
 
 
 
 

Notulen Algemene Vergadering Holland-Beker Wedstrijd-Vereeniging, 
25 juni 2017, Bosbaan, Amsterdam, aanvang 10.30 uur. 

 
 
 
 
 
Aanwezig volgens de presentielijst: De dames Meta van Dijk-van Zuiden, Herma Bik, Helma 
Neppérus en de heren, P.C.W. Hogendoorn, W. Idema, B.J.W. de Haas, M. Revet, F. Hollander, J.W. 
Landman, C.J.H. van Lynden, J.H.E. Kruithof, C. Scheffers, R Lincklaen Arriëns, KHZ&RV, A. van 
Vollenhoven, G. Brusse, J.P. van Dijke, D. van der Laan, alsmede de bestuursleden M. Vellenga, E. 
Vellenga, mw. C. ter Beek, R.P.C. Denissen 

1. Opening 
 
Matthijs Vellenga, de voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom op de 124ste editie van 
de Holland Beker. Volgend jaar wil de organisatie extra uitpakken vanwege de 25ste lustrum editie. 
 
Om half twaalf is iedereen uitgenodigd om onder het genot van koffie en gebak met elkaar de halve 
finales van de Holland Beker te bekijken.  
 
Er is de vereeniging een aantal leden ontvallen en daar staat het gezelschap bij stil.  
Rob van den Heuvel is met 2 andere roeiers van Jason in Arnhem tijdens een roei-outing tragisch om 
het leven gekomen. Rob was vaak op de Holland Beker aanwezig, en tevens oud bestuurslid van de 
HBWV en erelid van AUSR Orca. 
Siemen Sleeswijk Visser, jarenlang beschermheer van de KHB namens oud Njord.  
Frans van der Zee, een lid van onder andere ook de Hoop.  
Jan Maurits de Jonge, die veel voor de Holland Beker betekend heeft vanuit vele functies. Met name 
zijn activiteit rond het beschermheerschap zijn erg waardevol geweest. In januari is hij nog benoemd 
tot ere-voorzitter van de Holland Beker.  

2. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur 
 
Er zijn geen ingekomen stukken bij de secretaris voorafgaand aan deze vergadering binnen gekomen. 
 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 5 juni 2016 
 
De notulen waren moeilijk en laat online te vinden. Er zijn geen vragen over of naar aanleiding van de 
notulen. De notulen zijn akkoord. 
Zowel Cor Scheffers als Helma Neppérus geven aan met belangstelling te kijken naar agenda punt 8; 
met in het bijzonder de plannen rond het werven van nieuwe leden.  
 
 
 
 
 



4. Verslag van de voorzitter over verenigingsjaar 2016 
 
De Holland Beker vond plaats op de Bosbaan te Amsterdam. Het was wederom een mooi evenement 
en goed georganiseerd. Ook lag er een goede bezetting aan de start, met meerdere medaillewinnaars 
en finalisten van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. 
 
Holland Beker 
De Holland Beker werd opnieuw gewonnen door Mahe Drysdale. Vijf seconden voor zijn grootste 

rivaal Ondřej Synek en de derde plek was voor de Brusselaar Jean-Benoit Valschaerts. Teven lagen 
er een Brit en een Noor in de finale. De mannen equipe en daarmee ook de Nederlandse skiffeur was 
afwezig vanwege hun hoogtestage.  
 
Ladies’ Trophy 
Bij de dames won de Nieuw-Zeelandse Emma Twigg voor Ekaterina Karsten en Lisa Scheenaard. 
Andere finalisten waren Karolien Florijn en Marieke Keizer. In de B-finale roeiden een Noorse en 2 
Engelse dames.  
 
Ook de editie van dit jaar belooft weer mooi te worden. De voorwedstrijden waren veelbelovend en in 
de halve finales liggen zowel het zilver als het brons uit de skiff van de Spelen in Rio aan de start. Dit 

zijn de atleten Damir Martin uit Kroatië en Ondřej Synek uit Tjechië. De halve finales worden 
gecompleteerd door  drie 3 Duitsers, twee Braziliaanse skullers, een Deen, een Engelsman, een 
Fransman en twee Nederlandse skiffeurs.  
 
Bij de vrouwen is Emma Twigg opnieuw van de partij en onze eigen Inge Janssen is gebrand op de 
titel na haar plak in de dubbelvier in Rio. Daarnaast is Karolien Florijn ook weer te bewonderen, die 
vorig jaar knap de finale bereikte. Tevens liggen er drie Engelse dames, een Duitse en een Zweedse 
in de halve finales.    
 
We zullen met z’n allen de halve finales en de finale deze dag beleven.  
 

5. Rekening en verantwoording financieel beheer 2016 
 
Penningmeester, Edo Vellenga, licht het financieel verslag 2016 toe.  
Het resultaat 2016 bedraagt EUR 476 negatief, hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt door lagere 
opbrengsten uit contributie en giften in de vorm van lijfrente. De uitgaven liggen in lijn met de 
begroting behoudens het feit dat voorgesteld wordt de balanspost ‘dassen’ volledig af te boeken 
hetgeen een negatieve resultaat impact heeft van EUR 384.  
Ook dit jaar kan de Vereniging een substantiële financiële bijdrage leveren van ongeveer EUR 20.000 
aan de wedstrijd.  
 
Voorgesteld wordt om in 2017 niet betalende leden eenmalig aan te manen en vervolgens uit de 
ledenadministratie te verwijderen. 
 
Vervolgens leest de voorzitter het verslag van de kascontrole commissie voor en vraagt de 
ledenvergadering de financiële jaarstukken inclusief toelichting goed te keuren en de penningmeester 
decharge te verlenen. Decharge wordt unaniem verleend. (brief kascontrole bijgesloten) 

6. Vaststellen van de begroting 2017 
 
Voor komend jaar verwacht de penningmeester geen wijzigingen en zijn alleen de opbrengsten nav 
het boekjaar 2016 wat naar beneden bijgesteld 
 
Ook dit jaar zal weer € 20.000,- weer naar de Stichting gaan.  



Van dit bedrag komt € 12.000,- vanuit de lijfrentes, mocht dit hoger uitvallen dan zal het positieve 
resultaat naar Stichting gaan, een negatief resultaat is op risico van de vereniging en komt ten laste 
van haar reserves. 

7. Wijziging van de Statuten van de vereniging 
Artikel 19. Overgangsbepaling is vervallen. 
. 
Voorgestel wordt om een nieuw artikel 19 toe te voegen: het doping- en tuchtreglement. Dit houdt in  
dat de HBWV het doping en tuchtreglement van de KNRB volgt. (integrale tekst van wijziging 
bijgevoegd.) 
 
Deze wijzigingen worden unaniem aangenomen.  
 

8. Uitbreiden leden aantal 
 
Er zijn een aantal acties parallel ingezet om het aantal leden te vergroten.  
 

- Dit zijn; een flyer in de lunchbox en mailing naar het WK&OS medaillewinnaars bestand (±325 
personen groot) 

- samenwerking met de KNRB om de roeiers van de A-equipe uit het Aegon Nationaal 
Roeiteam na de WK te benaderen 

- aanwezigheid en spreektijd bij het de jaarlijkse  examen van de kamprechters 
- gesprekken over samenwerking met de Hollandia 
- actief aanspreken eigen netwerk bestuursleden 

 
De verwachting is dat de combinatie van deze acties volgend jaar tot een substantiële vergroting van 
het ledenbestand zal leiden.  

 

9. Benoeming van de kascommissie 2016 
 
Voorstel om kascommissie ook ongewijzigd te laten, ook dit voorstel wordt aangenomen. 
 

10. WVTTK 
 

-  
 

11. Rondvraag 
 
Blijven de wedstrijden in Amsterdam? 
Antwoord: de standplaats van de Holland Beker is Amsterdam, alleen bij bijzondere omstandigheden 
kan dit variëren. 
 

12. Sluiting 
 
Matthijs sluit de vergadering en nodigt iedereen uit rond half twaalf in de VIP-tent. Tevens is er ook 
een uitnodiging voor een borrel van de organiserende verenigingen om half drie bij de VIP-tent waar 
wij allen ook voor uitgenodigd zijn.   


