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Verslag van de extra Isala Algemene Ledenvergadering op 26 januari 
2022 

Locatie: online via Zoom (met dank aan Wesley)  

Tijd: 19.45 uur tot 21.00 
 
Voorzitter tot de pauze: Colette Schelfhorst 
Verslag: Hans Cornelissen  

Aanwezig: 3 bestuursleden en 67 leden 
Afwezig met kennisgeving: 10 leden 
Machtigingen: 5 leden 
Zie overzicht presentie- en absentielijst 

1. Opening en mededelingen 
 

 
Colette Schelfhorst opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom en 
geeft een beeld van de ontstane situatie waarin Isala momenteel vanwege de 
(bestuurs)crisis in verkeerd. Dit wordt beeldend aangegeven door een foto van 
het invaren van het nieuwe botenhuis, waarbij averij wordt opgelopen. Ook dit is 
uiteindelijk goed gekomen en datzelfde geldt voor Isala. Advies is: communiceer 
met elkaar en zoek commitment! 

Mededelingen: 

• Nieuwe Havenvisie van de gemeente wordt binnen 3 maanden verwacht 
(o.a. verplaatsing van Nautilus) 

• Baggeren of uitdiepen Marshaven/ Industriehaven verwacht in 2022/ 2023 
(betekent voor ons botenhuis, niet meer droogvallen of scheefliggen) 

• AED van WSV De Mars ook beschikbaar voor Isala (kan mensenlevens 
redden). De gegevens voor toegang moeten door naar Leo Kerklaan ivm 
inzet voor Isala. 

• SUP initiatief, blijven volgen vanwege samenwerking op het water 
• Nieuwe buurvrouw Andrea Terbijhe (kennismaken nieuwe bestuur) 
• Botenhuis nu echt klaar (laatste was vorstbestendige wateraansluiting, 

waarmee we nu werkelijk losgekoppeld zijn van Anax. Met dank aan de 
inspanning van Jan de Wit.) 

• Ingekomen stuk van Lex Schouten: "verheldering aangaande het verschil 
van mening over de voordracht van de roeicommissaris door de ROC", zie 
verder onder Vaststelling Verslag vorige ALV van 30-11-2021 

• 110 jarig lustrum Isala in 2022 
• Aftredende bestuursleden na vandaag bereikbaar via privé emailadres. 

Het bestuur bedankt leden voor de aardige reacties en kijkt naar een 
vereniging in beweging en verandering. 
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2. Goedkeuring Agenda 
 

Vaststelling Agenda: de agenda wordt goedgekeurd 
Stemming: JA 63x  NEE 0x ONTHOUDING: 3 x  

 

3. Vaststelling Verslag vorige ALV van 30-11-2021 
 

Ingekomen stuk van Lex Schouten wordt als “note” toegevoegd aan dit verslag: 
als correctie op het verslag van de ALV van 30-11-2021: 
 
Lex Schouten heeft de volgende opmerking gemaakt: ‘Bij de ingekomen stukken is mijn ingezonden 
stuk niet vermeld en bij punt 1 en 2 van de concept notulen heb ik de volgende opmerking: De 
opmerking dat het jaarplan niet instemming kon worden gebracht is niet door mij gemaakt maar 
door Wim ter Beek, die uitgebreid aan het woord is geweest bij het vaststellen van de agenda. Ik vind 
zijn bijdrage niet terug in de notulen. Wat betreft mijn bijdrage: het is correct dat ik met het bestuur 
van meningsverschil over de interpretatie van de statuten en HR. ( Daarover volgt nog een 
verheldering mijnerzijds na de jaarwisseling.) Daarnaast was ik van mening dat de weergave van het 
bestuur van de situatie rond de overdracht van het voorzitterschap van de ROC (van Annegaaike naar 
mij) onvolledig was.´ 

Note: Correctie op de bovenstaande tekst omdat dit essentiële deel niet vermeld is: 
Na de zin "..verschillen van het bestuur" in voegen: ", ook rond de opvolging van Annegaaike. Vier 
leden hebben hem twee keer bij het bestuur voorgedragen om tijdens de ALV als roei commissaris 
benoemd te worden. Dit ingekomen punt is niet geagendeerd voor deze ALV (30-11-2021)." 

 
Vaststelling verslag: het verslag wordt goedgekeurd met toevoeging van 
bovenstaande correctie. 
Stemming: JA 52x  NEE 0x ONTHOUDING: 15 x  

 

4. Jaarrekening 2021 
 

Stefan geeft een duidelijke toelichting op de jaarrekening. Opmerkelijk is de 
toename van het eigen vermogen. Tevens is de doelstelling om zo snel mogelijk 
de financiering bij de Rabobank af te lossen omdat we hier de hoogste rente 
betalen. 

Het uitloten van de obligaties, ter aflossing van de leningen van de leden, zal 
doorgeschoven worden naar het nieuwe bestuur. 

       

 
5. Verslag Kascommissie 2021 

 
Jan Ambergen doet verslag van de controle op de boeken en spreekt zijn 
waardering uit, mede namens Adriaan Vernooy, omdat alles er perfect uit ziet en 
er de laatste jaren een professionaliseringslag is doorgevoerd. 

De zittingsperiode voor Jan Ambergen is hierbij afgesloten en hij neemt afscheid 
van de kascommissie. De voorzitter bedankt Jan hartelijk voor zijn kundige en 
kritische blik en doet een oproep voor een nieuw lid om de kascommissie voor 
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de komende 2 jaar te vervullen. Aangezien niemand zich beschikbaar stelt 
verzoekt de voorzitter het volgende bestuur om op zoek te gaan naar een nieuw 
lid voor de Kascommissie.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Verslag Kascommissie: 

  
 

Vaststelling van de jaarrekening 2021: de jaarrekening 2021 wordt goed 
gekeurd. 
Stemming: JA 68x  NEE 0x ONTHOUDING: 1 x  



pag. 4 
 

 
 
Vaststelling van het Verslag van de Kascontrole 2021: Verslag wordt 
goedgekeurd. 
Stemming: JA 68x  NEE 0x ONTHOUDING: 1 x  

 

Hiermee verleent de vergadering derhalve decharge aan het bestuur. 

Stemming: JA 68x  NEE 0x ONTHOUDING: 1 x  

 

Aangezien er geen kandidaat voor de kascommissie is, kan de digitale stemming 
over dit punt buiten beschouwing worden gelaten. 

Via de chat volgen vele complimenten voor de goed verzorgde jaarrekening door 
Stefan. 

6. Rondvraag 

Wim ter Beek wijst op de bloemen die aangeboden worden aan de vertrekkende 
bestuursleden namens de gehele vereniging, onder dankzegging voor het vele 
werk wat verricht is. 

Marcel Bisseling geeft aan dat binnen Isala altijd het Verenigingsbelang voor het 
eigen belang moet tellen. 

7. Aftreden bestuur 

Colette bedankt iedereen namens haar medebestuursleden en wenst iedereen 
een goede toekomst en veel roeiplezier bij Isala. 

De vergadering bedankt het bestuur via veel chat berichten. 

Colette sluit het 1e deel van de vergadering en het bestuur verlaat de Zoom-
meeting. 

 

Korte pauze 

Verslag van het tweede deel van de  extra Isala Algemene 
Ledenvergadering op 26 januari 2022 

Wim te Beek opent het 2e gedeelte van de vergadering. 

Namens de Ondersteuningscommissie doet Wim te Beek mede namens Bas 
Bresters en Hans Cornelissen verslag van de opdracht, die de commissie kreeg, 
om op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden. 

De kandidaat bestuursleden stellen zich voor aan de vergadering: 
 

Voorzitter Nicolaas Bessels. 
Nicolaas stelt zich voor: 
Op mijn elfde ben ik begonnen roeien, inmiddels ben ik 42 en roei ik nog steeds. 
Er zijn jaren geweest dat ik minder op het water te vinden was maar ik heb met veel 
enthousiasme de riemen weer opgepakt! Samen met Maaike en onze twee zonen van 
negen en zes woon ik in Eefde. Al 20 jaar run ik mijn eigen hoveniersbedrijf Bessels 
Green. Ik merk hoeveel plezier en ruimte het roeien geeft en hoop hier bestuurlijk een 
positieve bedrage te kunnen leveren.  
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Penningmeester Bas Bresters. 
Bas stelt zich voor: 
Begonnen in mijn studententijd met roeien bij Orca, en daarna vooral als recreant bij 
Viking en vanaf de start van De Grift in Apeldoorn. Nu sinds 4 jaar lid van Isala en lid 
van de RAC, waar ik het marathon-roeien organiseer. Als penningmeester ervaring 
opgedaan bij diverse verenigingen. Ook heb ik een eigen bedrijf gehad en pluis ik de 
gemeentelijke begroting uit als steunfractielid. 

`  

 Secretaris Thera Dieleman. 
Thera stelt zich voor: 
In mijn studententijd in Leiden ben ik begonnen met roeien bij Njord en heb het roeien, 
toen ik in Maastricht aan de universiteit werkte, weer opgepakt. Ik heb daar onder meer 
samen met anderen de jeugd gecoacht. Na mijn verhuizing naar Zutphen in oktober 
2017 ben ik bij Isala komen roeien en heb deelgenomen aan diverse roeiactiviteiten als 
wedstrijden, marathons, de Elfstedentocht en coastalwedstrijden. Ik ben opgegroeid in 
Duitsland, wandel graag buiten met de hond van mijn ouders, werk momenteel in 
Doetinchem als notarieel jurist en ben tevens secretaris van een andere vereniging. 
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Vanwege de drukke werkzaamheden van Thera stellen wij Hans Cornelissen voor 
ondersteunende secretariaatswerkzaamheden (2e secretaris, zonder bestuursfunctie). 
  

Commissaris Roei Opleidingscommissie Lex Schouten. 
Lex stelt zich voor: 
Lid van Isala sinds 2014, lid van de opleidingscommissie sinds 2017. Laatste half jaar 
bezig met evaluatie en experimentele aanpassing van het Isala opleidingsprogramma, 
met als doel het scheppen van maximale ruimte voor de verschillende roeiambities van 
(nieuwe) leden.  

In 2014 was roeien voor mij een uitprobeersel. Het beviel zo goed dat de frequentie 
opliep naar 3-4 maal per week, met voorkeur voor roeien op de IJssel en marathon-
roeien. Mijn interesses zijn: Roeitechniek, coaching en optimalisering van het 
opleidingsprogramma.  

 

 

 

 Commissaris Roei Activiteitencommissie Inge Wilms. 
Inge stelt zich voor: 
Mijn naam is Inge Wilms, voorzitter van de RAC, de Roei Activiteiten Commissie. Ik heb 
afgelopen 3 jaar deze functie al met veel plezier uitgeoefend en ga nog tot het najaar 
door voor een soepele overgang. De RAC organiseert de toertochten, de marathons, de 
wedstrijdinschrijving, de instuif, de coaching, de club-dag, voor en door de roeileden. Er 
zijn plannen genoeg, als Corona het toestaat! 
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Commissaris Materiaalcommissie Jan Knol. 
Jan stelt zich voor: 
Geboren in de waterrijke omgeving van Steenwijk. In mijn studietijd o.a. het 
wedstrijdroeien kunnen uitproberen bij Proteus. Wat betreft watersporten veel plezier 
beleefd aan surfen, wildwatervaren en schaatsen. In 2010 het roeien weer opgepakt. Bij 
DDP - op de Cuijkse plassen en de rivier de Maas - waar je prima glad kunt roeien.  

  

 Wim vraagt de vergadering of er bezwaren zijn voor de benoeming van 
bovenstaande bestuursleden, er worden geen bezwaren gemeld. 

Derhalve is hierbij met unanieme stemmen het bestuur door de ALV benoemd. 

Het voorzitterschap van de vergadering wordt nu overgenomen door de nieuwe 
voorzitter van Isala, Nicolaas Bessels (de zoon van Herman die in het verleden 
ook voorzitter was van Isala, waarbij het unieke feit zich voordoet binnen Isala 
dat er een tweede generatie voorzitter is.) 

Nicolaas bedankt het oude bestuur namens Isala en spreekt zijn waardering uit 
en hoopt op vele mooie roeijaren met elkaar. 

Doelstelling van het nieuwe bestuur is zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor 
iedereen. Dit wordt binnenkort ook visueel uitgewerkt met een 
organisatieschema aan één van onze wanden. 

De eerste taak die Nicolaas uitvoert in zijn functie als voorzitter om Douwe 
Schuringa uit te roepen tot Vrijwilliger van het jaar 2021. Douwe heeft heel 
veel werk verzet met het “slopen” van het oude botenhuis en ook veel klussen in 
het nieuwe botenhuis verricht. Via de chat komen veel bedankjes binnen die 
alleen maar dankbaarheid uitspreken! 

 
Er staan al een aantal data op de agenda, waaronder de Voorjaars ALV op 7 
april 2022. 
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Tevens is Evelien Snijders bereid gevonden om het Lustrumjaar (110 jaar Isala) 
vorm te geven samen met vrijwilligers die zich nu kunnen aanmelden. 

Rond 21 uur sluit Nicolaas de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 

Ter afsluiting wordt een film afgespeeld over het uit het water takelen in de 
Industriehaven van het oude buitenhuis in de, die bestaat uit beeldmateriaal van 
de GoPro van Douwe Schuringa en is gemonteerd door Jan Kuiken.  
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Bijlage verslag: presentielijst en afwezig met kennisgeving. 

Presentielijst: 

Lidnr Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam  
       

441 Marjo M.J.J.  Hendrix   
1044 Roger R.  Sassen   
387 Marie-José M.J.  Heestermans  

1047 Marica C.M.J.  Hofstede de Groot  
385 Marja M.C.A.  Wielaard   
231 Jac J.C. van Beek   
150 Jan J.B. de Wit   

1060 Kees C.A.  Kingma   
1068 Wim W de Kieviet   
364 Leo L.C.P.  Kerklaan   

5 Jan J.  Ambergen  
148 Job J.A. de Wilde   
355 Colette C.  Schelfhorst  

1045 Lex M.A.  Schouten   
107 Frank F.  Posthuma   
272 Ank A.C. van der Meulen   

1233 Jan J  Kuiken   
1302 Djimmer RD  Yetsenga   
1315 Maurits M.J.  Sanders   
1224 Margareth M. C. M. van Eijden   
1250 Mischa MJJ ten Kate   
1246 Adriaan A  Vernooij   
1048 Christiaan C.L.J.  Braun   
346 Pieter P.T.  Arkesteijn   

60 Maatje M.  Jonkers   
216 Liesbeth L.T.M. den Teuling   
113 Swanet S.M.  Riphagen   

1262 Paulien P.W.  Fontein   
1273 Jan J  Knol   
1144 Inge I  Wilms   
1194 Bas B.C.  Bresters   
1173 Thera M.M.T.B.  Dieleman   
382 Annegaaike M.A.  Leopold   
197 Nico N.C.M.  Kok   

1166 Arianne A.A. de Geus   
248 Fokke-Jan F.J.  Dijkstra   

17 Herman H.  Bessels   
1244 Evelien E  Snijders   
401 Evert E.  Woudenberg  
376 Felix F.P.J.  Dikken   

1272 
Nicolaas-
Tjerk NT  Bessels   

243 Hans J.A.  Cornelissen  
1033 Marian J.M.G.  Cornelissen  
1112 Alex D.A.  Pennington de Jongh 
185 Gerda G. van Dijk   
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1080 Liesbee E  Colombijn   
1120 Arianne A.G.  Wopereis-Bruijn  
1029 Ineke F.E.M. van Vlimmeren  
1028 Clarien C.S.J.  Veltkamp   
1253 Dimph D.B.M.M.  Stoof   
353 Wim W.I.P.  Rutten   

1086 Dirk D  Boender   
82 Sonja S.  Lenstra   
64 Andre A.  Klaassen   

1124 Marianne M.J.  Straver   
13 Wim W.C.M. ter Beek   

407 Diederik D.E.  Kuenen   
1075 Anne Petra A.P. van Es   
1184 Hans J  Stolk   
1174 Joost J.A.H.  Dikken   
429 Douwe D.  Schuringa  
360 Lex J.A.  Emsbroek   

1074 Elisa E.H.L.  Olde Scholtenhuis  
1150 Mireille M.E.  Bloem   
1121 Ab A  Garritsen   

      1063  
Hetty 
Marcel H   

Wemekamp 
Bisseling  

       
 

 
 
Met kennisgeving afwezig: 

Lise Bøgh-Sørensen                                                                                                 
Frits van Schagen 
Martin Bakker 
Paul Waart 
Emmy Mijnhout 
Ingeborg Roos 
Marielle Mastenbroek 
Michiel de Groot 
Brenda Tunzi 
Marijke Bekker 
Giel Payens 
 
Er zijn 5 gemachtigden: Ineke van Vlimmeren, Arianne de Geus, Jac van Beek, Judith Dingemans en 
Lex Schouten. Uiteraard staan degenen die een machtiging hebben afgegeven genoemd in het 
bovenstaande lijstje afwezigen.  
 


