
Agenda Voorjaars-ALV ISALA 7-4-2022



Agenda deel 1

1.Opening en mededelingen
oBenoeming 2e vertrouwenspersoon Annegaaike Leopold (voordracht bestuur)

2.Ingezonden stukken
oLustrumcadeau
Toestemming vergadering om af te wijken van een vogelnaam
oWijziging HR
oZwaluwhotel

3.Verslag ALV ingelaste vergadering 2022  

4.Presentatie en goedkeuring Jaarplan 2022 inclusief het botenplan  

PAUZE

 



Agenda deel 2 (na de pauze)
5.Mededelingen bestuur en commissies
•Voorzitter
•Penningmeester
•Uitloten obligaties
•Energieverbruik

• Veiligheidscommissie
•Benoeming nieuw lid Kascommissie
•Jan de Wit heeft zich aangemeld en het bestuur stelt de leden voor Jan te benoemen als lid van de Kascommissie
•Jeugdroeien
•Inrichtingscommissie
•Buurtsportcoach
•Vacatures: 
•Vormgeving website

6.Presentatie plannen Lustrumcommissie

7.Rondvraag

8.Sluiting



Opening en mededelingen

• Welkom en mededelingen
• Agenda Voorjaars ALV akkoord?

• Benoeming 2e vertrouwenspersoon Annegaaike Leopold
(voordracht bestuur)



Ingezonden stukken

• Lustrumcadeau
• Toestemming vergadering om af te wijken van een vogelnaam

• Wijziging HR
• Zwaluwhotel



Verslag ALV ingelaste vergadering 2022  

• Geen vragen of opmerkingen ontvangen.
• Verslag extra ALV 20-01-2022 akkoord?



Presentatie en goedkeuring Jaarplan 2022 
inclusief het botenplan  

Lees BOOT!!!!!!



Jaarplan ISALA 2022
Versie april 2022



INHOUD

• Algemeen [DB] Nicolaas
• Roeiopleidingencommissie [ROC] Lex
• Roei-activiteitencommissie [RAC] Inge
• Materiaalcommissie [MAC] Jan 
• Veiligheidscommissie [VC] Chris



Jaarplan ISALA 2022

• Algemeen Dagelijks bestuur
• Visie en plannen 2022 
• Wie willen we zijn
• Rol van het bestuur
• Lustrumjaar 110 jaar Isala

We kijken uit naar een mooi lustrum en een levendig, verbindend en sportief 2022! 

Het dagelijks bestuur Nicolaas, Thera en Bas



Roeiopleidingencommissie
• Rol van opleiden binnen de vereniging

• Een breed palet van roei-opleidingen (9)

• Duur 2 tot 20 weken

• Overleg-, informatie- en theorieavonden voor cursisten en coaches

• Examens 

• 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



Aandachtgebieden ROC 2022.

•De bereikbaarheid van de roeimogelijkheden die Isala te bieden heeft vergroten
•Keuzemogelijkheden bieden in de opleiding
•Sneller bereikbaar maken van einddoelen
•Vroeg in de roeicarrière te kunnen proeven van alle roeimogelijkheden die Isala 
te bieden heeft.

• Experimentele opleidingen:  

•1/  IJsselgestuurd 

•2/  Technisch roeien



Aandachtsgebieden ROC in 2022 vervolg.

•  Ondersteuning van de coaches
• Workshops, co-coaching  

•  Veiligheid, Materiaal

•  Jeugdroeien (Marianne Straver)

• Korte toelichting door Marianne



Roei-activiteitencommissie
1. Jaarkalender met diverse activiteiten maken en afstemmen.

2. De overgang van een opleiding naar een eigen ploeg vormen
 d.m.v. ploegendagen, instuifroeien en informatie bijeenkomsten.

3. Het meedoen aan roei-activiteiten  juist ook voor beginnende roeiers en zij-
instromers.

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



Materiaalcommissie

1. Beheer en onderhoud
2. Organisatie
3. Communicatie



Materiaalcommissie

BEHEER EN ONDERHOUD

• Meerjarig onderhouds- exploitatieplan nieuw onderkomen
• Actualisatie/herijking meerjarig botenplan
• Aanschaf korte termijn
• Lichte 2x: Wintech International (of vergelijkbare Swift)
• Kleine coach-catamaran van Wintech

• Regulier beheer en onderhoud botenvloot
• Werkplaatsinrichting



Materiaalcommissie
ORGANISATIE

• 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 1 lid



Materiaalcommissie

COMMUNICATIE

• Besluiten van enig belang nemen we in de cie samen
• Besluiten worden vastgelegd en gedeeld
• Afstemming van besluiten (en advisering) doen we waar nodig met 

andere cie‘s
+
• Enkele (oproep)acties aan enthousiaste leden die wat meer willen 

weten of leren van het werk van de MAC



Veiligheidscommissie
Samenstelling: Jan Kuiken, Nynke Glazema, Chris Braun (voorzitter)

Zichtbaarheid verhogen: 
• doorlopend actieplan op webpagina
• adviezen aan bestuur op webpagina
• lessen uit ongelukken en incidenten via Nieuwsflitsen? 

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



Veiligheidscommissie

Jaarplan 2022: 
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   



Presentatie en goedkeuring Jaarplan 2022 
inclusief het botenplan  

• Vragen over het Jaarplan 2022?
• Jaarplan 2022 akkoord?



Pauze!!!



Mededelingen bestuur en commissies
•Voorzitter
•Penningmeester
•Uitloten obligaties
•Energieverbruik
•Benoeming nieuw lid Kascommissie
•Jan de Wit heeft zich aangemeld en het bestuur stelt de leden voor Jan te benoemen als lid van de 
Kascommissie

•Jeugdroeien
•Inrichtingscommissie
•Buurtsportcoach
•Vacatures: 
•Vormgeving website
•Presentatie plannen Lustrumcommissie



Penningmeester

• Obligaties 2022
• Het bestuur is van plan om ook in 2022 € 7.500,- (= 15 obligaties ad € 500,-) af te lossen. 
• Het bestuur bepaalt de wijze van uitloting.
• Trekking 15 willekeurige obligatienummers via www.randomnummer.nl 
• 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. Uitloting obligaties i.v.m. aflossing 

ledenlening
• Uitgelote obligaties kunnen worden gebruikt als schenking aan de vereniging, graag voor 1 mei 2022 melden aan 

de penningmeester; VOORSTEL: bestemming jeugdroeien!
• Overige uitgelote obligaties worden op 7 mei 2022 uitbetaald.

• Energieverbruik en maatregelen

http://www.randomnummer.nl/


Mededelingen bestuur en commissies
•Voorzitter
•Penningmeester
•Uitloten obligaties
•Energieverbruik
•Benoeming nieuw lid Kascommissie
•Jan de Wit heeft zich aangemeld en het bestuur stelt de leden voor Jan te benoemen als lid van de 
Kascommissie

•Jeugdroeien
•Inrichtingscommissie
•Buurtsportcoach
•Vacatures: 
•Vormgeving website
•Presentatie plannen Lustrumcommissie



Kandidaat kascommissie

• Naam: Jan de Wit
• Woonplaats: Welsum (aan de IJssel boven Deventer)
• Lid sinds: 1995
• Materiaalcommissaris: 2003-2007
• Interesse: boordroeien en toerroeien
• Omslagkans in skiff: > 90%
• (weer) lid materiaalcommissie: sinds 2021
Motivatie om mij voor kascommissie aan te melden:
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.



Mededelingen bestuur en commissies
•Voorzitter
•Penningmeester
•Uitloten obligaties
•Energieverbruik
•Benoeming nieuw lid Kascommissie
•Jan de Wit heeft zich aangemeld en het bestuur stelt de leden voor Jan te benoemen als lid van de 
Kascommissie
•Jeugdroeien
•Inrichtingscommissie
•Buurtsportcoach
•Vacatures: 
•Vormgeving website
•Presentatie plannen Lustrumcommissie



Inrichtingscommissie

Commissie bestaande uit:
• Clarien Veltkamp
• Emmy Mijnhout
• Lise Bogh
• Margareth van Eijden
• Pieter Arkesteijn



Inrichtingscommissie

Uitgangspunten:
• Alle aankleding in stijl met het bestaande interieur /meubilair
• Sfeer: water, IJssel, roeien, actie, lucht, vogels, historie van de vereniging
• ‘Wall of Fame’: plek creëren voor delen recente foto’s van evenementen/wedstrijden etc. 

(middels wissellijsten) 
• Organisch ontstaan en in overleg met commissies over hun wensen/behoeften



Mededelingen bestuur en commissies
•Voorzitter
•Penningmeester
•Uitloten obligaties
•Energieverbruik
•Introductie veiligheidscommissie
•Adviezen veiligheidscommissie en reactie bestuur
•Benoeming nieuw lid Kascommissie
•Jan de Wit heeft zich aangemeld en het bestuur stelt de leden voor Jan te benoemen als lid van de Kascommissie
•Jeugdroeien
•Inrichtingscommissie
•Buurtsportcoach
•Vacatures: 
•Vormgeving website
•Presentatie plannen Lustrumcommissie



Presentatie plannen Lustrumcommissie

Commissie bestaande uit:
• Hetty Wemekamp
• Jac van Beek
• Pieter Arkesteijn
• Evelien Snijders (voorzitter) 



Rondvraag



Bedankt voor jullie komst en aandacht!!

Sluiting
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