Sandra Heymans: “Wat een prachtige en heldere verslagen, een feest om te lezen.” 

− Peter Florijn zag zijn bijdrage veranderd: “Jammer dat het stuk over de wedstrijdjeugd (pagina 
16, 2e paragraaf) door knip en plakwerk niet meer leesbaar is. Wellicht kan dat opnieuw 
bekeken worden ten opzichte van de originele tekst.” 
Reactie bestuur: tekst is aangepast 

− Madeleine van Eeghen zag dat ook haar bijdrage gewijzigd is: “Voor wat betreft de 
Summerschool is mijn inzending gewijzigd cq. sterk ingekort en hierdoor klopt niet dat er drie 
lessen gegeven worden. Het gaat om één les waarbij wordt voorgeroeid bij voorkeur in een 
C1. Roeier wordt gefilmd, verbeterpunten besproken en aan de hand hiervan gaat men zelf 
aan de slag. Zo nodig volgt na een tijdje een herhaling maar hoeft niet.” 
Reactie bestuur: tekst is aangepast 

− Miriam Dijkman: “Het jaarverslag ziet er mooi verzorgd uit, met veel duidelijke grafieken.” 

− Tineke van Bottenburg vindt: “Mooi verslag van een aktieve en prettige vereniging.” 

− Barbara Bregitta: “Mooi en voorzien van grafieken. Complimenten voor het samenstellen.” 

− Hans van Oostveen vindt het verslag “Mooi en voorzien van grafieken. Complimenten voor het 
samenstellen.” 

− Heleen Kooistra stelt naar aanleiding van het verslag: “Vraag: Ik deel de geruststelling van het 
bestuur over de ledenafname niet. Al geruime tijd zijn er veel afmeldingen. Vaak van mensen 
die kort lid zijn geweest. hoe ziet het bestuur de ontwikkeling in de toekomst? En welke 
maatregelen worden getroffen? En hebben deze effect? Vraag 2: Er is voldoende financiële 
ruimte in de vereniging. Dat is mooi en het is ook te hopen dat dat zo blijft. Dit geeft 
mogelijkheden om in het roeien te investeren, bijvoorbeeld in wedstrijdroeien, toertochten o.d. 
Heeft het bestuur daar ideeën voor?” 
Reactie bestuur: : Het bestuur is in gesprek gegaan met de Instructiecommissie en komt met 
voorstellen. 

− Arthur Overkamp merkt op:  “Beetje vreemd om in hetzelfde verslag te lezen, dat er een 
schorsing is opgelegd vanwege overschrijden van de Gedragsregels (pag. 5), terwijl er geen 
meldingen bij de vertrouwenscontactpersoon zijn ontvangen (pag. 6). Misschien aangeven dat 
dit in verschillende jaren gespeeld heeft?” tuur heeft contact opgenomen om uitleg te geven 
en heeft de tekst in het Jaarverslag aangepast. Nieuw jaarverslag staat op de site. 

− Sander de Folter: Opm. pag 12 instructie: m.b.t. de aanwezigheid zou het een idee zijn om de 
tijdstippen te heroverwegen. Meestal zijn we van 11 tot 13u op de vereniging. Dit breekt de 
dag enorm. Misschien verhoogt een start om 10:00 de aanwezigheid? 
Reactie bestuur: De Instructiecommissie bepaalt de tijdstippen van het lesaanbod 

 
4. Rekening en verantwoording over 2019 

125 van de 126 deelnemers stemmen in met  de jaarrekening. Eén deelnemer, Sander de Folter 
onthield zich van stemming met als stemverklaring: “Ik stem blanco omdat ik het niet eens ben met de 
procedure.”  
Reactie bestuur: zie het antwoord bij de Rondvraag, waar dit punt terugkomt 
De kascommissie bestaande uit Madeleine van Eeghen, Dennis Jannette Walen en reservelid Pauli 
Zuydhoek heeft de Jaarrekening 2019 onderzocht en heeft een goedkeurende verklaring afgegeven 
die bij de stukken was gevoegd en adviseerde tot decharge. Hierbij hun reacties: 

− Madeleine van Eeghen: “Als lid van de kascommissie heb ik samen met Pauli en Dennis alles 
grondig gecontroleerd en dik in orde bevonden. Complimenten voor de penningmeester!” 

− Dennis Jannette Walen: Ik ben lid van de kascommissie. We hebben ons best gedaan om 
Hans op tekortkomingen te betrappen, maar die poging was vruchteloos. Hij heeft weer prima 
werk afgeleverd! We verlenen decharge” 

− Pauli Zuydhoek: “Als reservelid. KasCie. bij toelichting Hans Strijd aanwezig geweest en Hans 
heeft al onze vragen naar tevredenheid beantwoord.” 

 
Opmerkingen over dit agendapunt: 

− Ada Bijvoet: “financieel gezien kunnen we best een pin apparaat aankopen en of een koffie 
automaat met betaling van de koffie en thee.” 
Reactie bestuur: De penningmeester heeft een antwoord gestuurd. 
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− Anneke Blommesteijn: “Dank aan bestuur voor de inzet” 

− Annelies Weijschede: “Wat fijn van die zonnepanelen. Fascinerend hoe 'online' toch nabij kan 
voelen, ik ben weer helemaal 'bij'. Hartelijk dank het gedegen samenstellen van alle stukken.” 

− Peter Florijn vraagt ‘Waarom zijn de kosten voor e-Captain niet opgenomen in de begroting 
over 2019?’ 
Reactie bestuur: De penningmeester heeft uitgelegd dat sinds kort de e-Captainkosten zo zijn 
gestegen dat het nodig werd om het apart op te nemen in de begroting. Is nu gebeurd. 

− Piet Jan de Jong: “Ik constateer de afgelopen 4 jaar geen toename in leden, afgelopen jaar 
een fors aantal opzeggingen en een terugloop in deelname aan wedstrijden. Eerder is al 
geconstateerd dat na het opleiden van mensen er binnen een paar jaar een groot aantal 
mensen weer opzeggen. Bijzonder teleurstellend zeker als bedacht wordt dat er erg veel 
energie wordt gestoken in de instructie door de vrijwilligers/instructeurs. Het bestuur erkende 
dit en zou actie ondernemen. Ik mis dit item in het verslag. Ik zou graag willen weten welke 
acties het bestuur tot nu toe heeft ondernomen, wat de resultaten hiervan zijn en wat het 
bestuur hier van vindt. Verder zou ik graag willen weten wat het bestuur vindt van de 
terugloop in deelname aan wedstrijden, waar ze dit aan wijt en welke acties hierin 
ondernomen gaan worden om een ommekeer te bewerkstelligen. Als hier investeringen voor 
gedaan moeten worden lijkt mij dit geen probleem gezien het batig saldo.” 
Reactie bestuur: : Het bestuur is in gesprek gegaan met de Instructiecommissie en komt met 
voorstellen. 

− Barbara Bregitta: ‘Dank penningmeester!’ 

− Hans van Oostveen: “Ziet er goed uit! Een groeiend eigen vermogen en een te verwachten 
groeiend ledenaantal (Weespersluis).” 

− Angela Donkers: “Ik ben benieuwd naar de visie van onze vereniging voor de toekomst. 
Weesp is enorm aan het groeien met de Bloemendalerpolder en ik verwacht een flinke 
toestroom van nieuwe leden: willen wij mee in die groei en zo ja hoe? Willen we een puur 
recreatieve vereniging blijven of toch meer sportief, is er verschil tussen generaties? Willen we 
senioriteit belonen, alleen vrijwilligers of moet iedereen in de basis dezelfde rechten hebben 
(bv. bij krapte boten zaterdagochtend)? Sluit de samenstelling van onze vloot nog aan op de 
vraag naar type boot, ook nu in de 1,5m samenleving? Ik kan evt. als bedrijfskundige 
bijdragen aan het tot stand komen van een geactualiseerde/nieuwe visie met draagvlak 
(vrijwilligersproject). :-)” 
Reactie bestuur: Onze vereniging kan qua boten niet verder groeien. Het bestuur heeft in het 
verleden contacten gelegd met het college van B&W en de Muidense roeiers voor een 
mogelijk 2e locatie langs de Korte Muiderweg. Vooralsnog sluit de vlootsamenstelling aan bij 
de wensen van de leden die via de Botenplancommissie verzameld worden en wat tot een 
jaarlijks (meerjaren)Botenplan leidt. Om de  komende  ALV komt weer het nieuwe Botenplan 
op de agenda. Verder is het bestuur met Angea Donkers en Carola Kesteloo in gesprek over 
verdere binding van nieuwe leden aan de club. 

 
 

5. Rondvraag  

• Ronald Uljee : “Goede oplossing zo!” 

• Martijn Groot: wenst het bestuur veel succes. 

• James Hardwick vraagt: “Met de COVID maatregelen komen we vaak volwassen skiffs tekort. 
Zouden we niet een of meer van de jeugd skiffs voor een nieuwe volwassen skiff kunnen 
vervangen?” 
Reactie bestuur: Dit wordt ingebracht bij de Botenplancommissie. 

• Jan van der Does: “Kan er een maximum van 1,5 uur aan reserveringstijd voor boten worden 
ingesteld. Of anders blokuren? Nu worden boten voor 2,5 uur gereserveerd terwijl er in de 
praktijk maar 1,5 uur in wordt geroeid. Gezien de druk op de zaterdagochtend zou dit beter 
gereguleerd kunnen worden.” 
Reactie bestuur: Het bestuur zal hier aandacht voor vragen. Zeker voor het weekend een 
goed idee om 1,5 u als maximum reserveringstijd te hanteren. 

• Tineke van Bottenburg merkt op:: “het bestuur doet veel om ons roeiers, zodra het weer kon, 
door de coronacrisis te loodsen, hulde en dank” 

• Pauli Zuydhoek: “Bestuur, hartelijk dank voor de zorgvuldige wijze waarop jullie met de 
Coronaregels zijn omgegaan, een lastige klus, maar prima geklaard!” 
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• Menno Wiersma: “Is het mogelijk om een skiff in de gewichtsklasse Valck/Osch toe te voegen 
aan de vloot? De laatste maanden is er regelmatig geen skiff in deze klasse beschikbaar. Er 
wordt meer in de skiff geroeid, wellicht ook vanwege de corona beperkingen.” 
Reactie bestuur: Dit wordt ingebracht bij de Botenplancommissie 

• Dicky Rezel: “Het vooraf, voor een half seizoen, reserveren van boten op drukke dagen, bijv 
zaterdag en zondagsochtend zorgt ervoor dat juist op die ochtenden de boten niet efficiënt 
kunnen worden ingezet. Nadere analyse is mijns inziens noodzakelijk.” 
Reactie bestuur: het bestuur kijkt hier opnieuw naar. Zie ook antwoord bij vraag Jan van der 
Does 

• Tineke van Bottenburg: “Het is een nuttige manier van vergaderen, ik heb de stukken beter 
gelezen alvorens ik een kruisje kon zetten!” 

• Hans van Oostveen: “Gaarne aandacht voor het gebruik van het bootreserveringssysteem! 
Een pleidooi voor een evenwichtiger verdeling van de roeitijden op zaterdag en buiten de 
instructie geen langdurige vaste reserveringen. Communicatie met reserverings-
contactpersoon kan misschien beter en sneller.” 
Reactie bestuur: het bestuur kijkt hier opnieuw naar. Zie ook antwoord bij vragen van Dicky 
Rezel en Jan van der Does 

• Heleen Kooistra: “Graag volgende keer weer een fysieke bijeenkomst. Dat geeft veel meer 
mogelijkheden voor discussie en verbondenheid” 
Reactie bestuur: de volgende ALV gaan we in de City of Wesopa organiseren op 
woensdagavond 28 oktober 

• Loes Stolker: “Kan het besluit om de koffie gratis te geven teruggedraaid worden?” 
Reactie bestuur: Het voorstel is door de leden ingebracht en er was een meerderheid voor. 
Het kan ook in een volgende ALV weer worden afgeschaft door de leden, maar daar is 
financieel gezien geen noodzaak toe. 

• Er wordt vaak aangegeven dat het van de leden verwacht wordt actief te zijn, omdat wij 
bouwen op vrijwilligers. Ik vraag me af waar dat kenbaar gemaakt kan worden en hoe daar 
actie op ondernomen wordt. Veel nieuwe (instructie)leden willen graag bijdragen, maar weten 
niet hoe. 
Reactie bestuur: Het bestuur komt in samenwerking met enkele leden die  hiermee actief aan 
de gang gaan, met een nieuw plan. 

• Sander de Folter: “ Ik ben van mening dat deze gekozen manier niet wettelijk te 
verantwoorden is (naast de vraag of het wenselijk is). In de noodwet staat dat er de 
ledenvergadering minimaal digitaal te volgen moet zijn, dat is nu niet het geval. Daarnaast 
staat duidelijk in de noodwet dat het de verantwoordelijkheid is van de leden om deel te 
kunnen nemen. Voorafgaand aan de enquête heb ik dit bericht gemaild, ik wil het tevens in de 
rondvraag opnemen. Welke opties zijn er overwogen? Heeft het bestuur overwogen de 
goedkeuring van de financiële stukken uit te stellen tot de najaars-ALV, wat volgens de 
noodwet wel mag? Overweegt het bestuur de financiële stukken nogmaals ter stemming voor 
te leggen als er een 'live' ALV plaatsvindt?” 
Reactie bestuur: het bestuur heeft contact opgenomen en uitleg gegeven wat de 
overwegingen waren (relatief veel leden zonder ervaring met digitale vergader-apps, geen 
beleidsinhoudelijke stukken op de voorjaars-agenda, de agenda was ruim een maand voor de 
datum aan de leden gestuurd en op de site gezet). Het bestuur zal in de toekomst een andere 
oplossing zoeken, zeker als er beleidsinhoudelijke stukken op de agenda staan. Voor de 
komende ALV is de City of Wesopa gereserveerd, maar dat kon niet op een vrijdagavond. De 
datum wordt nu woensdagavond 28 oktober 2020 

 
 
 
 


