
Verslag van Isala Algemene Ledenvergadering 13 april 2018 

Locatie: botenhuis Isala 

Tijd: 19.45 tot 21.45 uur 

Voorzitter: Kees Jan de Louw 

Verslag: Hans Cornelissen 

Aanwezig: 4 bestuursleden (Marcel Bisseling mka) en 45 leden. 

Afwezig met kennisgeving: 22 leden. 

Zie overzicht presentie- en absentielijst.  

1. Opening en mededelingen: 

Voorzitter Kees Jan de Louw opent om 19.45 uur de vergadering en heet allen 

welkom.  

Mededelingen: 

• Wederom een grote opkomst, ondanks dat veel leden zich al hadden 

afgemeld. 

• Aan de agenda wordt een extra agendapunt toegevoegd in verband met 

Europese Regelgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming voor 

Isala (agendapunt 7) 

 

2. Ingezonden stukken 

Er zijn geen ingezonden stukken. 

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 17 november 2017 

Er zijn geen opmerkingen of vragen n.a.v. de tekst. Het verslag blijft 

ongewijzigd. 

4. Bestuursmutaties 

Voorzitter 

2e termijn Kees Jan de Louw is voorbij; er hebben zich geen kandidaten 

gemeld. Kees Jan is bereid nog één jaar als voorzitter te fungeren. 

Voorstel bestuur: Herbenoemen van Kees Jan voor periode van 1 jaar tot 

en met de voorjaars-ALV 2019. De vergadering gaat unaniem akkoord. 

Hans Diehl merkt op dat het een goede zaak is dat Kees Jan na afloop van 

zijn voorzitterschap zich blijft inzetten voor het nieuwe botenhuis. Het 

komende jaar gaat het bestuur actief op zoek naar een opvolger; 

suggesties zijn van harte welkom! 

Secretaris 

Hans Cornelissen is sinds de najaars-alv 2017 actief als secretaris ad-

interim. Hans is bereid om gedurende een periode van 3 jaar als secretaris 

te fungeren. Voorstel bestuur: Benoemen Hans Cornelissen voor periode 

van 3 jaar tot en met de najaars-ALV van 2020. De vergadering gaat 

unaniem akkoord.  

5. Jaarrekening 2017 



De jaarrekening 2017 wordt gepresenteerd door onze penningmeester Andries 

Griffioen. 2017 is financieel een goed jaar voor Isala geweest. Er zijn extra 

inkomsten door een toename van het aantal leden en door de 

contributieverhoging. De uitgaven waren beperkt door de geringe investeringen. 

Pieter Arkestein vraagt om een nadere analyse van het ledenbestand. 

6. Verslag kascommissie 

Toelichting door Kascommissie, bestaande uit Hans te Steeg en Jan Ambergen. 

 

De vergadering verleent decharge aan het bestuur op basis van de jaarrekening 

2017. Herbenoemen Kascommissie vindt plaats tijdens de najaars-ALV. 

7. AVG en Isala 

Frans heeft zich, met dank aan Saskia Bruil, in dit onderwerp verdiept. 
Tot 25 mei geldt de Wet Bescherming Persoonsgegevens in Nederland. 
Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 

kracht. Dit is de Nederlandse implementatie van EU wetgeving (General Data 

Protection Regulation) en geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens 

verwerken: gegevens die op zichzelf of in combinatie zijn te herleiden tot een 
individueel persoon. 
Ook Isala moet hieraan voldoen: 

- Nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid van Isala en de leden 
- Naleving van de AVG moet kunnen worden aangetoond  

- Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder voor de AVG 
Concreet betekent dit dat Isala het stappenprogramma van NOC*NSF/KNRB zal 
doorlopen om de AVG binnen onze vereniging in te voeren. Daarbij worden de 

volgende acties doorlopen:  
o Uitwerken Isala Privacy-beleid document 

o Borgen van verplichte procedures binnen Isala 
o Opnemen AVG verplichtingen in Huishoudelijk Reglement 
o Bewerkersovereenkomst met Dispi BV afsluiten (e-Captain) 

o Aanvragen AVG verklaring 



Het bestuur communiceert over AVG invoering naar de leden tijdens de najaars-

ALV. 
De vereniging denkt na over het gebruik van beeldmateriaal en de webcaam. De 

opmerkingen van Lex Emsbroek en Saskia Bruil over het gebruik van 
beeldmateriaal en name op internet en facebook worden meegenomen. Met 
facebook zijn wij al zeer behoudend.  

Vanaf 25 mei, moeten mails inzake verenigingsactiviteiten ook door leden altijd 
via BCC, in plaats van CC worden verstuurd. Denk aan informatie over 

toertochten, wedstrijden of andere evenementen. 
 

8. Veiligheid: nieuwe vaarregels voor Isala 

 
Kees Jan de Louw introduceert het onderwerp veiligheid en spreekt onze 

erkentelijkheid uit naar Willem van Poelje en Peter van Wilgen voor het vele werk 
dat zij in dit rapport hebben gestoken. Het is een omvangrijk en degelijk 
onderbouwd rapport geworden waarover Peter vanavond een korte samenvatting 

geeft. Vervolgens wordt een tweetal avonden belegd waarbij inhoudelijke 
discussie kan plaatsvinden. Het bestuur zal vervolgens de uitkomst van de 

inhoudelijke discussieavonden meenemen en de voorgestelde vaarregels 
voorleggen aan de najaars-ALV voor besluitvorming door de ALV.  

Jac van Beek stelt voor om voor meerdere avonden te kiezen zodat ieder lid van 
Isala in de gelegenheid is om te komen.  
Lex Emsbroek merkt op dat in de skiffs meestal betere roeiers zitten en dat 

hierdoor de kans op omslaan minder groot is.  
Saskia Bruil geeft het bestuur de overweging om met een stabiele coachboot met 

name ook in de winter (wedstrijd)ploegen te kunnen begeleiden. 
Het complete rapport wordt beschikbaar gesteld zodat eenieder zich kan voor 
bereiden op de 1e geplande bijeenkomt op 24 mei 2018. 

 
9. Nieuw botenhuis 

 
Kees Jan de Louw geeft de stand van zaken aan met de Gemeente. De Gemeente 
zal investeren in de infrastructuur, te weten nieuwe brug en steiger, ponton met 

vuilwaterreservoir en Nuts voorzieningen, nieuwe meerpalen en het baggeren 
van de Marshaven te plaatse van het nieuwe botenhuis. Er vindt nog overleg 

plaats met RWS over de consequenties van de grotere waterverplaatsing van het 
eventuele nieuwe botenhuis. 
Vanwege de afwezigheid van Marcel Bisseling zal Ruthger van de Brink de stand 

van zaken toelichten namens de bouwcommissie. 
Stand van zaken per heden: 

Op basis van het gemaakte ontwerp en bestek zijn er slechts 2 offertes 
ontvangen, variërend van € 900 tot € 700K. Ons budget bedraagt max. € 550K. 
De bouwcommissie is derhalve op zoek gegaan naar alternatieven. O.a. zelf 

“aannemer” spelen en op onderdelen uit besteden. Voor een nieuw botenhuis in 
een vereenvoudigde uitvoering komt de begroting neer op ca. € 550K. 

Voorzieningen zoals douches komen in fase 2.  
Door zakelijke connecties van Marcel heeft Isala een zo goed als nieuwe lading 
beplating kunnen krijgen tegen transportkosten. Dit brengt onze begroting met 

ca. € 50K terug. Dit plan wordt op dit moment verder uitgewerkt en zo spoedig 
mogelijk tijdens een extra ALV gepresenteerd voor definitieve besluitvorming. 

Frans Boerman vraagt wat de reden is dat er slechts 2 offertes zijn ontvangen. 
De bouw is enorm aangetrokken na de recessie waardoor veel bedrijven meer 



dan een jaar werkvoorraad hebben. Zaak is om snel te handelen omdat anders 

uitstel dreigt. Het huidige botenhuis behoeft onderhoud. Kees Jan geeft aan met 
de verzekering een extra plaatdikte meting te doen aan het huidige botenhuis in 

de hoop het geplande werfbezoek een jaar uit te stellen (besparing € 30K). 
 

10. Aanschaf materiaal 

 
Kees Jan de Louw geeft aan dat wij mogelijk gebruik kunnen maken van een 

subsidiepot van de gemeente. Hiervoor is een bedrag van € 10K beschikbaar dat 
afgedekt moet zijn met een offerte voor een nieuwe boot. Vandaar dat er een 
offerte is gevraagd voor een nieuwe C2* bij Wiersma ter waarde van € 13K. 

 
11. Nieuw HR voor Isala 

 
Kees jan de Louw presenteert de stand van zaken rondom het nieuwe 
Huishoudelijke Regelement voor Isala. Op de najaars-ALV van 2017 heeft Chris 

Braun zich als vrijwilliger gemeld om een concept aan te leveren voor een nieuw 
HR. De basis voor het concept is “geleend” van de KNRB. De vergadering 

bedankt Chris met applaus voor het vele voorwerk. Het bestuur heeft een aantal 
leden gevraagd het concept te bekijken. Het definitieve concept met de 

opmerkingen van de commissie wordt voorgelegd aan het bestuur en 
gepresenteerd voor besluitvorming op de najaars-ALV. De leden krijgen dit 
concept tijdig zodat eenieder zich kan voorbereiden. 

 
 

12. Rondvraag 
 

- Chris Braun: welke acties onderneemt het bestuur voor vervanging van de 

voorzitter? Kees Jan wijst op de profielschets en roept iedereen op om 
mee te denken. Het is immers een verenigingsverantwoordelijkheid. 

- Frank Posthuma: Is er een alternatief roeiwater beschikbaar bij een 
vaarverbod in de winter? Kees Jan geeft aan met Tubantia gesproken te 
hebben. Zij bespreken dit in het bestuur. Voordeel is dat het Twentekanaal 

niet bevriest. Andere optie is De Ank. Wordt vervolgd. 
- Hetty Wemekamp: De dijk staat vol met opslag en dit zorgt voor overlast. 

Isala heeft dit met de eigenaar besproken en ook de gemeente heeft 
handhaving in geschakeld. Voor onze evenementen vormt dit een ernstige 
bedreiging omdat botenwagens niet op de dijk kunnen. Eind mei moeten 

wij een definitief besluit nemen over de RIJM. Ondertussen blijven wij in 
overleg. 

- Raymond Veldhuizen: voor de Open dag is er een apart formulier op de 
website beschikbaar voor registratie van deelnemers aan de 
Introductiecursus. 

- Hans Cornelissen: Isala heeft zich gepresenteerd op de zaterdagmarkt van 
7 april en bij de opening van de Noorderhaven. 20 belangstellenden 

hebben zich aangemeld en hebben een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen. 

 

13. Sluiting 
 

Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor 
hun aanwezigheid en inbreng. Het bestuur biedt het traditionele drankje aan. 



 

 
 

Bijlage verslag: 
Presentielijst en afwezig met kennisgeving. 
 

Presentielijst: 
 

1. Lex Emsbroek 
2. Sebastiaan van der Worm 
3. Rutger van de Brink 

4. Jacco Savelberg 
5. Frank Postumuma 

6. Diederik Keunen 
7. Dirk Boender 
8. Kees Kingma 

9. Hakke van Zwam 
10.Jan Ambergen 

11.Saskia Bruil 
12.Carla Maquelin 

13.Marjanne Dubbeldam 
14.Martin Bakker 
15.Daan Moes 

16.Chris Braun 
17.Joost Dikken 

18.Willem van Poelje 
19.Egbert Terwel 
20.Nico Kok 

21.Hans Stolk 
22.Ab Gerritsen 

23.Raymond Veldhuis 
24.Hetty Wemekamp 
25.Hans Diehl 

26.Anjo Peeters 
27.Jac van Beek 

28.Peggy van Til 
29.Pieter Arkestein 
30.Douwe Schuringa 

31.Paul Waart 
32.Thera Dilleman 

33.Felix Dikken 
34.George van der Werff 
35.Wim Rutten 

36.Michiel de Groot 
37.Liesbeth Colombijn 

38.Marjo Hendrix 
39.Peter van Wilgen 
40.Inge Wilms 

41.Marie-José Heestermans 
42.Swanet Riphagen 

43.Hans ter Steeg 
44.Johan Vloon 



45.Frans Boerman 

46.Adries Griffioen 
47.Colette Schelfhorst 

48.Kees Jan de Louw 
49.Hans Cornelissen 

 

Met kennis afwezig: 
 

1. Marcel Bisseling 
2. Maatje Jonkers (met dank voor de catering!) 
3. Jet Rombouts 

4. Ank van der Meulen 
5. Hans de Muinck 

6. Lise Bøgh-Sørensen 
7. Job de Wilde 
8. Els Brakman 

9. Wim de Kieviet 
10.Henny Duits 

11.Margriet Havinga 
12.Lex Schouten 

13.Pieter Boon 
14.Jan de Wit 
15.Herriette Freeve 

16.Loes Hiddink 
17.Marian Cornelissen 

18.Leo Kerklaan 
19.Bastiaan Wallis 
20.Henri Wolter 

21.Clarien Veltkamp 
22.Ineke van Vlimmeren 


