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CONCEPT NOTULEN van de buitengewone algemene vergadering van 24 juni 

2018  

 

 

Alvorens vergadering te openen vraagt de voorzitter de aanwezigen de presentielijst te 

tekenen.  

 

Aanwezig bestuur 

 Wim Koopman (voorzitter) 

 Cees Vente   (vicevoorzitter; en waarnemend commissaris vloot) 

 Geert Jaspers  (secretaris) 

 Hans Vendrig         (waarnemend penningmeester) 

 René Visser  (commissaris gebouw) 

 Florrie de Pater (commissaris instructie) 

 

Afwezig bestuur 

Nienke Engberts (commissaris wedstrijdroeien) 

Wessel Agterhof (commissaris algemene zaken en recreatieroeien) 

 

Aanwezige leden 

Er zijn 21 leden aanwezig met een totaal stemgewicht van 101 stemmen (20 leden met  

een stemgewicht van vijf stemmen en 1 lid met een stemgewicht van één stem). 

 

Afwezige leden met bericht van verhindering 

Tonnie Bos-Jongerius, Geo Arnold, Rick van Eeden, Rebecca van der Grient, Bram de 

Blécourt, Maartje Strijbis, Pim Fenger, Helen Wüst, Manan Houben, Sanne Wichman, 

Luc van Driessche, Egbert Willems, Willem Groot, Sonja van der Meulen-Mondeel en 

Jan Lepeltak 

 

Afwezige donateurs met bericht van verhindering 

Olga Duijn 

 

1. Opening 

 

Welkomswoord van voorzitter  

 

Ik wil beginnen met jullie te informeren – voor zover jullie dat nog niet hebben vernomen – 

dat op 15 mei 2018 ons erelid Herman van der Linden is overleden en op 21 juni 2018 

Manolo Sanchez. Op de komende Algemene Ledenvergadering zal uitgebreider worden 

stilgestaan bij dit verlies. Ik vraag jullie om twee minuten stilte om de overledenen te 

gedenken. 

(Stilte) 

Voorzitter dankt de aanwezigen.   

 

Voorzitter geeft een toelichting van de noodzaak van deze vergadering: 

 

Doel van deze vergadering is het formeel in functie benoemen van de waarnemend 

penningmeester Hans Vendrig en waarnemend commissaris Vloot Cees Vente, die zich 

beiden beschikbaar stellen voor de opengevallen vacatures in het bestuur ten gevolge van 

het tussentijdse aftreden van Denise Eikelenboom als penningmeester.  
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2. Vaststellen van de agenda 

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken 

 

Bram de Blécourt heeft het bestuur een, zoals hij dat noemt “voorstel tot overweging aan de 

ledenvergadering” gezonden:  

 

Samengevat: 

Een verenigingsbestuur moet representatief zijn voor het ledenbestand. 
Het putten uit een beperkte bron van seniore leden ondersteunt deze representatie 
niet. Bovendien missen, zijns inziens, vooral vrouwelijke en/of jongere leden de kans 
om in te stromen in het bestuur.  Dit geeft een ongezonde situatie op de lange 
termijn.  
Zijn voorstel: 
1- een oproep voor een actief en stimulerend bestuursbeleid om verenigingsleden te 
laten participeren in het bestuur c.q. commissies, 
2- vacatures in bestuursfuncties minimaal drie maanden voor de vergadering 
duidelijk te adverteren, 
3- suggesties van het bestuur voor de invulling van commissariaten pas hierna doen. 
 
De voorzitter legt dit voorstel aan de vergadering voor en na korte discussie concludeert hij: 
  
1. bestuur doet dit al en spreekt de intentie uit in de toekomst nadrukkelijk de leden te 

stimuleren zich voor de vereniging in te zetten door onder meer zitting te nemen in het 

bestuur en/of commissies; 

2. de wenselijkheid van het onder de leden kenbaar maken van openvallende vacatures wordt 

onderkend; waar mogelijk zal het bestuur er naar streven dit in voorkomend geval ten 

spoedigste onder de aandacht te brengen van de leden. De voorzitter wijst op art. 3 HHR, 

waarin een termijn van tenminste 4 weken voor ALV wordt gesteld. De praktijk is, dat het 

bestuur onverwijld op moment van ontstaan van een vacature individuele leden benadert ter 

invulling daarvan en op de website aandacht geeft aan het ontstaan van een vacature. 

3. Dit is logisch en volgt uit 2. 

 

BESTUUR ZAL IN BEDOELDE ZIN HANDELEN, OPGEMERKT WORDT, DAT 

HET ANIMO VAN DE LEDEN NIET GROOT IS VOOR  VRIJWILLIGERSWERK, 

ZOALS NU OOK WEER IS GEBLEKEN BIJ HET ZOEKEN NAAR EEN 

COMMISSARIS VLOOT EN IN ALGEMENE ZIN VOOR ANDERE 

NOODZAKELIJKE VERENIGINGSWERKZAAMHEDEN, WAARBIJ OP 

ALGEMENE VERZOEKEN OM INZET VAN AAN TE MELDEN VRIJWILLIGERS 

GEEN OF SLECHTS IN KLEIN GETAL RESPONS VAN DE LEDEN KOMT, 

WAARDOOR TELKENMALE EEN BEROEP WORDT GEDAAN OP EEN KLEINE, 

VASTE GROEP ENTHOUSIASTE LEDEN. 

 

De vergadering onderkent dit probleem en steunt het bestuur en applaudisseert instemmend. 

 

4. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering van 24 november 2017 

Steven Weijermans merkt op, dat het Jaarverslag 2016/2017 nog steeds is geoormerkt als “on 

going”. Wanneer wordt dit definitief vastgesteld?  
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De voorzitter wijst er op, dat “on going” slaat op het volledig vermelden van de namen van 

alle vrijwilligers binnen de vereniging. Hij stelt vast, dat dat thans het geval is, waarmee het 

Jaarverslag definitief is geworden. 

Steven Weijermans:  in de concept-notulen staat onjuist bij de beantwoording van een vraag 

van Bart Breuk naar materiaalbeheer, dat het Bootadoptieplan een idee is. Hij stelt dat ter 

vergadering Hans Vendrig te kennen gaf dit plan concreet te willen invoeren. Voorzitter stelt 

voor de notulen in die zin te doen verbeteren. Hans Vendrig geeft aan nog geen verdere actie 

ter invoering van dit plan te hebben ondernomen. 

Steven Weijermans vraagt het bestuur snel en duidelijk te communiceren omtrent de afspraken 

met ERG-Fit over het gebruik van het krachthonk door ERG-Fit en de leden van De Amstel. 

De voorzitter zegt toe, dat hier snel over zal worden gecommuniceerd. 

 

5. Benoeming bestuur: 

+  penningmeester  -  Hans Vendrig (v/h commissaris Vloot) 

  +  commissaris Vloot  -  Cees Vente (tevens Vice-Voortzitter) 

 

Er hebben zich geen tegenkandidaten vanuit de vereniging gemeld. 

De voorzitter concludeert, dat stemming derhalve niet nodig is en vraagt de vergadering de 

nieuwe penningmeester en commissaris vloot bij acclamatie te benoemen. 

BALV: applaus 

Voorzitter: hiermee is benoemd tot penningmeester: Hans Vendrig; en  

     tot commissaris Vloot: Cees Vente, tevens Vice-Voorzitter. 

BALV: nogmaals applaus 

 

6. Rondvraag: geen  

7. Sluiting 

 

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit daarop de 

vergadering. 
 


