
Verslag van de Isala Algemene Ledenvergadering op 7 april 2022 

Locatie: Vrije School de Zonnewende
Tijd: 19.45 – 22.00 uur

Voorzitter: Nicolaas Bessels
Verslag: Thera Dieleman (secretaris)
Deelnemers: 6 bestuursleden en xx leden en 00 machtigingen

Zie overzicht presentielijst

1. Opening en mededelingen
 Nicolaas opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt 

goedgekeurd (incl. opmerking dat sommige agendapunten eerder behandeld 
zullen worden).

 De notulen van de vorige ALV op 26 januari worden goedgekeurd.
 Vervolgens staat hij kort stil bij het vertrek van het vorige bestuur en geeft aan 

dat de vertrokken bestuurders altijd van harte welkom zijn bij Isala. 
Aansluitend daarop vraagt Martin Bakker, als lid van de initiatiefgroep, het 
woord, mede naar aanleiding van een mail van André Klaassen. In het kort 
komt het er op neer dat beiden het erg betreuren dat drie bestuursleden hun 
lidmaatschap hebben opgezegd en zij vragen het bestuur om actie te 
ondernemen om deze drie oud-bestuursleden op andere gedachten te brengen 
en hen de riemen weer ter hand te laten nemen. Nicolaas zegt toe om deze 
uitdaging op te pakken en hen per brief uit te nodigen om de riemen weer op te
pakken. Dit idee wordt instemmend door de vergadering aanvaard. 

 Benoeming 2e vertrouwenspersoon Annegaaike Leopold (voordracht bestuur)
Annegaaike stelt zich kort voor aan de vergadering en refereert aan haar 
gesprek met Felix Dikken, die reeds jaren vertrouwenspersoon is bij Isala. 
Annegaaike geeft aan naast Felix graag vertrouwenspersoon bij Isala te willen 
worden, waarbij de leden kunnen kiezen bij wie men te rade wil gaan.

De vergadering stemt unaniem in met de voordracht van het bestuur en hierbij is 
Annegaaike door de ALV benoemd.

2. Ingezonden stukken
 Lustrumcadeau

Hans Cornelissen ligt het verzoek namens de Cadeaucommissie 2021 toe om op
verzoek van een sponsor, die een boot wil doneren aan Isala, af te wijken van 
en vogelnaam. De vergadering denkt hier wisselend over en verzoekt om een 
middenweg te bewandelen met een vogelnaam met toevoeging, deze boot is 
gesponsord door “sponsornaam”. Wim ter Beek oppert om een sponsor telkens 
mee te laten denken. 
Het verzoek van de cadeaucommissie is niet in stemming gebracht. Er is door 
het bestuur gevraagd aan de commissie of zij zo voldoende informatie had om 
verder te kunnen. Dit bevestigden zij.



 Wijziging HR
Chris Braun heeft suggestie ingediend om benoeming bestuursleden/ 
commissieleden te vereenvoudigen. Thera geeft aan dat het HR op meerdere 
punten aangepast dient te worden. Dit staat op de agenda voor de komende 
maanden. Hierin wordt de suggestie van Chris meegenomen.

 Zwaluwhotel
Bestuur heeft bericht ontvangen over Zwaluwhotel.
Lise licht het toe en meldt dat Alex onlangs het zwaluwhotel onder de loopbrug 
heeft gemonteerd. Er komt nog een verbeterde versie in verband met de 
vliegopeningen.

3. Verslag ALV ingelaste vergadering 2022
Geen op- of aanmerkingen ontvangen, dus hierbij zijn de notulen 

goedgekeurd.  
4. Presentatie en goedkeuring Jaarplan 2022 inclusief het botenplan  

Algemeen Dagelijks bestuur
Tijdens de inleiding schets Nicolaas de algemene visie namens het bestuur en de 
plannen voor 2022. Het bestuur wil graag een ondersteunende rol spelen binnen 
de vereniging, als mortel tussen de stenen. De achterliggende jaren is er veel 
bespaard op boten om ons prachtige botenhuis te realiseren. Dus onze doelstelling 
is de komende jaren veel te investeren op het gebied van boten en materiaal voor 
onze verschillende doelgroepen. 2022 bestaat Isala 110 jaar een reden voor een 
geweldig feest. We zijn onze Lustrumcommissie dan ook dankbaar voor de mooie 
plannen, die later in de vergadering worden gepresenteerd. 
We kijken uit naar een mooi lustrum en een levendig, verbindend en sportief 
2022! 

Het dagelijks bestuur Nicolaas, Thera en Bas

Roeiopleidingencommissie (Lex Schouten)
De rol van opleiden binnen de vereniging is een onmisbaar onderdeel, er is een 
breed palet van roei-opleidingen van in totaal 9 verschillende trajecten met een 
duur van 2 tot 20 weken. 
Verder zijn er overleg-, informatie- en theorieavonden voor cursisten en coaches. 
Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door een groot aantal vrijwillige coaches, 
instructeurs, organisatoren en examinatoren. Opleiden is niet alleen de entree naar
de vereniging, maar blijft je hele roeileven relevant; opleiden is een kernactiviteit 
van de vereniging.
Daarnaast trachten zij de bereikbaarheid van de roeimogelijkheden, die Isala te 
bieden heeft te vergroten door:
 Keuzemogelijkheden te bieden in de opleiding
 Sneller bereikbaar maken van einddoelen
 Vroeg in de roeicarrière te kunnen proeven van alle roeimogelijkheden die Isala

te bieden heeft.



Hiervoor zijn een tweetal experimentele opleidingen gestart:  
1/  IJsselgestuurd
2/  Technisch roeien
Het jeugdroeien, onder de bezielende leiding van Marianne Straver in 
samenwerking met Petra, Joris en Sonja, neemt een enorme vlucht.
Marianne geeft een korte toelichting op welke wijze ze de nieuwe roeiertjes 
probeert in te passen, waarbij ook gekeken moet worden naar de plaats van 
jongeren/oudere jeugdleden binnen Isala. O.a. staat roeien op De Bosbaan op het 
programma, alsmede zijn er plannen voor een jeugdkamp. De vergadering 
waardeert de inzet van Marianne en haar team met een spontaan applaus!

Roei-activiteitencommissie  (Inge Wilms)
De jaarkalender 2022 bestaat uit diverse activiteiten binnen en buiten onze 
vereniging en vraagt veel afstemmen. Al met al een prachtig programma.
Overige activiteiten RAC:
1. De overgang van een opleiding naar een eigen ploeg 

d.m.v. ploegendagen, instuifroeien en informatiebijeenkomsten.
2. Het meedoen aan roei-activiteiten, juist ook voor beginnende roeiers en zij-

instromers.
3. Aandacht voor het coachen en gecoacht worden ook na behaalde vaarbewijzen. 

Materiaalcommissie (Jan Knol)
De MAC verzorgt o.a. het beheer en onderhoud van de vereniging en dat bestaat 
o.a. uit:
- Meerjarig onderhouds- exploitatieplan “nieuw” botenhuis
- Actualisatie/herijking meerjarig botenplan met aanschaf op korte termijn van een
lichte 2x: Wintech International (of vergelijkbare Swift) en een kleine coach-
catamaran van Wintech
- Regulier beheer en onderhoud botenvloot
- Werkplaatsinrichting
- Verdere ontwikkeling in helderheid, taakverdeling, verantwoordelijkheid en 
bijbehorend mandaat van cie‘s
- Verbreding van inzet en betrokkenheid van leden bij de MAC
- Streven naar minder kwetsbaarheid, nu zijn bepaalde taken of rollen sterk 
afhankelijk van één lid
- Communicatie naar het bestuur en de leden en toegankelijkheid daarvan.
Hierbij een oproep aan enthousiaste leden, die wat meer willen weten of leren van 
het werk van de MAC, om zich te melden.

Veiligheidscommissie (Chris Braun)
De VC is samengesteld uit Jan Kuiken, Nynke Glazema, Chris Braun (voorzitter)

In 2022 is ons doel o.a. de zichtbaarheid en het bewustzijn verhogen: 
 doorlopend actieplan op website
 adviezen aan bestuur en reactie op website
 lessen uit ongelukken en incidenten via Nieuwsflitsen? 



Bewustzijn verhogen: veiligheid zit tussen de oren! 
 samenwerking met ROC
 gerichte campagnes – bijv. weet u waar de brandblussers hangen? 
 hoe bereiken we de routiniers? 

Het VC jaarplan 2022 bestaat uit: 
1. Advies drijfvermogen oudere C-boten 
2. Formaliseren Jeugdveiligheidsbeleid 
3. Registratie omslatrainingen en veiligheidstrainingen 
4. Check op naleving van de veiligheidsmaatregelen rondom gebouw en 

gereedschappen. 
5. Sociaal veiligheidsbeleid in samenwerking met de vertrouwenspersoon.
6. Onderliggende oorzaken van ongevallen 
7. Reddingsvesten controle   

Vragen over het Jaarplan 2022?
Nicolaas bedankt de inleiders en vraagt de vergadering of er vragen zijn over het 
Jaarplan 2022.

Pieter Arkesteijn: draagvermogen Zwaan? Is reeds aandacht voor en wordt 
opgepakt.
Evelien: Instuif app actualiseren zodat men zich makkelijker kan aanmelden. Wordt
overlegd met Marica.
Herman: vraagt zich af of de Coachboot wel IJsselwaardig is. Voorstel om met 
Roeiwerf Wiersma te overleggen om de boot zes weken op proef te krijgen/huren 
en goed testen bijv. samen met RWS. De vergadering vindt dit een goed voorstel.
Het Jaarplan en botenplan wordt in stemming gebracht: 1 onthouding, verder is 
iedereen van de aanwezige leden akkoord. 
Hiermee is het Jaarplan 2022 en het botenplan aangenomen.

Vervolgens is er pauze en na de pauze wordt de vergadering, rond half 10 
hervat.

Mededelingen bestuur en commissies

Voorzitter
Nicolaas doet verslag van een aantal lopende zaken:

 Watersportplatform Marshaven: binnenkort overleg en Nicolaas vraagt Jac van 
Beek om mee te gaan. Jac heeft destijds dit Platform met de 
watersportverenigingen Nautilus en Anax opgericht.

 Buurtsportcoach: ligt momenteel stil tot nader bericht vanwege herstructurering
bij de Gemeente.

 Vrijwilligersdag 1 mei: Iedereen die zich vrijwilliger voelt is zeer welkom!
 AZC: op 20 april is er een bijeenkomst om de asielzoekers “sport en bewegen” 

aan te bieden.



Penningmeester
Uitloten obligaties 2022: 
Het bestuur is van plan om ook in 2022 € 7.500,- (= 15 obligaties ad € 500,-) af te
lossen, door het trekken van 15 willekeurige obligatienummers via 
www.randomnummer.nl . De reeks van 1 tot 182 -/- reeds uitgelote obligaties in 
2021. De obligatiehouders worden schriftelijk geïnformeerd en de uitgelote 
obligatienummers worden op de website gepubliceerd. Uitbetaling obligaties incl. 
2% rente 2022 (naar rato) uiterlijk 1 mei a.s. 
De uitgelote obligaties kunnen worden gebruikt als schenking aan de vereniging, 
graag voor 1 mei 2022 melden aan de penningmeester; 
VOORSTEL: bestemming jeugd-roeien!
De overige uitgelote obligaties worden op 7 mei 2022 uitbetaald.

Uitslag:

Energieverbruik en maatregelen
Ons huidige contract bij ZutphenEnergie loopt deze maand af en zoals iedereen 
weet zijn de energieprijzen verdubbeld. Dus we moeten spaarzaam zijn met 
energie. Dat betekent dat we via de ingestelde thermostaat alleen zaterdag en 
zondag in de ochtenduren verwarmen. Bij vergaderingen of andere momenten kan 
Jan Kuiken van afstand de temperatuur aanpassen.
Er wordt vanuit de vergadering gevraagd of er een dranger op de kantine deur 
geplaatst kan worden om niet onnodig energie te verbruiken.

Benoeming nieuw lid Kascommissie
Het bestuur stelt voor Jan de Wit te benoemen als nieuw lid van de kascommissie. 
Naast het zittende lid Adriaan Vernooy.

http://www.randomnummer.nl/


De schriftelijke motivatie van Jan wordt getoond, aangezien hij helaas niet 
aanwezig kan zijn:
Het bestuur van Isala en vele vrijwilligers hebben er voor gezorgd dat we nu een 
prachtig nieuw botenhuis hebben met een fantastische collectie boten. En dat 
tegen lage exploitatiekosten, dankzij jarenlang gezond financieel beleid. Daaraan 
wil ik mijn steentje bijdragen vanuit de kascommissie.

Het bestuur stelt de leden voor Jan te benoemen als lid van de Kascommissie, met 
unanieme stemmen wordt Jan de Wit hierbij benoemd.

Inrichtingscommissie
Emmy Mijnhout geeft namens de commissie een korte presentatie.
Commissie bestaande uit:
Clarien Veltkamp
Emmy Mijnhout
Lise Bogh
Margareth van Eijden
Pieter Arkesteijn

De uitgangspunten zijn alle aankleding in stijl met het bestaande interieur 
/meubilair, sfeer: water, IJssel, roeien, actie, lucht, vogels, historie van de 
vereniging. Verder een ‘Wall of Fame’: plek creëren voor delen recente foto’s van 
evenementen/wedstrijden etc. (middels wissellijsten). 

Vacatures:
We zoeken met spoed een vormgever voor de website. Na het vertrek van Saskia 
heeft Marjo de zaak lopende gehouden maar beschikt over een te geringe kennis 
om de website aan te passen.
Dus heb je ambitie en wil je helpen, meld je aan!

Presentatie plannen Lustrumcommissie
De commissie bestaande uit:
Hetty Wemekamp
Jac van Beek
Pieter Arkesteijn
Evelien Snijders (voorzitter) 

Evelien presenteert in het kort de plannen voor 2022 en verwijst naar een 
nieuwsbrief die verschijnt met alle activiteiten, deels ingepast in bestaande 
activiteiten en uiteraard een groot feest.
Speciaal voor herkenbaarheid van de lustrumactiviteiten is er een logo gemaakt:



Rondvraag
Lise: verduurzaming botenhuis b.v. met zonnepanelen? Staat op de agenda en 
wordt weer opgepakt. Zou het niet tevens een bestemming kunnen zijn voor de 
donatie van de uitgelote obligaties.
Hetty: jaarlijks is er de Rabo actie. Ook hiervoor een doel tijdig bedenken.

Maatje: na het roeien blijft vaak de afwas staan of in de gootsteen gezet. Oproep 
aan iedereen om de kopjes en glazen na gebruik zelf af te wassen en op te ruimen.

Pieter Arkesteijn: wijst op het lustrumcadeau, voorstel vogelboekje van Ton de 
Haas.

Martin: wijst op de rommel en bouwmaterialen op de dijk. Jan Kuiken geeft aan 
dat dit met toestemming van de gemeente is en dat de bouw van Van Till ultimo 
mei start.

Nicolaas heeft nog een verrassing!
Onze nieuwe aanwinst in nog niet gedoopt en dat wordt hoogtijd gezien het skiff 
seizoen al begonnen is. Na het openen van het gordijn staat onze nieuwe skiff te 
glimmen op het podium en aan Marianne Straver, als dank voor al haar 
inspanningen voor de jeugd bij Isala, de eer om de boot te dopen met echt 
IJsselwater.



 
Nicolaas sluit de vergadering onder dankzegging van de grote opkomst van de 
leden rond 22 uur.


