
Verslag van de Isala Algemene Ledenvergadering op 30 november 2021 
 
Locatie:  Via Zoom/dagelijks bestuur in Botenhuis Isala  
Tijd:   Aanvang 19.45 uur, sluiting ca. 22.30 uur 
Voorzitter:  Colette Schelfhorst 
Verslag:  Mischa ten Kate (secretaris) 
 
Aanwezig:   
Fysiek: 3 bestuursleden i.v.m. rechtsgeldigheid van de besluiten in het botenhuis en 2 leden i.v.m. 
techniek op een andere locatie. 
Online: 62 leden in de online meeting via Zoom.  
 
Afwezig met kennisgeving: 18 leden (waarvan 9 met machtiging) 
Zie overzicht presentie- en absentielijst. 
 

 
1. Opening en mededelingen 

a) Het online vergaderen heeft zijn beperkingen zoals deze voorafgaand zijn gecommuniceerd. 

b) Na het aftreden van het huidige bestuur, de extra ALV en de doorstart van hetzelfde bestuur 
geeft Jan Knol een terugblik. De extra ALV van 8 november jl. had 2 instemmingsbesluiten: a) 
huidige bestuur in functie tot voorjaars ALV 2022; b) ondersteuningsgroep gaat helpen bij 
communicatie tussen bestuur en leden, bijdragen aan continuering van bestuur en vinden 
van nieuwe bestuursleden. Wim ter Beek, Hans Cornelissen en Bas Bresters hebben zich 
aangemeld voor de ondersteuningsgroep. Tijdens het overleg op 15 november tussen de 
initiatiefgroep en bestuur over taakinvulling is nog eens bevestigd dat het accent moet liggen 
op communicatie tussen bestuur – leden en vice versa. Uitwerking is aan de 
ondersteuningsgroep i.s.m. huidige bestuur. Opmerkingen en verbetersuggesties uit de ALV 
van 8 november zijn daarbij van nut. De rol van de Initiatiefgroep is daarmee beëindigd. 

c) Terugblik vanuit de voorzitter: n.a.v. de ALV van 8 november vindt het bestuur het een 
belangrijk uitgangspunt dat er een gezamenlijk bewustzijn is gecreëerd en dat de vereniging  
bereid is om het ontstane probleem, met elkaar, aan te pakken. De belangrijkste verbinding 
tussen de leden zit in het roeien, daar plezier aan beleven en elkaar treffen in het botenhuis.  
Er is onduidelijkheid over de spelregels van onze organisatiestructuur in relatie tot KvK. 
Dit punt wordt opgepakt door Jan Knol en Thera Dieleman in periode naar voorjaars ALV.  
Stap 1: wat kan, mag en moet een sportvereniging en hoe zit het met consequenties 
verantwoordelijkheid en mandaat van bestuursleden.  
Het is belangrijk dat de ondersteuningsgroep aan het werk gaat. Daarbij hoopt het bestuur 
dat zij ook nog gebruik kan maken van leden uit de initiatiefgroep omwille van het 
beschouwende vermogen.  
Voor de komende tijd heeft het de hoogste prioriteit dat de ondersteuningsgroep en alle 
leden zicht richt op het vinden van een nieuw bestuur zodat Isala verder kan bouwen met 
een nieuw elan. 
De driehoek IK (wil) – TAAK (zorgen dat een ieder fijn kan roeien) - WIJ (samenwerken) d.m.v. 
betere communicatie, verhelderen van de afspraken is leidraad voor ons allen.  

d) Verdere mededelingen: 

- Opbrengsten sponsoracties: Zutphen Energie €280 euro, Sallandse Zorgverzekeringen 

€450, Honing  €400, wordt ingezet voor de kunst aan de muur. Zie agendapunt  

De Rabobankactie leverde €250 euro op waarvan portofoons worden aangeschaft. 

- Coronamaatregelen: tot in ieder geval 19 december is Isala gesloten tussen 17 uur en 

05.00 uur. Er kan gelukkig worden geroeid, de botenloods en toilet beneden zijn open. 



De bovenverdieping van Isala is gesloten. En alleen met een scan van de QR-code bij 

vergaderingen te betreden. Houd verder de homepage van de website in de gaten! 

- Afscheid: 

Van Peter van Wilgen, hij heeft samen met Willem van Poelje het veiligheidsbeleid voor 

Isala opgezet. Na het uitzetten van het beleid is de taak verbreed en heeft de 

veiligheidscommissie een overstijgende en niet meer weg te denken rol binnen het 

besturen van Isala. Grote dank! En van Annegaaike Leopold, vorig jaar voorzitter 

Roeiopleidingen-commissie geworden, waar ze vol enthousiasme, ambitieus en met oog 

voor details aan de slag ging. Grote dank! Annegaaike draagt het stokje over aan Lex 

Schouten: Welkom als voorzitter ROC, waarop Lex het woord neemt en terugkomt op de 

terugblik van Jan Knol en bestuur blik van Colette. Lex interpretatie van Statuten en HR 

verschillen van het bestuur. Jaarplan 2022 kan niet in stemming volgens Lex. Eerst dient 

bestuurssamenstelling belangrijk onderwerp te worden voor de ondersteuningsgroep en 

bestuur.  

 

2. Vaststellen Agenda 

Voorstel om het Verenigingsjaarplan 2021 door te trekken tot aan de installatie van het nieuwe 

bestuur in 2022. Daarbij het voorstel om de begroting 2022 wel in stemming te brengen.  

Stemming door handopsteken ‘Verenigingsjaarplan 2021 wordt doorgetrokken tot aan de installatie 

van het nieuwe bestuur’. Waarbij 38 handen voor zijn. Dit is de meerderheid van de 62 aanwezigen. 

Omdat dit een ingelaste poll betreft tellen de machtigingen niet mee.  

Stemming: Agenda vaststellen zonder het punt Verenigingsjaarplan 2022: 

Ja  87%  Nee 2%  Blanco 11% (totaal 54 stemmen) 

3. Ingekomen stukken 

- Winterroeidispensatie Maatje Jonkers: punt 6 van de agenda. 
- Voorstel Alex Pennington, vullen van boten op doordeweekse dagen: Instuif van de RAC. 

Uitkomst: ook voor het zoeken van ploegmaatjes is de Instuif app te gebruiken. 
- Voorstel verbreden van het vaarwater skiffeurs van Maatje Jonkers: Dit wordt 

doorgeschoven naar het nieuw bestuur.  
 
4. Goedkeuring verslag ALV 16 april 2021   

Vermelding vanuit het bestuur: voorstel aanpassing HR door Chris Braun wordt meegegeven aan het 

nieuwe bestuur: overzoek dit punt bij het behandelen van de aanpassingen van het HR.  

Correctie op het verslag van de ALV: Jan Kuiken wordt gezien als spreekwoordelijke ‘beheerder’ van 

Isala tijdens de bouwperiode. Hij is niet de beheerder van Isala. 

Stemming: Verslag ALV 16 april: ja 86 %   nee 0%     blanco 14% (Totaal 57 stemmen) 

5. Goedkeuring verslag ALV extra 8 nov 2021 

Correcties 8 nov: a) Afwezig Herman Bessels (in buitenland). Paul Waart afwezig met bericht. Haijo 

de Wit aanwezig. b) bij punt 6 Onmiddellijke toekomst: Martin Bakker en Jan Ambergen hebben … 

Stemming: Verslag ALV 8 nov: ja 89%   nee   0%      blanco 11% (Totaal 57 stemmen) 

6a. Verenigingsjaarplan 2022  



Het verenigingsjaarplan wordt niet besproken en in stemming gebracht. Jaarplan 2021 blijft van 

toepassing tot aan de installatie van het nieuwe bestuur.   

6b. Begroting  2022  

Nadere toelichting van Stefan op een aantal punten zoals gunstige bouwkosten waardoor minder 

gebruik van hypotheek. Bouwcommissie, Jan Ambergen: complimenten aan de hele vereniging voor 

deze bouwprestatie. Aanschaf Roeikleding betreft kosten keuring zwemvesten in 2022 

(Veiligheidscommissie); inkomsten liggelden privéboten zijn opgenomen in Overige opbrengsten. 

Voor de kosten van buitenstalling botenwagen wordt eventueel alternatief gezocht door de MAC. 

Gas/licht: forse toename door a) nieuwe botenhuis, b) stijgende gasprijzen. In pr-kosten zit bedrag 

opgenomen voor lustrum 110 jaar. Afschrijvingen: 30.000 euro, die kosten zijn al gedaan. Minder 

lasten door aflossing aan bank en aflossing aan enkele Isala-leden. 

Stemming: Begroting 2022 goedkeuring: ja 98%     nee 0% blanco 1% (Totaal 56 stemmen) 

6c. Contributie 2022 met verlenging opzegtermijn tot 15 dec 2021. 

Stemming: Contributie 2022: ja  98 %  nee   1 %  blanco 0% (Totaal 56 stemmen) 

7. Motie winterroeidispensatie  

Niet alle leden weten precies wat er bedoeld wordt met winterdispensatie. Na een situatieschets 
licht Maatje Jonkers haar motie toe. Daarna neemt de veiligheidscommissie het woord met een 
ongevraagd advies, waarna het bestuur aangeeft op de 3 aangegeven punten van Maatje waarom zij 
deze niet wensen over te nemen. De discussie is uitvoerig met vele gezichtspunten, meningen en 
belevingen gevoerd. Een aantal belangrijke punten worden hierbij genoteerd.  

De invoering van de winterdispensatie heeft veel discussie en voorbereiding gevraagd. De 
uitgangspunten bleken niet geschreven te zijn op de coronamaatregelen, waardoor er in de winter 
’20- ‘21 een te grote groep gebruik van kon maken. Dit is niet de bedoeling van de winterdispensatie. 
Vandaar dat het bestuur heeft besloten de richtlijnen aan te passen en terug te gaan naar de 
bedoeling. Met de komst van de coastal 1x is er ook een, door de leden gekozen en geschonken, 
waardig alternatief. Het centrale punt is dat dispensatie niet gaat over voorwaarden maar over 
veiligheid. Kun je jezelf redden is de belangrijkste vraag. De veiligheidscommissie adviseert het 
bestuur: geen winterdispensatie tenzij. Dit ‘tenzij’ is aan het bestuur. Er wordt een voorstel gedaan 
om verplicht een zwemvest te dragen in de winter te koppelen aan dispensatie. Het bestuur 
adviseert het dragen van een zwemvest, maar gaat het niet handhaven. Denken in alternatieven om 
het skiffen in de winter wel mogelijk te maken. De Coastal 1x, de Wintech C1 en een volgboot die 
altijd meevaart kunnen alternatieven zijn om het skiffen voor een grotere groep mogelijk maken. 

De motie van Maatje Jonkers wordt in stemming gebracht: 

Stemming 1: geen noodzaak om het verlenen van dispensatie voor skiffen in de winter te beperken 

tot leden, die aantoonbaar wedstrijden in het komende najaar en voorjaar willen gaan roeien. 

Ja 39%  nee  45 %  blanco   16% (Totaal 56 stemmen) 

Stemming 2: het dispensatiebeleid, zoals gevoerd in de winter van 2020-2021, voortgezet dient te 

worden. 

Ja 21%  nee  52 %    blanco 27% (Totaal 56 stemmen) 

Stemming 3: er geen aanwijsbare noodzaak is voor een sluitingstermijn voor het aanvragen van deze 

dispensatie. 



Ja 39%  nee  41 % blanco   20% (Totaal 56 stemmen) 

De motie van Maatje Jonkers wordt op alle drie de punten verworpen. Het beleid zoals het bestuur 

heeft gecommuniceerd blijft bestaan.  

8. Aankleding ruimtes 

Onder de leden leeft de wens om de kantine en overige ruimtes van de bovenverdieping meer van 

ons te maken. Margareth en Emmy doen een oproep aan leden om met hen mee te denken. Als 

eerste start worden 2 fotoseries ter stemming gebracht. Zodat de aankleding door de grootste groep 

gewaardeerd kan worden.  

Stemming: fotoserie van de IJssel op de zijwand in de kantine aan stadzijde: 

Ja 92%  nee  0 % blanco   8% (Totaal 52 stemmen) 

Stemming: 1, 2 of  3 zwart wit foto’s van het oude botenhuis. Elders aan een wand: 

Ja 81%  nee  10 % blanco   10% (Totaal 52 stemmen) 

9. Rondvraag 

Alex: Mag er ook iets buiten op het botenhuis  b.v. naam Isala? Jazeker. Bij het 110-jarig bestaan kan 

overwogen worden om het logo te herzien. Daarom is de belettering nog niet aangebracht. Dit is aan 

het nieuwe bestuur. 

Mischa: allen nadenken over hoe we recent ingestapte leden kunnen behouden. Bij de huidige 

opzeggingen geven enkelen aan geen (passende) roeiploeg te hebben kunnen vinden.  

10. Afsluiting 

Nogmaals roept het huidig bestuur op om zo spoedig mogelijk én in het belang van Isala een nieuw 

bestuur in te richten met minimaal een voorzitter, penningmeester en secretaris. De 

ondersteuningsgroep zal hierin een actieve en coördinerende rol hebben. 

Marcel: laten we vooral vasthouden aan dat we allemaal vrijwilligers zijn en dat statuten, HR en 

dergelijke niet de vereniging ‘maken’.  

 

Mischa ten Kate, 

Secretaris 


