
Najaars ALV  30 november 2021



VOORAF…. Spelregels tijdens de online ALV

1. 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.

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

3. 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: Wesley Floris

Notulist: Mischa ten Kate 



1. Opening en mededelingen

Welkom!      

Jan Knol

De initiatief groep: hoe verder?

De ondersteuningsgroep: hoe verder? 



1. Opening en mededelingen

Terugblik bestuur op aftreden en ontstane situatie. 

Trots op Isala! Dit is het moment om stil te staan bij de bedoeling. 

Wat verbindt ons: roeien en een vereniging waar je graag bent.   -> afbeeldingen

Alle hulp is welkom. Een cultuurverandering doen we samen!

Wegwerken informatie achterstand. 

Top prioriteit: zoek nieuwe bestuursleden! 

Initiatiefgroep: hoe verder?   - Jan Knol

Ondersteuningsgroep: kaders en route tot oprichting   - Jan Knol



De cultuur doorbrekend. 
Voor en door de hele vereniging.

Bewustwording en gezamenlijkheid 
om te veranderen.

Acteren op het WIJ -> samenwerken
= hoe doen we het 
= expliciteren van de 
ongeschreven regels
= elkaar wijzen op de koninklijke weg

Dit leidt tot een goede communicatie. 

IK

TAAK

WIJ

Invloed van 
buitenaf



Verdere mededelingen

1. Opbrengsten uit sponsoring
ZutphenEnergie: 280 euro

Salland Clubactie: 450 euro

Honing opbrengst: 400 euro

Rabo Clubactie: 205 euro

2. Corona maatregelen sinds zondag

- Roeien mag.

- Bovenverdieping gesloten.

- Isala gesloten tussen 17.00 en 05.00 uur.

- Tot in ieder geval 19 december

Kunst



Afscheid! 

Peter van Wilgen

Beschouwend. 

De wijsheid om vanuit veiligheid 

te denken.

Dank je wel!



Afscheid!

Annegaaike Leopold

1 jaar voorzitter. 

Zorgvuldig en met grote ambitie.

Vermogen om altijd de details te zien.

Dank je wel.

Lex Schouten 

gesprek over 

samenwerking over invulling rol 

voorzitter. Wij zien een goede 

opvolger in hem.



2. Vaststellen van de agenda ALV 30-11-21



1. Opening en mededelingen 

2. Vaststellen van de agenda

3. Ingekomen stukken  

4. Verslag van de voorjaars ALV op 16 april 2021 

5. Verslag extra ALV op 8 november 2021 

6. Vanuit het bestuur:     

Verenigingsplan 2022 |  Begroting 2022 , incl svz bouwbudget |  Contributie        
2022   |  Óns botenhuis 

7. Winterroeidispensatie voor skiff en 2-

8. Laatste loodjes botenhuis: 

ICT inrichting   |  Stand van zaken bouwbudget  | Dijkwerkzaamheden

9. Aankleding: kunst aan de muur 

10. Rondvraag

11. Sluiting

Agenda



Vaststelling agenda

Agenda ALV 30 november 2021 akkoord?
Ja – Nee – Geen mening 



3. Ingekomen stukken

1. Winterroeidispensatie Maatje Jonkers: punt 6 van de agenda

2. Voorstel Alex Pennington, vullen van boten op doordeweekse dagen: 

Instuif van de RAC. Uitkomst: ook voor het zoeken van ploegmaatjes is 

de Instuif whatsapp te gebruiken.

3. Voorstel verbreden van het vaarwater voor skiffeurs van Maatje 

Jonkers met de IJssel tot aan km paal 334: door naar het nieuw bestuur. 

Onderzoek oa rol ROC en Veiligheid.



4. Verslagen goedkeuren

• Verslag van de voorjaars ALV 16 april 2021
• Chris Braun stelt voor om het HR in de najaars ALV aan te passen. Dit voorstel 

komt voort uit onvrede over de afhandeling van het advies van de 
veiligheidscie over vergroten drijfvermogen van de oudere boten.

• Verslag van de extra ALV op 8 november 2021

Geen vragen op opmerkingen ontvangen



Verslag voorjaars ALV 16 april 2021 akkoord? 

Ja  |  Nee  | Geen mening

Verslag extra ALV 8 november 2021 akkoord?

Ja | Nee  | Geen mening



6. Van het bestuur a. Verenigingsplan 2022

b. Begroting 2022 (incl. nieuwbouw)

c. Contributie 2022



6a. Verenigingsplan 2022



Jaarplan ISALA 2022

In een nieuw onderkomen,

helemaal passend bij de metamorfose van Noorderhaven

Klaar voor een lichte groei in leden, vrijwilligers en nog meer roeiplezier!

‘ Het mag best wat professioneler en beter georganiseerd door ons samen,

maar met behoud van het informele karakter van een gezellige vereniging’



INHOUD

• Algemeen [DB]

• Veiligheidscommissie [VEC]

• Materiaalcommissie [MAC]

• Roeiopleidingencommissie [ROC]

• Roei-activiteitencommissie [RAC]



Algemeen: Verenigingsjaarplan 

Verenigingsplan komt voort uit het meerjarenplan 2021-2024
-> instemming voorjaar ALV 2021
-> het plan is een leidraad voor de vereniging

Er is geen klankbordavond geweest -> 5 aanmeldingen.

Tegelijkertijd een bijzondere situatie!
Dat roept vragen op. 

-> Wat mag nu wel en wat niet.
-> Informatie achterstand.

-> daar gaan we met ondersteuning wat aan doen!



Huidig bestuur tot aan voorjaars ALV

Wat kun je verwachten

1. Aandacht voor de cultuurverandering:
- inzet ondersteuningsgroep. En graag de beschouwing vanuit de initiatiefgroep.

- memo met spelregels. Wat mag wel en wat mag juridisch niet.

- gericht op dat wat ons verbindt: roeien en een fijne vereniging.

2. Alle beleidsbesluiten worden doorgeschoven naar nieuwe bestuur.

- snel een nieuw bestuur helpt de vereniging vooruit!

3. Doorgaan op ingezette lijn: extra uitleg over bestuursstructuur. 



Speerpunten Isala

• Veiligheid

• Zorg voor materiaal

• Betrokkenheid

• Financiële gezondheid

• Duidelijkheid over onze verenigingswerkwijze

• Externe positionering

• 110-jarig bestaan

• Inspelen op lichte groei 



6.b Begroting - Stefan

Inclusief kostenrealisatie nieuwbouw botenhuis - Jan Ambergen



Begroting



7. Winter roei dispensatie



Winterroeidispensatie voor skiff en 2-

Proces van behandeling motie. Na elke stap kunnen er vragen worden 
gesteld. 

1. Het bestuur geeft een situatieschets.

2. Toelichting motie door Maatje Jonkers.

3. De veiligheidscommissie geeft een overweging mee.

4. Het bestuur motiveert haar besluit.

5. Stemming.



Situatie schets van de winterdispensatie
In de voorjaars ALV heeft het bestuur aangekondigd:

1. Opgelucht: een winter zonder incidenten. Er waren teveel mensen met te 
weinig ervaring op het water.

2. Kun jij je redden? Veiligheid is de belangrijkste vraag!

In het najaar heeft het bestuur besloten:

1. De komst van de coastal skiff geeft een goed alternatief

2. WBTR

3. Terug naar de bedoeling: waarom een winterskiffdispensatie.

4. Dispensatie is geen recht.



Conclusie enquête winter ’20 -’21
winterroei-dispensatie skiff en 2-

1. We continueren de winterskiffdispensatie. De aanvraag kan 
gedaan worden in oktober voor de winter 2021-2022

2. De aanschaf van de brede skiff heeft invloed op roeibeleid. 
Dus ook op de voorwaarden en toekenning van de 
winterskiffdispensatie.

3. Bij aankondiging in september 2021 worden de nieuwe 
voorwaarden gecommuniceerd.



Nieuwsflits naar de leden  oktober 21
Met de komst van de coastal skiff past het bestuur van Isala de criteria voor het verlenen van de 
winterroei-dispensatie aan. De winterroei-dispensatie geldt voor de periode van een jaar en bij een 
watertemperatuur beneden de 10 graden Celsius.

1. De coastal skiff (Oeverpieper) en coastal 2 (Kokmeeuw) worden gezien als C-boten. Hiervoor is 
geen aparte dispensatie aanvraag nodig. Ben je in bezit van het vaarbewijs Ks (Kanaalskiff), dan mag 
je met de coastal skiff naar het Twentekanaal roeien. Heb je het vaarbewijs coastal skiff (en geen 
Ks), dan mag je met de coastal skiff alleen op de haven roeien.

2. Ben je in het bezit van de autorisatie S3-w en train je voor een skiffwedstrijd in het najaar/winter 
van 2021 of het vroege voorjaar 2022 dan kun je de winterroei-dispensatie aanvragen.

3. Ben je in het bezit van het vaarbewijs B3 (Boordroeien) en train je voor een wedstrijd, waarin je 
uitkomt in de 2- in het najaar/winter 2021 of het vroege voorjaar 2022, dan kun je een winterroei-
dispensatie aanvragen.



Motie van Maatje Jonkers

‘Er zijn dus 3 punten die we in stemming willen brengen

1. geen noodzaak om het verlenen van dispensatie voor skiffen in de winter te beperken tot leden, 
die aantoonbaar wedstrijden in het komende najaar en voorjaar willen gaan roeien.

2. het dispensatiebeleid, zoals gevoerd in de winter van 2020-2021, voortgezet dient te worden.

3. er geen aanwijsbare noodzaak is voor een sluitingstermijn voor het aanvragen van deze 
dispensatie.

Het zal toch niet de bedoeling zijn, dat we moedwillig een wedstrijd moeten opgeven om er 
vervolgens niet aan deel te nemen, omdat we te weinig conditie hebben!’

Vragen per chat



Overweging van de veiligheidscommissie

Peter van Wilgen



Overweging

Ik heb de agenda van de ALV gezien, en mailwisseling zien langskomen, over winterdispensatie skiffen.

Naar aanleiding hiervan wil ik mijn ongevraagde advies geven.

We hebben binnen Isala een lange discussie gehad over wel/niet roeien bij hoog, laag, warm en koud water. 
We hebben daar weloverwogen keuzes gemaakt. Een daarvan was: niet skiffen in de winter. Daar sta ik nog
steeds achter: ik heb afgelopen winter en deze winter geen dispensatie gevraagd, al kan ik best aardig
zwemmen.

Ik begrijp dat het bestuur om dringende redenen kan afwijken van dit besluit, maar dat moet wel een
bijzondere uitzondering zijn, vanuit de aanvrager omkleed met redenen en veiligheidsbesef. En daarna is het 
aan de wijsheid van het bestuur om daar ja op te zeggen. Maar het standaard antwoord zou Nee moeten zijn. 
Daarom is het een dispensatie.

Afgelopen winter heeft het bestuur relatief veel dispensaties verleend, mede door de bijzondere
omstandigheden (iedereen had lang niet geroeid). Achteraf zag ik dat niet iedereen voldoende skiffniveau had, 
of de gevaren van koud water onderschatte.

Daarom sta ik volledig achter het staande besluit van het bestuur: terug naar de oude dispensatie. Bredere
dispensatie is onverantwoord.



Advies

Ik adviseer het bestuur 2 dingen:

1. Om het dispensatierecht weer geheel naar zichzelf toe te trekken, 
en zich niet te binden aan regels. In ieder geval: deze regels niet
openbaar te maken. De discussie moet niet over de voorwaarden
gaan waarop je mag skiffen, maar over de veiligheid van de roeiers, 
en de consequenties voor roeier en Isala als er wat mis gaat.

2. Om de motie Jonkers niet uit te voeren, ongeacht de uitkomst van   
de stemming.



Besluit vanuit het bestuur

Terug naar de bedoeling: wedstrijd! 

Voor ons staat veiligheid van onze roeiers voorop. 

Coronaperiode

Alternatief

WBTR

Dispensatie is geen recht

Voorstel vanuit een lid voor een volgend bestuur: 

Richt een bestuur 0-9 graden op met eigen statuten en een eigen hoofdelijke 
aansprakelijkheid. Kosten voor de winterroeiers.



Bestuur samenvattende reactie op motie 
Maatje
1. Geen noodzaak om het verlenen van dispensatie voor skiffen in de 

winter te beperken tot leden, die aantoonbaar wedstrijden in het 
komende najaar en voorjaar willen gaan roeien.

2. Het dispensatiebeleid, zoals gevoerd in de winter van 2020-2021, 
voortgezet dient te worden.

3. Er geen aanwijsbare noodzaak is voor een sluitingstermijn voor het 
aanvragen van deze dispensatie.



1. Er is geen noodzaak om het verlenen van dispensatie voor skiffen in de winter te 
beperken tot leden, die aantoonbaar wedstrijden in het komende najaar en voorjaar 
willen gaan roeien.

Akkoord  | Niet akkoord | Geen mening

2. Het dispensatiebeleid, zoals gevoerd in de winter van 2020-2021, dient voortgezet    

te worden. Akkoord  | Niet akkoord | Geen mening

3. Er geen aanwijsbare noodzaak voor een sluitingstermijn voor het aanvragen van deze 
dispensatie.

Akkoord  | Niet akkoord | Geen mening



9. Kunst aan de muur  - aankleding van de ruimtes
Margareth en Emmy

Route

We kiezen uit 3 series. Stemming: leuk – niet leuk – geen mening

3 leden gevraagd om zich te melden voor 5 december die met Emmy e 
Margareth de definitieve keuzen bepalen. 

1. Keuze van verdeling kunst, dus hoeveel waarvan. Met een max 
bedrag van 1500 euro

2. De definitieve plek waar ze komen te hangen. Idee is in de kantine.

3. Overgaan tot aanschaf en zorgen dat ze komen te hangen.





IJssel - afmeting: 300x63; EUR 854



1 foto van de IJssel op de wand naar de stad? 

Ja  |  Nee  | Geen mening





Voorbeeld 2 – Auteurskosten EUR 25 per foto; afgedrukt op aluminium 80x50: EUR 250



1 of 2 of 3 zwart witfoto’s voor op de wand 
naar de Marshaven en/of op een andere nader 
te bepalen plek? 

Ja  |  Nee  | Geen mening



10. Rondvraag



11. Sluiting


