Notulen Algemene Vergadering Holland-Beker Wedstrijd-Vereeniging,
1 juli 2018, Bosbaan, Amsterdam, aanvang 10.30 uur.

Aanwezig volgens de presentielijst: De dames Meta van Dijk-van Zuiden, Helma Neppérus en de heren
M. Revet, F.J. Hollander, J.W. Landman, C.J.H. van Lynden, J.H.E. Kruithof, C.B.J.G. Scheffers,
KNZ&RV, J.P. van Dijke, D. van der Laan, J.W.G. Hallensleben, H. Appeldoorn, L. Grootenhuis, J.C.H.M.
Reinders alsmede de bestuursleden M. Vellenga, E. Vellenga, mw. C. ter Beek, R.P.C. Denissen en R.F.
Bolweg.

1. Opening

Matthijs Vellenga, de voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom op de 125ste editie van de
Holland Beker.

Rob Groen afgemeld door Marianne Groen, ivm ernstig ziekbed.
Er zijn ons dit jaar geen leden ontvallen.
Dit jaar is het de jubileumeditie van de Holland Beker – daar kan iedereen trots op zijn. In meerdere
details is daar rekening mee gehouden.

Rond deze jubileumeditiezijn verschillende acties op touw gezet:
-

De HBWV heeft bijgedragen aan het boek: 10 jaar Holland Beker, een fotoboek van Merijn
Soeters. Deze boeken zijn dit weekend te koop en ter inzage aanwezig na de vergadering.

-

Medailles zijn terug! Er zijn medailles aanschaft voor de hoofdnummers, Holland Beker en Ladies’
Trophy en de jongens en meisjes junioren skiff. Er zijn voor de komende vijf jaar zijn medailles
aangeschaft. Elke winnaar zal een gouden blik ontvangen. Zoals het de Holland Beker betaamd
zijn de blikken net iets groter dan normaal.
Ook het blik is na de vergadering van dichtbij te bewonderen.

2. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur
Er zijn geen ingekomen stukken.
Dhr. Appeldoorn meldt dat hij wel een stuk heeft, dat zal tijdens punt 9 WVTTK / Rondvraag behandeld
worden
Mw. Neppérus vraagt zich af hoe zit het met het niet versturen van de uitnodigingen voor de vergadering.
Dhr. Landman voegt hieraan toe dat in de statuten een termijn staat vermeld tussen oproep en de
vergadering zelf. Zonder een oproep heeft de vergadering geen rechtsgeldigheid.
Dhr Vellenga, penningmeester, meldt dat per email wel uitnodigingen zijn verstuurd.
De voorzitter voegt daaraan toe dat afgelopen maand het werven van nieuwe leden prioriteit heeft
gekregen waardoor het versturen van een papieren oproep voor de vergadering er bij in geschoten is.
Het voorstel, dat ook de goedkeuring van de juristen in de zaal kan wegdragen, is dat de vergadering wel
wordt voortgezet en dat de besluiten die genomen worden, volgende vergadering bekrachtigd worden. Dit
voorstel wordt aangenomen.
Een volgend voorstel is om bij het versturen van de nota ook email-adressen te vragen.
De penningmeester merkt op dat dit reeds gebeurt – maar dat hier weinig respons op komt. Eén reden
hiervoor is dat de betrokken leden veelal een automatische incasso hebben.
Van de dit jaar aangeschreven mensen, zijn tot op heden twee reacties teruggekomen.
De voorzitter merkt op dat dit jaar de communicatie niet optimaal geweest is en belooft beterschap.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 25 juni 2017
De notulen waren moeilijk en laat online te vinden. Onder acclamatie worden de notulen goedgekeurd
Opmerkingen over de notulen:
Dhr. Landman geeft aan dat de notulen niet duidelijk aangeven om welke mensen het gaat. Bv. wordt er
gesproken over “de Nederlandse skiffeur” maar is onduidelijk om wie het gaat, en zo ook valt in de notulen
te lezen dat “de kascommissie ongewijzigd blijft”. Vanuit historisch oogpunt is het dit niet wenselijk.
Daarom het verzoek in de notulen bij dit soort uitspraken de mensen met naam en toenaam te noemen.
Dit punt wordt meegenomen en de notulen 2017 worden hierop aangepast. Daarnaast zal de Dhr.
Landman de notulen hierop nalezen.

4. Verslag van de voorzitter over verenigingsjaar 2017
De voorzitter bespreekt de vier hoofdnummers van de editie van afgelopen jaar.
Junioren Damesch skiff
Veerle Verhoeven van Phocas won in een tijd van 8 minuut 5, op de voet gevolgd door Lisa Bruijnincx van
Gouda (8:06) en Margaux Seton van Viking completeerde de top 3 (8:14)
Junioren Heren skiff
Fabian Donzelli uit Freiburg won afgelopen jaar de junioren skiff westrijd in een knappe tijd van 7 minuut
20, Joram Nottrot volgde op 7 seconden (7:27) en Jules Tuerlinckx uit Dinant kwam 4 seconden
daarachter over de finish (7:31).
Ladies’ Trophy
De Ladies’ Trophy had met Inge Janssen eindelijk weer een Nederlandse opvolgster van Irene Eijs
(1995). Inge Janssen was de 2e Nederlandse ooit die de Ladies’ Trophy in ontvangst mocht nemen. Zij
won in een tijd van 7:26. Daarachter volgde Mary Jones uit Cambridge (7:29) en de Ladies’ Trophy
winnares van 2016 Nieuw Zeelandse Emma Twigg (7:33). Karolien Florijn, die vorig jaar al genoemd werd
tijdens deze vergadering, werd knap 4de (7:35) en dit jaar maakt zij dan ook terecht deel uit van
succesvolle dames 4x
Holland Beker
Ondřej Synek, in 2016 nog 2e achter Drysdale, wist de Holand Beker deze keer na 7 jaar weer te winnen
in een verschrikkelijk snelle tijd van 6.38. Damir Martin, die op de Olympische Spelen van Rio zilver won,
werd op de Bosbaan ook tweede in een tijd van 6:42. Stephan Krueger volgde dit illustere tweetal op
passende afstand en werd derde (6:47).

5. Rekening en verantwoording financieel beheer 2016
De penningmeester, Edo Vellenga, licht het financieel overzicht 2017 toe (Bijlage I).
De hoofdlijnen:
Het financieel jaar 2017 is met een licht positief resultaat afgesloten (500 EUR). Iets meer dan 200 leden
hebben hun contributie voldaan. De mensen die geen contributie hebben betaald hebben een herinnering
gekregen, maar hierop is vooralsnog weinig respons gekomen.
Periodieke giften hebben een substantieel bedrag opgebracht, maar een aantal aktes loopt af. Daarom is
in samenwerking met de Stichting hard gewerkt om nieuwe periodieke giftgevers te werven.
Daarnaast zijn er een aantal leden voor het leven, zij hebben in het verleden in 1 keer 500 EUR betaald
en zijn nu voor altijd lid. We hebben nu 50 niet betalende leden.
Administratie kosten waren dit jaar iets hoger – dit heeft onder andere te maken met het feit dat vorig jaar
ons een lid ontvallen is, die veel voor ons deed waarvoor een rouwadvertentie in het NRC is geplaatst.
Een bedrag van 18.820 EUR draagt de Vereeniging bij aan de organisatie van de wedstrijd.
Vereeniging is liquide om de bijdrage direct aan de Stichting te betalen. Een bedrag van 17.500,- is
inmiddels betaald.
Door dhr Revet, penningmeester van de Stichting wordt voor deze bijdrage dank uitgesproken,

6. Vaststellen van de begroting 2018
Verwachting is dat de inkomsten uit contributies iets omhoog gaan naar 8.000,-, enerzijds door niet
betalende leden wel te laten betalen en meer leden te werven. Daarnaast verwacht de penningmeester
dat de inkomsten uit periodiek schenken in lijn blijft met 2017.

Administratie kosten zullen in 2018 hoger uitvallen in verband met de reeds genoemde aangeschafte
blikken en de bijdrage aan het boek 10 jaar Holland Beker.

Verwachting is dat ook 2018 met een licht positief resultaat zal worden afgesloten.

Dhr. Hallensleben maakt een principieel punt, hij is van mening dat een begroting moet salderen op 0,De penningmeester verschilt hierover van mening, maar is bereid hiernaar te kijken.

Mw. Neppérus geeft aan dat zijn vindt dat de niet betalende leden een punt van zorg zijn, wat gaan we
daar aan doen?

De penningmeester geeft aan dat deze leden meermaals zijn benaderd, maar als daar geen reactie op
komt, kunnen we als Vereeniging ook veel meer doen. Daarnaast zijn niet alle gegevens up-to-date;
adreswijzigingen worden niet altijd doorgegeven en tegenwoordig is het niet toegestaan bij (oude) roeiverenigingen aan te kloppen voor het nieuwe adres. Kortom, we doen wat we kunnen, maar daarna houdt
het op.

Dhr. Grootenhuis stelt de vraag of er ook geld naar de World Cup van vorig jaar gaat?

De penningmeester geeft aan dat wij het vaste bedrag overmaken, maar niet meer. De Vereeniging staat
buiten de organisatie van de World Cup. Dit is absoluut geen onwil tegen over de World Cup – we zijn ook
als Vereeniging trost op het feit dat de stichting Holland Beker Wedstrijden gastheer van de World Cup is.
Maar wij kunnen als vereniging de bijdrage niet substantieel verhogen ómdat het een World Cup is.

De bijdrage 2 dient 2 doelen:
- Prijzengeld (om internationale top atleten voor de wedstrijd te enthousiasmeren)
- Het in beeld brengen van de wedstrijd
Helaas is hiervoor (m.n. punt 2) het bedrag al niet toereikend, desalniettemin, zullen we, als Vereeniging,
deze bijdrage ook doen voor de wedstrijd van 2019.

De kascommissie, Jaap Groen en Adriaan Kraaijeveld, heeft haar goedkeuring verleend aan het financieel
overzichten en geen onvolkomenheden geconstateerd (Bijlage II).

Onder acclamatie wordt de begroting goedgekeurd.

7. Uitbreiden ledenaantal
Er is afgelopen periode contact geweest met de KNRB en de Hollandia Roeiclub (HRC). De voorzitter
heeft contact gehad met Stephan van Dongen, voorzitter HRC – die erg positief was over een mogelijke
samenwerking. Komend jaar zal hier gevolg aan gegeven worden.
Dhr. Landman merkt terecht op dat we secuur moeten zijn in het gebruik van de term “de Hollandia”, wij
hebben het over “Hollandia Roeiclub” en niet de “K.Z.&R.V. Hollandia”, zo moeten we het dan ook
benoemen.
Afgelopen jaar zijn de volgende acties uitgevoerd om nieuwe leden te werven:
-

Het Aegon Nationaal roeiteam is aangeschreven met het aanbod ze gratis te maken, met het idee
ze als betalend lid te kunnen verwelkomen na hun actieve roeicarrière, wij hebben hierop slechts
1 reactie gehad. Het ANRT is momenteel 50 man groot.

-

Daarnaast zijn in goed overleg met de KNRB en Aegon de Olympiërs van 2016 en 2012 en alle
medaillewinnaars van NK, EK, WK en OS aangeschreven.

-

De voorzitter is aanwezig geweest bij de jaarlijkse kamprechters-vergadering om toestemmening
te vragen alle aan te schrijven. Deze toestemming hebben wij gekregen.

-

De groep ARNT, medaillewinnaars en kamprechters samen was bijna 500 man groot, dit leverde
een teleurstellende positieve respons van 2% - dwz. 11 mensen hebben zich aangemeld als
nieuw lid.

-

Wel hebben we als gevolg hiervan 2 beschermheren kunnen bijschrijven.

Kortom, we hebben een grote hoeveelheid mensen aangeschreven, mensen die Holland Beker een warm
hart zouden moeten toedragen. De toon van de mail was verleidelijk, maar het resultaat teleurstellend. De
hoop van het bestuurd was dat er toch wel 100 mensen geworven zouden worden.
Nog steeds zijn wij van mening dat dit de juiste groep is, en willen we een andere benadering proberen.
Nieuwe media – zoals Facebook, Twitter, Instagram – zijn dit jaar nog niet ingezet, daar willen we volgend
jaar mee aan de slag.
Eén van de lessons learned is dat het via het persoonlijke netwerk makkelijker werven is.
We blijven niet stil zitten, tot zover de update voor deze actie.
Dhr. Landman merkt op dat de vereniging is niet erg zichtbaar is en vraagt zich of we niet zoiets als een
standje moeten hebben op de wedstrijd. Willen we meer zichtbaarheid?
Kortom, we hebben het, als bestuur, dit jaar groter trachten te benaderen – maar het animo blijft laag. Dit
is dezelfde status quo als de afgelopen jaren – en het blijft de aandacht houden van het bestuur.
Er wordt opgemerkt dat het onderscheid tussen Stichting en Vereeniging –een punt van verwarring blijft.
Er zijn opbouwende gesprekken geweest tussen Stichting en Vereeniging – conclusie hieruit was dat we
geen concurrenten (moeten) zijn. Resultaat hiervan was een flyer in het blad ROEI waarbij de
verschillende mogelijkheden om de wedstrijd te steunen benoemd werden, zonder het onderscheid tussen
Stichting en Vereeniging te maken, maar ook helaas was hierop de respons teleurstellende.

8. WVTTK / Rondvraag
Dhr Appeldoorn brengt een drietal punten ter tafel:

-

Dhr. Appeldoorn heeft een staatje opgesteld van de deelnames in aantallen door de jaren heen
(bijlage III). Hieruit blijkt dat de afgelopen jaar er een groei van 25% in het aantal uitgeschreven
nummers is geweest maar dat dit geen groei in aantallen tot gevolg had. De organisatie is
schitterend – maar men komt voor de boten op het water. Waar wil je over 2 tot 3 jaar staan?
Op deze wijze vreest dhr. Appeldoorn voor de toekomst van de wedstrijd.

-

Dhr. Appeldoorn is uitermate teleurgesteld dat de mannen van de nationale equipe niet aanwezig
is op de wedstrijd. Daar zou ook de KNRB meer aan moeten sleuren.
De voorzitter reageert dat hij deze teleurstelling deelt, maar dat de autonomie van de hoofdcoach
groot is en dat daar weinig aan te doen valt.

-

Tot slot nodigt dhr. Appeldoorn alle aanwezigen van harte uit bij het Vechtstreek museum in
Maarssen waar hijzelf ook bestuurder is. Momenteel is er in het museum een tentoonstelling over
Sport en Spel in de Vechtstreek en ook verschillende roeiers komen daar aan bod.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit om naar de VIP-tent te komen om de
voorwedstrijden van de hoofdnummers te bewonderen. Tevens is er ter ere van deze lustrum editie taart.

