
Extra online ALV 19 februari 2021



We vragen toestemming om vanavond de ALV te houden zonder dat er 3 
bestuursleden fysiek bij elkaar aanwezig zijn.

Vooraf…

Voor de rechtsgeldigheid van de besluiten die bij een ALV worden 
genomen is het nodig dat er 3 bestuursleden fysiek bij elkaar in 
eenzelfde ruimte aanwezig zijn.

Nu met de avondklok is dit niet mogelijk.

Akkoord | Niet akkoord | Geen mening



Spelregels tijdens de online ALV

1. Demp je microfoon als je niet aan het woord bent. Dit doe je door op de knop 
“Mute” in het menu te klikken. 

2. Een online vergadering met 51 deelnemers heeft forse beperkingen t.a.v. het 
stellen van vragen. We hanteren de volgende spelregels:

• Gebruik de ‘Chat’ functie voor het tussendoor stellen van een vraag.

• Er is geen ruimte voor discussie in de vergadering. Laat je microfoon uit. 

Technische man: Frans Boerman  

Notulist: Mischa ten Kate 



Agenda

1. Opening

2. Vaststellen van de agenda 

3. Mededelingen

4. Presentatie om tot een besluit te komen of we kunnen overgaan tot de aanschaf van een 
brede skiff.

5. Namen voor onze nieuwe boten

6. Rondvraag

7. Sluiting 



Is de ALV akkoord wat betreft de agenda?
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3. Mededelingen
1. Nieuwe botenhuis: de laatste fase!

a. Afronding werkzaamheden botenhuis: meubels, vlot overplaatsen, schoonmaak
b. Sleutels (Marian en Douwe)
c. Project: Til en draai (schade terugdringen en ergonomisch verantwoord tillen), georganiseerd 

door de ROC. -> Coördinator gezocht!

2. Oude botenhuis 
a. Einddatum uiterlijk 1 mei
b. Afvoeren of verkopen?

3. Corona: 
a. Project: Voel je weer prettig in de boot. Plan klaar om, als de coronamaatregelen het toelaten, 

leden te faciliteren om weer het bootgevoel te krijgen. De ROC organiseert mhv de RAC.
b. Jeugd gaat weer roeien. 

4.  Meerjarenplan 2021-2024 & jaarplan ‘21: besprekingen met commissies en leden



4. Presentatie brede skiff

A. Redenen om (nu) juist wel of juist niet over te gaan tot de aanschaf van een brede skiff. 
B. Vergelijk brede skiff met een ‘normale’ skiff. 
C. Afwijking van het botenplan 2021. 
D. Financiering 
E. Route na akkoord
F. Samengevat
G. Vragen
H. Stemming 



A. Waarom (nu) wel een brede skiff aanschaffen

Nu: Corona beperkt ons te veel. Een brede skiff maakt het roeien voor een 
grotere groep roeiers mogelijk. 

Andere redenen:

• Een brede skiff vergroot mogelijkheden bij de opleidingen (ROC).

• Roeien in een brede skiff maakt het roeien in de zomer, en wellicht ook 
in de winter, voor een grotere groep roeiers mogelijk: Hs, Ks, IJs. Ook na 
doorstroming vanuit de opleidingen (RAC).

• Uit de enquête kwam, vanuit diverse commissies en leden, de wens voor 
een c1 (brede skiff), naar voren.

• De aanschaf van een brede skiff past bij onze koers: zoveel mogelijk 
leden onder zo veel mogelijk omstandigheden laten roeien. 



Waarom nu niet een brede skiff aanschaffen

We wijken heel erg af van de gebruikelijke procedure.

Onderzoek naar een brede skiff kost tijd. Immers een nieuw boottype. 
Daar is tijd voor gereserveerd in 2022. Nu komt het in een 
‘snelkookpan’.

Onderzoek en aanschaf van een brede skiff staat gepland in het 
meerjaren botenplan voor 2022. 

We kunnen maar 1 keer ons geld uitgeven.

Dus: het betekent dat andere bootwensen/plannen niet gerealiseerd 
worden in 2021. 



B. Kenmerken van een brede skiff

Een brede skiff gaat moeilijk om: stabiliteit

Zwaar in gewicht, breder, korter 

(ook) geschikt voor ruwer water

Zelflozend

Heeft een makkelijkere stabiele instap

‘Lomp’ en ondanks dat heel wendbaar

Niet gericht op snelheid, of liever een andere snelheid



Verschil tussen een gewone skiff en een brede 
skiff



Explorer 21  C1  Wintech

• Zeer toegankelijke oefen- en trainingskiff. 
Stabiel, oerdegelijk, licht van gewicht en rijk
uitgerust. 

• De ideale boot voor alle omstandigheden en 
voor roeiers van ieder niveau. 

• Manoeuvreert gemakkelijk, is vrijwel
onderhoudsvrij en heeft zeer handzame
afmetingen. 

• Verkrijgbaar in de standaard ‘Club Racer’ en 

de lichte High tech ‘International’ bouwwijze.

Lengte Breedte WL Gewicht

6,32 m 0,46 m 20 kg / 16.5 kg



Afmetingen





C. Botenplan 2021 

Aanschaf vanuit botenplan 2021:

Een C3

Een lichte skiff

Het aanpassen van roeimateriaal voor de jeugd

Voor een totaal bedrag van ca. €25.000,-



Botenplan 2022

• In het botenplan van 2022 staat een brede skiff genoemd als optie 
om aan te schaffen. 

• Het botenplan 2021-2024 is onderdeel van het 
meejarenverenigingsplan dat we bespreken in de voorjaars ALV op 16 
april 2021.



D. Begroting vs. realisatie investeringen roeimateriaal 2019-2021

2019 2020 2021

€ € €

Begroting 7.500 19.000 25.000

Realisatie

Lepelaar C2* 12.779

Subsidie gemeente -/- 10.000

Riemen Lepelaar 1.160

Nonnetje 1x 3.465

C3* NN 15.650

Subsidie gemeente -/- 8.000

1x NN 3.990

Riemen (16x) 4.640

Subtotaal realisatie 3.939 3.465 16.280

Investeringsruimte 3.561 15.535 8.720



Onzekerheden financiële positie

1. Afrekening nieuwbouw en subsidie

2. Extra aflossing 2021 hypotheek/obligatielening leden

3. Aanwas nieuwe leden (ledenaantal per 1-1-2021: 193 (exclusief 
aspirant leden)

4. Voorlopig resultaat jaarrekening 2020 ca. € 20K positief



E. De route bij akkoord

Na akkoord van de ALV
• Oriënteert de MAC zich op de diverse modellen binnen de brede skiff 

bouwers. Immers nieuw boottype! 
• Mac adviseert het bestuur over type boot en neemt daarin mee de levertijd, 

kosten en inzetbaarheid.
• Bestuur buigt zich op aanpassen boten- en roeireglement nav de inzet van 

een brede skiff: roeien in de winter, opleiding, autorisaties. 

Na aanschaf
• Nieuwsflits met de nieuwste aankoop en de verwachte levertijd.
• Komen er aanpassingen in het boten- en roeireglement, dan presenteren we 

dit op de voorjaars ALV op 16 april. 



Oriënteren

Nieuw boottype voor Isala, dus onderzoek nodig.

• We kijken naar bootprestaties: stabiliteit, instap, wendbaarheid, 
koersvastheid, gewicht, waterligging, schoonheid.

• Prijzen en levertijd.

Merken: Wintech, Swift, Filippi, Liteboat, Leo, Rubinetti, Volans

Binnen de merken verschillende varianten.

Prijzen: ongeveer tussen de 3800,- tot 8000,-

(excl. riemen, karretje etc.)



F. Samengevat

• We vragen toestemming voor de aanschaf van een brede skiff.

• Eerst oriënteren: MAC neemt mee: stabiliteit, prestaties boot, prijs en 
levertijd.

• Financiering vindt plaats door de investeringsruimte van dit jaar te 
benutten.

• MAC adviseert het dagelijks bestuur.

• Dagelijks bestuur kijkt naar inpassing in ons bestaand vaarsysteem.  



Vragen?

1. Vragen over de boot.
2. Vragen over de route naar aanschaf.
3. Vragen over de afwijking van het botenplan.
4. Vragen over de financiering.
5. Vragen over de mogelijke aanpassingen in ons boten- en 

roeireglement.



Het bestuur vraagt toestemming aan de ALV 
om een brede skiff te kunnen aanschaffen.
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5. Namen voor nieuwe boten

Vanuit het botenplan 2021 zijn een C3 en een lichte skiff aangeschaft. 

En nu we toch bij elkaar zijn, kiezen we de namen. 

Is de ALV akkoord met de aanschaf van een brede skiff dan kiezen we 
nu ook direct een naam voor deze brede skiff. 

Watervogels zijn ons uitgangspunt.



C3



Hoe gaat de C3 heten?

Kuifduiker
Kleiner dan de gewone fuut, 
zwijgzaam en met  goudgele 

veren. Houdt niet zo van 
warmte.  

Kanoet
Het mannetje brengt de jongen 

groot. Strandloper. Lange 
afstandstrekker. In de winter 

heeft de kanoet een wit 
verenkleed. 

Krooneend
Maakt weinig opvallend geluid, 
maar is duidelijk aanwezig. Een 
deel overwintert in Nederland.

Stoor ze niet en bekijk ze op 
afstand.



Kuifduiker |  Kanoet  |  Krooneend 

Hoe gaat de C3 heten?



Hoe gaat de nieuwe lichte skiff heten?

Rietzanger
Klein en fijn! Beweeglijk en 

aanwezig. Eigen geluid, zingt de 
hele dag door. Bevindt zich 

graag aan de oevers en tussen 
het riet.  

Waterral 
Geheimzinnig vogeltje dat zich 
weinig laat zien. Kan zich heel 

goed laten horen en zoekt 
stromend water op.

Frater
Bij uitstek een wintervogeltje.  
Rusteloos en beweeglijk. Zang 

kenmerkt zich door snelle trillers.



Rietzanger  |  Waterral  |  Frater 

Hoe gaat de lichte skiff heten?



Hoe gaat de brede skiff heten?

Bonte 
strandloper

Meest voorkomende 
strandloper. Houd van de 

waddenzee. Maakt een hees 
trillend geluidje. 

Zeekoet
Een Alkachtige, herkenbaar 
door de lage ligging in het 

water. Lang achtereind. Beetje 
staccato geluid, redelijk 

zwijgzaam. Zoutwatervogel. 

Mantelmeeuw

Zwaar en stevig. Alles oogt 
solide. Broedt solitair tussen 

andere meeuwen, te zien langs 
kusten, rivieren en meeuwen.



Bonte strandloper  | Zeekoet | Mantelmeeuw

Hoe gaat de brede skiff heten?



Rondvraag

Zijn er vragen over de onderwerpen waar we in deze vergadering over 
gesproken hebben? 



Afsluiting


