Verslag van Isala Algemene Ledenvergadering 23 november 2018
Locatie: Zonnewende (Vrije school)
Tijd: 19.45 tot 22.45 uur
Voorzitter: Kees Jan de Louw
Verslag: Hans Cornelissen
Aanwezig: 5 bestuursleden (Andries Griffioen mka) en 50 leden.
Afwezig met kennisgeving: 21 leden.
Zie overzicht presentie- en absentielijst.
1. opening en mededelingen:
Voorzitter Kees Jan de Louw opent om 19.45 uur de vergadering en heet allen welkom.
Wederom een grote opkomst ondanks de gekozen locatie vanwege de lage waterstand van de IJssel. Gelukkig
hebben we net op tijd het vlot overgevaren naar de WSV De Mars zodat wij beperkt kunnen roeien. Omdat de
watertemperatuur nu ruim onder de 10 graden zit willen wij binnenkort de Smient vervangen door de Flamingo.
We zijn opzoek naar vrijwilligers (liefst met waadbroek) die ons willen helpen. Douwe Schuringa vraagt zich af of
de boten tijdens een (strenge) vorstperiode kunnen blijven liggen. Om meer boten op het water te krijgen zijn
wij gesprekken aangegaan met Tubantia en de Aanleg in Almen.
Gemaakte afspraken met De Mars:
Hek altijd sluiten, omkleden bij Isala – geen kleedkamers bij De Mars. Er zijn nog twee toiletten open. Wij
houden deze schoon.
In 2019 gaan wij meedoen aan de Kika-vaartocht door Nederland. Zutphen is dan één van de plaatsen die
aangedaan worden. Nader bericht volgt.
Ook zijn wij nog (steeds) op zoek naar nieuwe kandidaten om het voorzitterschap in 2019 over te nemen. Het
bestuur is met verschillende leden in gesprek (geweest).

2. Ingekomen stukken
Aanvulling op het HR (communicatie) – Chris Braun, behandeling onder agendapunt 4: Nieuw HR
Gebruik van klikringen (afstelling boten) – Chris Braun, behandeling onder agendapunt 9: Materiaalcommissie
3. verslag vorige ALV 13-4-2018 en 1-6-2018
Voorjaars ALV op 13 april 2018, verslag akkoord en geen verdere opmerkingen.
Extra ALV op 1 juni 2018 (m.b.t. AVG en Nieuw Botenhuis), verslag akkoord en geen verdere opmerkingen.
4.

Nieuw Huishoudelijk Regelement voor Isala

Frans geeft de stand van zaken weer. Tijdens de voorjaarsvergadering hebben wij aangegeven dat het huidige
HR niet meer voldoet aan de gestelde eisen. Chris Braun meldt zich als vrijwilliger om een eerste aanzet te
geven.
Overzicht en stand van zaken per heden:
•
•

Eerste concept opgesteld door Chris Braun
Review en aanvullingen door HR Commissie (vz. Martin Bakker)

Martin Bakker geeft een korte toelichting op de werkwijze van de Commissie. Het HR behoort een overzicht te
zijn (naast de Statuten) van de regels en afspraken binnen de vereniging. De vaarregels en het veiligheidsplan
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dienen voor een helder overzicht in een separaat (roei)reglement te worden opgenomen. Het resultaat is
besproken en de Commissie heeft Chris Braun gevraagd om een verslag te maken en de resultaten te verwerken
en dit concept voor te leggen aan het Bestuur.
•
•
•
•

•

Resultaat is Concept HR zoals via link is bijgevoegd aan de uitnodiging voor de ALV
Daarnaast voorstel tot aanvulling via ingezonden stuk over communicatie (door Chris Braun)
Basis voor het concept HR is het model HR zoals opgesteld door de KNRB
Visie van het bestuur op Isala HR
o Is aanvulling op de Statuten om praktische zaken te regelen binnen de vereniging
o Het model HR van de KNRB vormt hiervoor een uitstekende basis
o In dit model HR worden de bestuursbevoegdheden helder beschreven en ook de wijze waarop
het bestuur verantwoording aflegt aan de ALV
o Het HR moet het bestuur in staat stellen om de vereniging te besturen naar eigen eer en
geweten en met de juiste beslissingsbevoegdheden
Het aangeleverde concept HR wijkt af van het KNRB model:
o Het bestuur kan bepaalde taken toewijzen aan door het bestuur ingestelde commissies. Deze
commissies vallen onder een bestuurslid en rapporteren aan dat lid.
o ALV heeft uitsluitend de bevoegdheid tot instellen van een Kascontrolecommissie.
(En indien van toepassing een Vertrouwenscommissie en een Tuchtcommissie).
Hierover hebben wij informatie ingewonnen bij de KNRB tijdens de onlangs gehouden
regiobijeenkomst. De KNRB ontraadt verdere commissies buiten het bestuur om.
o De statuten geven leden de mogelijkheid om een ALV bijeen te roepen door minimaal 10%
van het aantal stemgerechtigde leden. Dit biedt leden de mogelijkheid om bestuursbesluiten
te corrigeren en hoeft daarom niet in het HR te worden geregeld.
o Regels, afspraken en aanbevelingen t.a.v. roeien, bootgebruik, vaarge- en verboden, etc.
horen niet in het HR thuis, maar in een separaat roeireglement.

Lex Schouten vraagt hoe het met de bestuurdersaansprakelijkheid zit bij commissies die niet onder het bestuur
vallen en voor welk probleem is dit een oplossing?
ALV gaat unaniem akkoord met het instellen van beperkte commissies, conform advies KNRB.
•

Voorstel voor vervolg:
o Aanpassen van het concept waar dit afwijkt van het model HR van de KNRB. Opnemen in het
HR dat de ALV slechts commissie kan benoemen die de bevoegdheden en verantwoordelijk
van het bestuur overstijgen
o Definitieve versie HR en separaat het roeireglement opstellen
o Beide reglementen in voorjaars ALV 2019 accorderen

•

Ingezonden stuk van Chris Braun m.b.t. communicatie
o Voorstel is om de Isala communicatiemiddelen open te stellen voor bijdragen van leden om
ideeën naar voren te brengen, voor discussies, reacties en meningsvorming t.a.v. ideeën.
o Reactie en standpunt van de Redactiecommissie stelt dat de Isala redactiecommissie hierin
geen taak voor hen is weggelegd
Chris Braun geeft aan dat na voortschrijdend inzicht als idee een vorm van discussieplatform overblijft waarop
leden meningen en ideeën kunnen zetten.
Jurrien Mentink geeft aan dat Trello hierin mogelijk uitkomst biedt. Facebook, website of Whatsapp zijn
hiervoor minder geschikt. Hij maakt afspraak met Chris Braun.

5. Veiligheid:
•

Wat is er toe nu toe gebeurd
o Commissie Veiligheid heeft concept voorstel opgesteld
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•

o Twee inspraakavonden geweest (24 mei en 20 juni)
o Definitief eindvoorstel aan bestuur
o Bestuur legt dit eindvoorstel vanavond aan de leden voor
Voorstel nieuwe vaarregels voor Isala

• Visie van de leden en besluitvorming
Een aantal leden wijzen op de eigen verantwoordelijkheid om zelf beslissing te nemen over wel of niet
(verantwoordelijk) roeien, of vragen over een “ontheffingsprocedure”. Vanwege trainingsdoeleinden overweegt
bestuur bij een zustervereniging te informeren over de mogelijkheden. Ons roeiwater is bij lage temperaturen
en zeker in combinatie met hoogwater hiervoor ongeschikt.
Stemming over alle 5 punten:
13 tegen, 1 onthouden overige leden en machtigingen voor.
Nieuwe vaarregels zijn hiermee dus aangenomen.
Kees Jan de Louw heeft namens de vereniging 5 waterdichte tonnetjes gekocht met inhoud zoals
overlevingsdekens, landvast etc. meer hierover volgt.
6. Kascontrolecommissie
• Hans ter Steeg is aftredend lid na 2-jaars termijn
• Benoeming nieuw lid naast zittend lid Jan Ambergen
Bij geen kandidaat is Hans te Steeg bereid om nog een jaar door te gaan. Uit de vergadering meldt zich Roger
Sassen die vanaf heden zitting neemt in de kascommissie. De vergadering bedankt Hans ter Steeg voor zijn
inzet.
7. Nieuw botenhuis
•

•

Ontwikkelingen en stand van zaken bouwvoorbereidingen
o In juni 2019 komt de nieuwe loopbrug en nieuwe meerpalen. Dit is een forse investering voor
de Gemeente en we zijn opgelucht dat de eerste delen voor de brug inmiddels besteld zijn.
o Marcel Bisseling neemt de planning door en geeft aan dat het bestuur de eerste opdracht
heeft gegeven aan een constructeur om de constructieberekening te maken. De bakken
worden zoals de planning nu aangeeft rond februari geleverd. Locatie opbouw is de
Industriehaven. Ook wordt op korte termijn de stuurgroep geïnstalleerd, die mede namens de
leden invulling geeft aan de inrichting en afbouw.
Stand van zaken financiering en subsidie aanvraag
o De offerte van de Rabobank is aangevraagd en per 2 januari wordt de subsidieaanvraag
ingediend. Alle voorbereidingen zijn getroffen. Zie tevens punt 8, begroting.
o Martin bakker vraagt wie de kosten bewaakt en teken bevoegdheid heeft. Tot op heden
worden de kosten bewaakt door de Bouwcommissie en is het dagelijks bestuur tekenbevoegd,
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•

•

conform de statuten. Straks zal ook de stuurgroep hier een belangrijke rol inspelen. Lastig is
dat de bouw erg onstuimig is en dat bouwkosten vanwege de vraag snel stijgen. Wij hebben
daarom een aantal partijen, zoals de staalbouwer, “flexibele” levertijden gevraagd, waardoor
de prijzen interessant zijn.
Sponsoractiviteiten
o Centrale inkoop van groene energie via ZutphenEnergie
Voor ieder Isala lid die klant wordt van ZE ontvangt Isala jaarlijks 10 euro (zolang het
energiecontract loopt)
o Isala Honingactie
Lekker en gezond. Ook leuk om cadeau te geven! € 7 per pot.
Inmiddels binnen 2 maanden al ruim € 700 opbrengst
o Isala Vriendenactie
Moet geactualiseerd worden. Wie pakt dit op?
Isala obligatielening 2019.
o Doelstelling om vanuit het ledenbestand van Isala op basis van een Obligatielening ca. € 50K
op te halen.
De uitgangspunten zijn:
Streefbedrag:

€ 50.000

Bedrag per obligatie:

€ 500

Rentevergoeding:

2,00%

Looptijd (maximaal):

10 jaar

Ingangsdatum:

1 april 2019

Sluitingsdatum inschrijving:

1 maart 2019

Volstorting:

Uiterlijk 31 maart 2019

Uitgifteprijs:

100% van de nominale waarde

(Minimale) aflossing:

Ineens aan einde looptijd

Aflossingsdatum:

31 maart 2029

o

Inmiddels is er ca. € 10 k al toegezegd. Binnenkort opent de inschrijving, hiervoor wordt een
nieuwsflits toegestuurd aan de leden.

8. Begroting 2019 (vanwege verhindering van Andries geeft Jan Ambergen een toelichting.
•

•

•

Toelichting op begroting en voorgestelde contributiebedragen 2019
o De begroting van Isala ziet er gezond uit. Gemiddelde ledengroei ca. 10% per jaar. Voor 2019
is de groei voorzichtig meegenomen. Daarnaast is het verkrijgen van de investeringssubsidie
nog een onzekerheid. Tot deze zekerheid is verkregen stellen wij voor het investeringsplan te
maximaliseren op € 550K. Indien de subsidie akkoord is kunnen wij ca. € 100K meer besteden.
o Zoals het er nu naar uitziet kan het oude botenhuis kostenneutraal afgevoerd worden.
Besluitvorming over begroting 2019
o De vergadering gaat unaniem akkoord met de begroting voor 2019 en bedankt Jan Ambergen
voor de toelichting.
Vaststellen begroting 2019 incl. contributiebedragen
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o

•

De contributieverhoging bedraagt voor 2019 1,5% conform de indexering volgen de KNRB en
CBS.
De vergadering gaat unaniem akkoord.

9. Materiaal
Materiaalcommissie - Ontwikkelingen materiaal
De boten (IJsvogel, Zeemeeuw en Pekingeend) zijn met forse schades terug uit Doetinchem gekomen. Inmiddels
hebben wij met subsidie van de gemeente Zutphen een nieuwe C2+ aangeschaft. Deze drukt met € 2k op de
begroting van 2019. Deze boot gaat in opslag bij Wiersma en is hopelijk beschikbaar bij de Elfsteden marathon.
In de begroting 2019 is een bedrag opgenomen om indien dit voorvalt een interessante gebruikte skiff (en) aan
te schaffen.
•

Ingezonden stuk: Voorstel gebruik van klikringen
o Opgesteld door Chris Braun
o Reactie Materiaalcommissie
o Visie van de leden en besluitvorming
Nico Kok stelt voor om het nut van klikringen op te nemen als examenvraag.
Inge Wilms stelt voor het uit te proberen bij 2 boten en Joris Loef geeft aan dat een speciale jeugdboot een
toevoeging is.
Na een discussie wordt besloten om bij wijze van proef en met begeleiding van de roeiers, 2 boten te voorzien
van klikringen. De overige boten worden ingesteld op gewichtsklassen en mogen NIET gewijzigd worden.
Nadere instructie volgt.
10. Commissie verslagen
Roeiopleidingen Commissie
Drie hoofdtaken voor de ROC:
o Opleidingen binnen Isala voor vaarbewijzen
o Jeugdroeien
o Commissie Ledenbehoud
Opleidingen in 2018:
• Introductiecursus (39 deelnemers) – 1 instroommoment
• Hg opleiding (38 deelnemers bij de start – nu nog 29). Eerste examens.
• Kg opleiding (9 deelnemers). Examens op korte termijn.
• IJg opleiding. Ligt momenteel vrijwel stil.
• Hs en Ks opleidingen. Liggen stil i.v.m. laag water en skiffverbod
• B1 opleiding ligt stil. Topper niet beschikbaar.
Informatie- en theorieavonden
Nieuwe opzet introductiebrochure en Hg theorieboek
Jeugdroeien:
• In de zomer vooral skiffen
• Maar ook gladde boten en C-boten
• Aantal jeugdleden neemt af door vertrek van leden.
Op dit moment nog 10 jeugdleden over.
• Gebrek aan jeugdcoaches, dus coaches graag melden.
• Is onderwerp voor overdenken en planvorming komend winterseizoen
Cie ledenbehoud:
• In december 2017 gestart, contactpersonen aangesteld voor Hg ploegen en Kg ploegen. Eerste jaar is
‘pioniersfase’, wij zoeken naar de juiste aanpak – afgelopen periode hielp niet mee.
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•

Lex Schouten heeft de redenen geïnventariseerd redenen voor opzegging lidmaatschap: redenen
divers, geen tijd maar opmerkelijk aantal (7x) had een andere verwachting van het roeien; b.v. na een
paar keer al de IJssel op etc.
• Conclusie: Commissie Ledenbehoud heeft nieuwe boost nodig. In komende maanden gaan we hiermee
aan de slag
ROC plannen 2019:
• Andere opzet van de Introductiecursus, andere opzet van video instructie of een alternatief.
Ontwikkelen en aanbieden Stuurclinic. Integreren Toerroei-vaardigheden in Kg en IJg opleiding
• Samen met Examencommissie ontwikkelen van andere opzet examens Hg en Kg
Wedstrijdcommissie
• Verslag van de wedstrijdcommissaris.
Aantal keren blik getrokken waarbij Sebastiaan van den Worm de meeste. Er is vaker deelgenomen aan
wedstrijden dan in 2017. Gelukkig konden we vaak boten lenen.
Daarna presenteert Colette de plannen en nieuwe opzet voor 2019. Voorstel is om de functie
wedstrijdcommissaris om te zetten in de functie Roei activiteiten commissaris en daaronder de taken te
brengen: wedstrijdroeien, marathon roeien, toertochten en midweek roeien. Als pilot gaan we de te vormen
commissie op- en uitzetten.
Toercommissie
o
o
o
o
o
•

•
•

verenigingsactiviteiten:
Mosterdtocht (71 deelnemers)
Dauwtraptocht Hemelvaartsdag (37)
RIJM met Vada (140)
Sluitingstocht Wilp (18)

16 Toertochten uitgaand
o Nieuw in 2018:
▪ Grachtentocht De Laak
▪ Biesbosch Gastentocht
▪ Hollandse IJssel / Kastelentocht
▪ Lichtjestocht Willem III – natste versie ever ……
7 Tochten met gastroeiers (inkomend)
Plannen voor 2019:
o Coastal Rowing en RIJM onderzoeken samenwerking
o Toertocht van RV Gorcum over de Linge
o Toertocht met RV Breda naar de Amer
o Promotie RIJM 2019 als landelijke toertocht – optie KNRB registratiesysteem voor marathon
roeiers

Kantine commissie
•

•
•

Schoonmaakrooster 2018
o Per 14 dagen is een lid verantwoordelijk voor schoonmaken van kantine, kleedkamers,
sanitair, etc.
o Zoek een collega-lid om dit samen te doen
o Maandelijkse reminder
o Volgend jaar ben je vrijgesteld
Problemen: Afzeggingen op laatste moment, kan niemand erbij vinden, ben met vakantie, vergeten,
……
Voorstel 2019 (oude botenhuis):
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o

•

Per 14 dagen worden willekeurig 2 leden geselecteerd voor schoonmaken van bovenbouw
botenhuis (tijdelijk ook de toiletten bij WSV De Mars)
o Kan je niet? Zelf ruilen of vervanger zoeken
o Maandelijkse reminder
Voor nieuwe botenhuis komt een nieuwe procedure

Ledenbeheer
• Op dit moment heeft Isala 232 leden
• In 2018 hebben totaal 23 leden opgezegd (stand 23-11).
(waaronder 10 nieuwe leden)
• Redenen zijn erg uiteenlopend
• Per 1-1-2018 had Isala 197 leden
• Per 1-1-2019 hebben we naar verwachting 218 leden
• Dus een netto groei van 21 leden, ondanks 23 opzeggingen

Buurtsportcoach
•

•

Stefan Zwaferink doet verslag van de activiteiten van de Buurtsportcoach en geeft aan get voor de
gemeente Zutphen belangrijk is dat de burgers “meer” bewegen.
o 2018
▪ Sportcafé’s (3x)
▪ Roeiclinics Baudartius College (2x)
▪ Ledenwerfactie op de markt
▪ IJssel Games (20 september)
2019
o Sportgala (1 februari)
o Schoolroeien

Veiligheidscommissie (abusievelijk niet op agenda vermeld, wel overzicht in bijlage meegezonden)
Incidentenoverzicht door Willem van Poelje toegelicht en zodra de gelegenheid zich voordoet zal een
instructievideo gemaakt worden inzake de tiltechniek.
Laatste oproep voor het bestelling van een reddingsvest, inmiddels heeft 30% een vest besteld.
11. Vrijwilliger van het jaar:
Isala draait op vele vrijwilligers, daar kunnen we trots op zijn!
Als je er één in het zonnetje zet, doe je de rest tekort
Daarom dit jaar niet DE vrijwilliger van het jaar
Maar ALLE vrijwilligers zijn vrijwilliger van het jaar
In januari volgt de altijd gezellige borrel voor ALLE Isala vrijwilligers
12. rondvraag
Pieter Arkesteijn meldt dat er nog 1 roeiplek is voor de Wintertocht in Amsterdam.
Douwe Schuringa vraagt waarom de koffie in prijs verhoogd is. Maatje geeft als reden dat de koffie duurder is
geworden en refereert aan soortgelijke verenigingen. Ook een oproep aan iedereen om ook af te schrijven op
de kaart en niet meer te zetten dan nodig is.
13. sluiting
Om 22.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor de komst en inbreng.
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Bijlage verslag
Presentielijst en afwezig met kennisgeving.
Presentielijst:
1. Daan Simoons
2. Roger Sassen
3. Wim de Kieviet
4. Inge Wilms
5. Jurrien Mentink
6. Sebastiaan van den Worm
7. Bastiaan Wallis
8. Evert Woudenberg
9. Jan Ambergen
10. Ineke Boerwinkel
11. Johan van der Walle
12. Hakke van Zwam
13. Douwe Schuringa
14. Carla Maquelin
15. Lex Schouten
16. Nico Kok
17. Felix Dikken
18. Ank van der Meulen
19. Maatje jonkers
20. Peggy van Til
21. Kees Kingma
22. Anja Peeters
23. Hans de Muinck
24. Egbert Terwel
25. Arianne de Geus
26. Bela Evers
27. Ingeborg Roos
28. Wim Rutten
29. Swanet Riphagen
30. Henk van oosten
31. Ton de Haas
32. Job de Wilde
33. Pieter Arkesteijn
34. Margareth van Eijden
35. Willem van Poelje
36. Jan Kuiken
37. Hans Stolk
38. Ab Garretsen
39. Marjo Hendrix
40. Chris Braun
41. Paul Waart
42. Hetty Wemekamp
43. Saskia Bruil
44. Peter van Wilgen
45. Joris Loefs
46. Martin Bakker
47. Pieter Boon
48. Thera Dieleman
49. Elisa Olde Scholtenhuis
50. Nynke Glazema
51. Frans Boerman
52. Kees Jan de Louw
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53. Marcel Bisseling
54. Colette Schelfhorst
55. Hans Cornelissen
Met kennisgeving afwezig:
1. Andries Griffioen
2. Marja Wielaard
3. Lingkan Runia
4. Marica de Groot (met machtiging)
5. Henri Wolters
6. Marian Cornelissen (met machtiging)
7. Loes Hiddink’
8. Marielle Mastenbroek (met machtiging)
9. Lex Emsbroek
10. Lise Bøgh-Sørensen
11. Henk Jansen
12. Ton Rotteveel
13. Anke Nieuwland
14. Marcel Ophuis
15. Leo Kerklaan
16. Carla van Dijk
17. Marijanne Dubbeldam
18. Jet Rombouts
19. Liesbeth den Teuling (met machtiging)
20. Herman Bessels
21. Liesbee Colombijn
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