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VERENIGINGSJAARPLAN 2021    
 
Voorjaars ALV 16 april 2021 

 

 

Met de ingebruikname van het botenhuis op 3 januari 2021 is Isala een nieuwe fase ingegaan. Dit is 
dan ook een overgangsjaar.  

Vanaf 2019 is er een koerswijziging binnen Isala opgetreden. Isala is een volwassen vereniging. Dit 
bouwen we verder uit door de bestuurlijke inrichting meer dienstbaar aan de commissies te maken. 
Isala wenst de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de vereniging te leggen. Voorwaarde is 
helderheid in taken, verantwoordelijkheden en processen. 

De volgende kernbegrippen vormen de uitgangspunten voor de manier waarop Isala werkt: 

Verbinding en betrokkenheid| Het uitgangspunt is dat we het samen doen. Als leden maken we de 
vereniging. Allen vanuit een eigen invalshoek, taak en rol.  

Open-duidelijk-helder| Isala is een open vereniging. De kaders zijn helder en het is duidelijk waar 
welke verantwoordelijkheden liggen en waar leden met vragen terecht kunnen. Afspraken rondom 
het roeien, materiaal, opleidingen en veiligheid zijn helder en vastgelegd. Er wordt vanuit de 
commissies samengewerkt. De communicatie verloopt via nieuwsbrieven, nieuwsflitsen, Van de 
bestuurstafel en via berichten op de website. Leden worden gevraagd en ongevraagd mee te denken. 

Zorgvuldig en duurzaam| Binnen Isala werken we met jaarplanningen. De uitgezette koers, de 
commissies en de afstemmingen daartussen dragen bij aan het duurzaam beleggen van de plannen.  

Eigen verantwoordelijkheid| Afspraken die we als vereniging maken worden gezamenlijk vastgesteld 
op de ALV en vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement met uitwerkingen op de website. We 
investeren in een goed opleidingsbeleid, waar, naast goed leren roeien, aandacht is voor 
veiligheidsaspecten, materiaal en verenigingsleven. Roeiers zijn bewust bekwaam en in staat 
verantwoorde, realistische keuzes te maken passend bij de eigen roeimogelijkheden, het water en 
roeiomstandigheden.  

In beweging| Isala is volop in beweging, we zijn leerbaar en doen het samen. Isala is gericht op het 
creëren van perspectief en op verbeteringen om Isala nog leuker te maken.  

 

VISIE VAN ISALA  
Isala is een roeivereniging waar leden ongeacht hun ambities met plezier kunnen sporten. Alle leden 
moeten zich comfortabel en veilig voelen binnen de vereniging. Isala kent een gemoedelijke en open 
cultuur die uitnodigt tot sportieve en sociale bijdragen. Het initiatief en de sturing daarvan ligt zoveel 
mogelijk bij de leden zelf.   
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SPEERPUNTEN 2021 

1. In gebruik nemen van het nieuw botenhuis: 2021 is het overgangsjaar. 
2. Veiligheid op het gebied van roeien, leren van incidenten en sociale veiligheid. 
3. Vergroten van de zorg voor het materiaal. 
4. Vergroten betrokkenheid van leden bij de vereniging en taken binnen de vereniging. 
5. Isala is financieel gezond. Er is ruimte om te investeren in materiaal en activiteiten. 
6. Er is helderheid over de verenigingsafspraken en dat draagt bij aan een actieve 

verenigingscultuur. 
7. Externe positionering: Platform Marshaven, gemeente Zutphen, de buur roeiverenigingen, 

Rijkswaterstaat en de KNRB. 
8. Mijlpalen worden gevierd: Opening van het botenhuis.  
9. Dit alles leidt tot een lichte groei van het ledenaantal. 

 

PLANNEN PER COMMISSIE VOOR HET JAAR 2021 

HET BESTUUR 

Het bestuur vormt zich in 2021 om naar een bestuur dat vanuit strategisch en tactisch oogpunt gaat 
besturen en niet incident gedreven is. Isala kent een algemeen bestuur bestaande uit 5 leden en 1 
commissie verantwoordelijke en daarbinnen een dagelijks bestuur met een voorzitter, 
penningmeester en secretaris. Het dagelijks bestuur is gericht op het tactische en strategische beleid 
en bestuurt, in samenwerking met de commissarissen/cie. verantwoordelijke van de commissies, de 
vereniging. Dit vergroot de efficiency, slagvaardigheid en flexibiliteit. Elke commissie heeft daarmee 
een aanspreekpersoon, die de verbinding vormt tussen commissie en bestuur. De commissaris/cie. 
verantwoordelijke bewaakt de overstijgende lijnen en processen.  

Het komende jaar zullen de maatregelen om het covid-19 virus terug te dringen nog voor een 
belangrijk deel ons roeien beïnvloeden. De doelen voor het komend jaar zijn zodanig geformuleerd 
dat er geen rekening hoeft te worden gehouden met beperkende maatregelen. Het vraagt echter 
steeds om afstemming en flexibiliteit om te kijken of en welke activiteiten we in welke vorm als 
vereniging kunnen laten doorgaan. 

Organisatie van het bestuur 

1. Het Dagelijks bestuur vergadert maandelijks. Het Algemeen bestuur minimaal 4 maal per 
jaar. Er zal verder meer organisch worden vergaderd, dus wanneer het nodig is. Het bestuur 
heeft een proactieve houding. Commissarissen/cie. verantwoordelijke schuiven naar 
behoefte aan bij de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. 

2. Er is helderheid in verantwoordelijkheden, taken en rollen. Commissies worden specialisten 

binnen de eigen taak.  

3. Commissies hebben een eigen vergadercyclus.  
4. Alle vergaderingen zijn vastgelegd in de activiteitenkalender, zodat leden input aan de 

diverse vergaderingen kunnen leveren. 
5. Voor leden is het helder waar ze met hun vragen terecht kunnen. 

Communicatie met de leden 

1. Het bestuur is duidelijk in dat waar Isala mee bezig is.  
a. Leden worden geïnformeerd d.m.v. ‘Van de bestuurstafel’ over 

bestuursaangelegenheden. 
b. Leden worden uitgenodigd om gevraagd en ongevraagd mee te denken over 

allerhande onderwerpen. 
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c. Leden zullen als klankbord worden gevraagd mee te denken bij de totstandkoming 
van huidig jaarplan en jaarplan 2022. 

d. Leden worden gevraagd actief mee te werken en initiatieven te ontplooien d.m.v. de 
inrichting van de klussenbank, conform vrijwilligersbeleid. 

e. In aanloop naar de ALV zullen beleidsplannen ter voorbereiding met leden worden 
besproken. Leden worden daartoe uitgenodigd.  

2. Er wordt op 16 april en 19 november verantwoording afgelegd aan de leden d.m.v. de ALV.  
3. Met de redactie wordt geëvalueerd en een passende en haalbare werkwijze georganiseerd. 

a. Eenduidigheid huisstijl, 4-ogenprincipe, taakverdeling. 

Financiën 

1. Stelselwijziging jaarrekening: 
a) Overgang van kasstelsel naar factuurstelsel 
b) Kasstelsel: verantwoording inkomsten en uitgaven in het boekjaar, waarin ze 

plaatsvinden 

c) Factuurstelsel: verantwoording opbrengsten en kosten in het boekjaar, waarop ze 
betrekking hebben volgens het matching principe 

d) Redenen: 
i. De financiers (bank, Waarborgfonds Sport en gemeente Zutphen) stellen andere 

eisen aan de financiële verslaglegging (standaardisatie) 
ii. Clubadministratie wordt complexer door investering in een nieuw botenhuis en 

financiering met vreemd vermogen (hypotheek en obligatielening leden) 

e) Ontstaan sub-administratie materiële vaste activa met bewaking van de boekwaarde 
nieuwe botenhuis en de aanschaf van nieuw roeimateriaal. 

f) Aanschaf nieuw roeimateriaal op basis van een uitgewerkt botenplan, waarmee in 
samenhang investeringskeuzes voor nieuwe roeiboten kunnen worden gemaakt (vanaf 
begroting 2021!) 

g) Sturing op kasstromen (prospectief) in plaats van op een begroting (retrospectief) 

h) Kortom: tijd voor vernieuwing op administratief gebied! 

2. Realisatie begroting en financiering nieuwbouw botenhuis: 

a) Hypotheek van € 300.000 is naar verwachting niet helemaal nodig. 

b) Na oplevering en betaling nieuwbouw wordt de balans opgemaakt. 

c) Overtollige middelen gebruiken om de hypotheek vervroegd af te lossen en daardoor de 
toekomstige rentelasten laag te houden. 

d) Schenkingsoptie rente en aflossing obligatielening door leden onder de aandacht 
brengen. 

e) Verantwoording BOSA-subsidie nieuwbouw na oplevering (22 weken). 

 

Cultuurverandering 

1. De verandering van cultuur naar strategisch en tactisch besturen maakt dat leden zelf 
verantwoordelijk zijn voor het ontplooien van initiatieven, oppakken van projecten en 
klussen.  

2. Leden zijn bewust bekwaam door opleidingen, training op gebied van veiligheid, roei- en 
stuurtechniek. Zij maken, binnen de mogelijkheden die zij hebben vanuit de autorisaties, zelf 
verantwoorde keuzes m.b.t. materiaalgebruik, en inschatting van water- en 
weersomstandigheden.  
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3. Iedereen binnen Isala heeft een bijdrage in de vereniging. We zijn allen verantwoordelijk om 
de prettige sfeer te behouden in een sociaal veilige en gezond sportieve omgeving, waar 
leden zich aan de afspraken houden en elkaar aanspreken op gedrag.  

4. Opstellen beleid sociale veiligheid, i.s.m. commissie Veiligheid en de vertrouwenspersoon.  
 

Botenhuis in gebruik nemen 

Door de ingebruikname van het nieuwe botenhuis zullen op allerlei vlakken vragen rijzen hoe we 
zaken zullen inrichten. Bijv. schoonmaak, douchegebruik, binnensportruimte, reserveren van 
ruimtes, beheer gebouw, sleutelgebruik etc. Al deze zaken zullen opnieuw worden vastgesteld.  

a. Schoonmaken van het botenhuis is meer werk. De vraag is of we dit zelf blijven doen of 
schoonmaak inhuren. Onderzoeken welke consequenties dit heeft voor de contributie. 

b. Reserveringsysteem aanpassen voor gebruik van ruimtes. 
c. Beleggen van de op naam gestelde ‘druppel’ zodat AVG gewaarborgd blijft. 
d. Afronden klussen en inrichting, leveranciers. 

Externe contacten 

1. Corona: we volgen de door de RIVM vastgestelde maatregelen. We vertalen deze maatregelen 
naar de situatie bij Isala, rekening houdend met de vertaling door NOC*NSF en de KNRB. De Isala 
maatregelen worden door de voorzitter voorgelegd aan de veiligheidsadviseurs, de 
contactpersoon bij de gemeente en bij afwijking of twijfel aan de coördinator van de 
veiligheidsregio. 

2. Uitdiepen van de havenkom waarin het botenhuis ligt: Dit probleem aanpakken vraagt 
samenwerking met Platform de Marshaven en buren, gemeente Zutphen, Rijkswaterstaat, 
buurvereniging Daventria en de KNRB.  

3. In samenwerking met Rijkswaterstaat de veranderingen op ons roeiwater bespreekbaar houden 
die mogelijk ontstaan door de aanleg van de 2e sluis. Zodat vanuit een realistisch beeld en 
samenwerking de gevolgen zichtbaar en bespreekbaar worden. Dit kan als basis dienen voor het 
maken van beleid op ons roeiwater. 

 
Vrijwilligersbeleid 

Omdat Isala volledig draait op vrijwilligers, krijgt het vrijwilligersbeleid veel aandacht. Dit jaar zetten 

we de nieuwe weg verder door. Waarin we inzichtelijk maken wat we aan klussen hebben, leden 

activeren een bijdrage te leveren en meer met projecten gaan werken. Hierdoor wordt overzichtelijk 

welke klussen er zijn, met een indicatie over tijdsinvestering en -duur.  

a. In gebruik nemen van de klussenbank, toegankelijk op de Homepage van de website. 

b. Aanstellen vrijwilligerscoördinator. 

c. Projecten beschrijven zodat de verwachtingen en gewenst resultaat helder zijn. 

Feest  

Opening van het botenhuis. Een commissie houdt zich bezig met de opening. 

a. Officiële opening met relaties. 

b. Bedankactiviteit voor iedereen die op vrijwillige basis werkzaamheden heeft verricht voor 

Isala. 

c. Een feest voor de huidige en oud-leden van Isala. 

d. Open Huis voor buren en inwoners van Zutphen. 

e. Interne/externe communicatie. 
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VEILIGHEIDSCOMMISSIE 

Verbeterpunten vanuit het rapport 2020 

1. De belangrijkste aanbeveling - verhoog het drijfvermogen van de oudere C-boten 

(Zeemeeuw, Zwaan, Zilvermeeuw, Topper) – staat open sinds 2019.  

2. Gezien het geringe aantal jeugdleden is er nog geen officieel jeugdbeleid. De aanbevelingen 

uit de lijst worden wel opgevolgd.  

3. Gevolgde omslatrainingen en veiligheidstrainingen zouden door de ledenadministratie 

bijgehouden moeten worden. 

4. Bij de ingebruikname van het nieuwe botenhuis moet er goed op de veiligheid gelet worden. 

Aspecten: struikelen/uitglijden/vallen, vluchtroutes, kaartje voor de brandweer, 

brandblussers, schoonmaak van de douches (legionella), enzovoort. 

5. Opstellen sociaal veiligheidsbeleid in samenwerking met de vertrouwenspersoon. In 

samenwerking met de ROC de diepere oorzaken analyseren van de voornaamste ongevals-

oorzaak: niet goed uitkijken c.q. niet goed anticiperen. Wat is daarvan de reden? Hoe kunnen 

we dit aanpassen, verbeteren in het opleidingsbeleid?  

 

MATERIAALCOMMISSIE | MAC 

De materiaalcommissie adviseert het bestuur over alle zaken aangaande het botenhuis en omgeving, 

de aanschaf van roeimateriaal en draagt zorg voor onderhoud en reparaties aan de vloot, botenhuis 

en omgeving.  

De materiaalcommissie kent in 2021 de volgende doelen: 

1. Organisatie en verbreden van de materiaalcommissie met een heldere structuur en 
diversiteit aan taken. 

2. Opstellen van een meerjaren botenplan. 
3. Afronden bouw nieuwe botenhuis.  

 
Voor een verantwoord botenplan dienen de volgende gegevens als uitgangspunt: 

1. Boot en bootgebruik: 
a. Afschrijvingen in E- captain 2017 tot 2019  
b. De vloot: Aankoopdata van boten. Levensduur en afschrijving van boten 
c. Opslagmogelijkheden in de nieuwe botenloods 

2. Financiën van de vereniging. 
3. Veranderingen om ons heen: 

a. Omstandigheden op het water 
b. Ledenbestand en verwachtingen 
c. Bijzondere omstandigheden 

4. Visie van Isala 
5. Wensen van de leden (leden enquête maart 2020) 
6. Plannen vanuit de andere commissies 

 

Periode 2020-2021 

1. Aanschaf van nieuw materiaal: C3, 1x lichte skiff, 1x brede skiff (n.a.v. uitkomst extra ALV op 
19 februari 2021). 

2. Vervangen riemen van zeemeeuw door bigblades. 
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3. Opzetten en uitvoeren periodiek onderhoud. 
4. Onderzoek hulpmiddelen voor in- en uitstappen (project til en draai). 
5. Faciliteren jeugd: aanschaf geschikte riemen, geschikt maken van C4. 

 

ROEI OPLEIDINGENCOMMISSIE | ROC 

De Roei Opleidingen Commissie (ROC) voert het Roei Opleidingsprogramma uit en stelt dit bij waar 

nodig. De opleidingen leiden tot vaarbewijzen. Isala kent verschillende vaarbewijzen; deze zijn 

gekoppeld aan autorisatieniveaus, waarmee wordt geregeld wie in welke boten en op welk 

vaarwater bevoegd is om te roeien.  

Het jaarschema van opleidingen en examens is, als gevolg van de covid-19 maatregelen een 

voorlopig schema. Zodra bekend is wanneer er weer in meermansboten geroeid kan worden, dan 

wel of wij meer eenmansboten voor opleidingen kunnen/willen aanschaffen, zal dit jaarschema 

aangepast worden. 

Hoofddoelen naast de reguliere opleidingstrajecten 

ROC: 

1. Bij de ingebruikname van het nieuwe botenhuis: project ‘til en draai’ (schade terugdringen 

en ergonomisch verantwoord tillen) samen met projectleden en de MAC. 

2. Vastleggen kaders en flow opleidingstraject jeugd. 

3. Samenwerken met MAC in het onderzoek naar voor/nadelen opleiding volwassenen in 

eenmans boten (C1/ brede skiffs). 

4. Brede skiffs opnemen in het opleidingstraject.  

5. Verbeteringen in basisopleiding volwassenen – aandacht voor eenheidsstijl in roeien en 

sturen. Met KNRB als leidend voorbeeld. Aandacht voor motorisch roeien. Aandacht voor 

goed kijken (om schade te voorkomen).  

6. In opleiding aandacht hebben voor ‘snelle leerder’ en ‘langzame leerder’.  

7. Beleid maken op externe training/coaching opleiding, Roeicoach A. 

8. Coaching aanbod na Kg vergroten en zichtbaar maken. 

9. Ontwikkelen toetsinstrument zij-instromers. 

10. Opfriscursus ontwikkelen en inplannen (zodra er weer in C boten geroeid mag worden) – 

besluiten of deze facultatief is. 

11. Workshop feedback opstarten. 

12. Aan verwachtingsmanagement aan de voordeur werken – met name aandacht voor (sociale) 

veiligheid. 

ROC/RAC:  

1. Project ‘voel je weer prettig in de boot’: 

a. assistentie op het vlot/ bij sturen  

b. organiseren toertochtjes 

2. Opleiding wedstrijdstuur. 

3. Visie en inventarisatie op opleiding wedstrijdcoach. 

4. Tweemaal een externe coach inhuren voor video coaching voor Isala leden. 
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ROEI ACTIVITEITENCOMMISSIE | RAC 

De RAC coördineert en organiseert door het jaar heen activiteiten voor toerroeiers, wedstrijdroeiers, 

marathonroeiers en instuifroeiers. Ook houdt de RAC toezicht op de naleving van voorschriften t.a.v. 

ervaring en autorisatie bij deelname van de Isala leden aan roeiactiviteiten. 

Speerpunt voor alle activiteiten  binnen de RAC zijn om leden te behouden d.m.v.: Meer aandacht 

voor de overgang van een opleiding naar een eigen ploeg, het onder de aandacht brengen van de 

activiteiten, juist ook voor beginnende roeiers en zij instromers, en tenslotte het coachen na de 

behaalde vaarbewijzen meer aandacht te geven.  

Voor toerroeiers:  

1. Betere doorstroming van Kg naar toertochten. 

2. Ploegendag organiseren in voorjaar en najaar. 

3. Instuif roeien in weekend en door de week aanbieden, ook te gebruiken als ploegopvulling.  

4. Tochten kwalificeren met afstanden in kilometers en in moeilijkheidsgraad, vooral met het 
oog op in- en uitstappen onderweg. 

5. Kleinere tochten op IJssel aanbieden variërend in dag en tijd met een beperkt aantal boten.  

6. Het profileren van de Rijn-IJssel Marathon (RIJM) als landelijke (estafette) marathon tocht 
van Isala in samenwerking met Vada. 

7. Het onderzoeken hoe we de ‘sportieve’ roeier meer kunnen faciliteren binnen Isala. 

 

Voor marathonroeiers: 

1. Aantal tochten en aantal deelnemers uitbreiden, zodanig dat de marathonroeiers certificaat 
KNRB kunnen halen. 

2. Marathonroeiers maken een jaarschema en kunnen direct inschrijven voor hele jaar op de 
activiteitenkalender, zodat dubbele boekingen van boten en botenwagen tijdig gezien 
kunnen worden. 

3. Marathonroeiers techniek opfrissen m.b.v. coaching i.s.m. ROC.   

4. Mede organisatie RIJM Isala-Vada.  

5. Onderzoeken of er een tekort aan botenwagenchauffeurs en trekauto’s is. 
 

Voor wedstrijdroeiers  

1. Meer coaches betrekken bij de wedstrijdploegen i.s.m. ROC, zodat alle wedstrijdploegen ook 
een coach kunnen hebben. Het opleiden en inzetten van wedstrijdsturen. 

2. Wedstrijdploegen maken een jaarschema en kunnen direct inschrijven voor het hele jaar op 
de activiteitenkalender. 

3. Het inhuren van externe coach 2x per jaar voor video coaching voor o.a. wedstrijdroeiers. 

4. Toename van Kg roeiers aan regionale C-boot wedstrijden. 

5. Het delen van trainingsschema’s en kennis. 

6. Buitenlandse training en wedstrijden stimuleren door informatie te delen. 
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BUURTSPORTCOACH 

 
In 2021 zal de buurtsportcoach van Isala de rol als voortrekker van het watersportplatform De 

Marshaven verder voortzetten en uitbouwen. Hierbij zet Isala de buurtsportcoach in ten dienste 

van alle watersportverenigingen aan de Marshaven, te weten de waterscouts Nautilus, de 

kanovereniging Anax, de jachthaven en de roeivereniging Zrzv Isala. 

1. Bekendheid genereren voor de watersport in Zutphen en het actief aanbieden van de 
mogelijkheid tot het sporten op het water. 

2. Samenwerking met de gemeente op het gebied van de ontwikkeling van De Marshaven en 
het lokale sportakkoord. 

3. Samenwerking in het aanbieden van sport-clinics aan inwoners met een grotere afstand tot 
sportmogelijkheden, zoals inwoners van het AZC, mensen met een sportbeperking. 
  

Daarnaast zal de buurtsportcoach zich voor Isala richten op: 
1. Betrekken van de nieuwe en bestaande bewoners van Noorderhaven. 
2. Deelname aan de IJsselgames 2021  
3. Roei-clinics aan schoolgaande jeugd en inwoners van het AZC. 
4. Onderzoek naar mogelijkheden bij Isala voor het inclusief roeien en vervolgens initiëren 

binnen de vereniging. 
5. Deelname aan de commissie Inclusief roeien in Nederland bij de KNRB. 
6. Deelname aan de overlegstructuren en activiteiten van de buurtsportcoach. 
 

 


