
Helaas zijn we genoodzaakt de ALV online te houden. I.v.m. DE PERSCONFERENTIE VAN 

VRIJDAG J.L. IS HET BOTENHUIS VAN ISALA VANAF VANDAAG 28 NOV TOT IN IEDER 

GEVAL ZONDAG 19 DEC VANAF 17 UUR GESLOTEN (zie ook homepage Isala). De 

coronamaatregelen geven ons geen andere mogelijkheid. Dit betekent dat alle leden die zich 

hebben opgegeven voor de ALV persoonlijk een link zullen ontvangen. 

We stellen voor de agenda voor deze ALV te beperken en een aantal punten door te 

schuiven naar de voorjaars ALV of over te laten aan het volgende bestuur. In onderstaande 

agenda zijn de punten die we gaan behandelen vet gedrukt. De punten die we niet 

behandelen zijn doorgestreept en waar mogelijk is de bijbehorende informatie te vinden 

achter de link. 

Toegang tot de ALV geschiedt d.m.v. een link, die wordt toegestuurd aan een ieder die zich 

heeft opgegeven. Het kan zijn dat deze link pas kort voor de ALV wordt verzonden. Je kunt 

je tot en met 29 november opgeven via de activiteitenkalender op de website. 

Hierbij nodigt het bestuur van Isala je van harte uit voor de najaars-ALV op: 

Datum         dinsdag 30 november 2021 
Aanvang     19.45 uur 
Locatie        ONLINE, toegang d.m.v. een link v.a. 19.30 u 

 
Onderstaand tref je het agendavoorstel aan voor deze ALV. Alleen de nieuwe 
vergaderstukken zijn via de aangegeven gele linkjes te downloaden. De overige linkjes vind 
je in het convocaat van zondag 21 nov voor de toen nog fysiek geplande versie van de ALV. 

Agenda voorstel 

1. Opening en mededelingen  

a. Terugblik aftreden bestuur en initiatiefgroep 

b. Bestuursblik tot aan de voorjaars ALV 2022 

2. Vaststellen van de agenda 

3.  Ingekomen stukken: 

a. Motie winterroeidispensatie Maatje Jonkers -> punt 6 

b. Voorstel ploegleden in de week Alex Pennington. -> Hier te downloaden. Dit is 
doorgezet naar de RAC. Alwaar het antwoord is dat voor het zoeken van 
roeiers ook de instuifwhatsapp is te gebruiken. 

c. Voorstel vaarwater skiffeurs van Maatje Jonkers. -> Dit stuk is hier te 
downloaden. We zetten dit stuk door naar het nieuwe bestuur. Het vraagt 
onderzoek van o.a. de veiligheidscommissie. Het huidige bestuur neemt geen 
beleidsbesluiten. 

4. Verslag van de voorjaars ALV op 16 april 2021. Het verslag is hier te lezen. Dit 
wordt middels een stemming. 

5. Verslag extra ALV op 8 november 2021. Het verslag is hier te lezen. Dit wordt 
vastgesteld middels een stemming. 

6. Vanuit het bestuur: 

a. Isala Verenigingsplan 2022. Het conceptverslag is hier te lezen. Op de 
klankbordavond hebben 5 mensen gereageerd. In de nieuwe tijdspanne tot aan 
deze ALV was het niet mogelijk een nieuwe klankbordavond op te nemen. Op de 
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ALV worden alleen de nieuwe punten t.o.v. het jaarplan 2021 gepresenteerd. Het 
jaarplan wordt middels stemming vastgesteld. 

b. Begroting 2022 . De conceptbegroting is hier te downloaden. De begroting wordt 
middels stemming vastgesteld. Reactie klankbordgroep in de vorm van Jan 
Ambergen op de afronding van het bouwbudget. 

c. Contributie 2022. De nieuwe contributie wordt middels stemming vastgesteld. 
Direct na de ALV zal een mailing worden verstuurd met de aanpassing van de 
contributie. De opzegtermijn hebben we daarom eenmalig verlengt tot 15 december 
a.s. 

d. Verenigingsactiviteiten: Óns Botenhuis. Voorstel om elkaar buiten het roeien om te 
ontmoeten. (Emmy en Margareth). Dit onderwerp schuiven we door naar het 
voorjaar. Elkaar ontmoeten is nu nauwelijks mogelijk. Bespreken en alvast plannen 
maken met elkaar zullen we allemaal toejuichen! Leden die het leuk vinden hieraan 
bij te dragen, kunnen rechtstreeks Emmy en Margareth benaderen. 

6. Motie winterroeidispensatie (Maatje Jonkers). Deze is hier te lezen. Het besluit 
over deze motie zal in stemming worden gebracht. 

7. Laatste loodjes botenhuis:  

a. ICT inrichting, (Peter van Wilgen en Rene Kooij) 

b. Stand van zaken bouwbudget (Jan Ambergen) -> opgenomen bij punt 5b. 

c. Dijkwerkzaamheden (Marcel Bisseling) 

8. Aankleding van de ruimtes vraagt aandacht: kunst aan de muur (Emmy en 

Margareth). Je kunt hier de voorstellen bekijken. We zullen in stemming brengen of 

de leden zich kunnen vinden in deze voorstellen. Dus we vragen akkoord op de 

foto’s van de IJssel en akkoord op de zwart-witfoto’s. We vragen een drietal leden 

om samen met Emmy en Margareth de verdere keuzes te maken. D.w.z. beslissen, 

aankopen, bepalen waar het in het botenhuis komt te hangen en uitvoeren. Geef je 

op bij Emmy en Margareth. 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

Deze ALV wordt vanwege de corona beperkingen online gehouden via Zoom. Zoom is zeer 
eenvoudig in gebruik, ook als je niet zo 'digitaal vaardig' bent. Je kunt een groot aantal 
deelnemers gelijktijdig op je scherm zien. Daarnaast biedt Zoom een zgn. Poll-functie, 
waarmee we de stemmingen tijdens de ALV transparant kunnen laten verlopen. 
Het is het bestuur bekend dat er t.a.v. het gebruik van Zoom soms twijfels zijn, maar we 
gebruiken de meest recente versie, waarin afdoende beveiligingsupdates zijn aangebracht 
en we nemen alle noodzakelijke maatregelen om de digitale veiligheid en privacy van onze 
online-ALV te waarborgen.  

De beperkingen die een online ALV nu eenmaal heeft t.o.v. een 'live' bijeenkomst, vereisen 
wel om nadere afspraken te maken over de gang van zaken. Daarom vragen we je het 
volgende: 

• Tijdens de vergadering is er maar beperkt ruimte om vragen te stellen en dan nog 
uitsluitend voor verdiepingsvragen. Ook dit is een beperking van een online 
vergadering met een grote deelnemersgroep. 
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• Alle besluiten zullen via de Poll-functie van Zoom in stemming worden gebracht. Voor 
de rechtsgeldigheid van deze vorm van stemmen vinden de stemmingen plaats 
onder toezicht van drie bestuursleden, die fysiek in één ruimte aanwezig zijn. 

• Het is technisch niet mogelijk om meer dan één stem per stemronde uit te brengen. 
Dat betekent dat als twee leden samen via één laptop deelnemen aan de 
vergadering, er slechts één stem kan worden uitgebracht. Wil je beiden een stem 
uitbrengen, dan moet je òf met een eigen laptop deelnemen aan de ALV, òf de 
ander machtigen om namens jou te stemmen. 

• Ben je op deze manier gemachtigd, of heb je een machtiging tot stemmen ontvangen 
van een lid dat verhinderd is? Geef dat dan uiterlijk 29 november via email door aan 
de secretaris. Dan krijg je in iedere stemmingsronde gelegenheid om een extra 
stem op grond van deze machtiging uit te brengen. 

 

mailto:secretaris@zrzv-isala.nl

