
 

Haerlemsche Studenten Roeivereniging Amphitrite  

Notulen Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering Maandag 28 Juni 2010 

Locatie:  Sociëteit der H.S.R.V Amphitrite  

Opening vergadering: 19:20uur 

 

Aanwezigen:  

Friso Zwaan, Arnauld Bijleveld, Marlies Prins, Hans van der Ploeg, Erik-Jan Philippo, Joost van der Pijl, 

Koen van de Maat, Yorick Breuker, Marc Laan, Elvira Kortekaas, Bertwin Menninga, Lilian van 

Ombergen, Stefan van Dorsser, Hans Arentz. 

 

Daan de Graaf (Praeses) is bij de ALV niet aanwezig door familieomstandigheden. Robin zal de 

stukken van Daan improviseren. 

 

 Goedkeuring vorige notulen ALV 

De notulen van de vorige algemene ledenvergadering moeten uitgebreider, er moet bijna 

woord voor woord in staan wat er gezegd is. Dit allemaal in een samenhangend verhaal, met 

daarin wat is gezegd, wat wordt er bedoeld en hoe wordt het bedoeld. Ideeën moeten 

duidelijker. Er stonden ook veel spelfouten in, dit moet goed nagekeken worden. Een 

voorbeeld van spellingsfout was arrogant-cie, dit moet arrogan-cie zijn. 

 Agenda punten toevoegen 

Er was onduidelijkheid over het afkopen van de werkacties, deze hebben wij even verhelderd 

en verteld dat het afkopen van de werkacties 12 euro per uur kost. Het idee voor de klusdag 

wordt verteld en er komt een opmerking van Marc of we die dag niet kunnen rekenen als 

werkactieuren, antwoord Daniel; nee, dit kan helaas niet, want dat kost ons dan alleen maar 

geld, dit moet dus vrijwillig. Het afkopen van de Klusdag is ook geen optie (dit idee was er bij 

de vorige ALV van Wilma, maar dat kun je niet vragen van de leden).  

 

 Leden 

Koen: Hoe gaat het met de intro-cie? 

Robin: Goed, Erik-jan heeft goede initiatieven en probeert mensen aan te sturen en te 

strikken voor activiteiten van de intro-cie, voor opzoek naar leden die hun hoofd hebben 

staan naar het werven van nieuwe leden.   

Daniel: Wij (de Senaat) hebben mensen gestrikt en de intro-cie. 

Erik-Jan: Wij bedenken goede ideeën en activiteiten en de leden voeren het uit.   

Robin: Iedereen werkt er aan mee, wanneer je wil dat de vereniging in leven blijft, dan moet 

je mee doen. Je wordt er zelf beter van. Knokken voor de vereniging, positief blijven! 

 

 

 

 



 

Yorick: kunnen potentiële leden zich nu al inschrijven? 

Arnauld: nee, dit heeft geen zin, want dan zijn ze het eind deze zomer weer 

vergeten.   

 

Erik-jan: We hebben echt veel leden nodig die kunnen helpen.  

Elvira: ik heb me inschreven om te helpen, alleen niks gehoord, ik hoop wel een 

reactie te krijgen! Er moet iemand aangewezen worden die een reactie stuurt om 

te bevestigen dat ze op de lijst staan om te helpen! 

Erik-Jan: dat word Nienke. 

 

 Roeien: 

Marlies: T-shirts/Compo shirts, komen er nog nieuwe?  

Robin: Er komen lustrumkleuren, dus dit duurt het nog even, maar waarschijnlijk bestellen 

we voor de (g)roeiersperiode nieuwe compo-shirts omdat die toch nodig zijn, ook voor 

volgende jaren. 

Marlies: mag ik Competitie roeien als geen student? 

Robin: ja dat mag, maar niet in het onervaren veld. 

Marlies: Ik wil nog even aanvullen dat ik met Bianca bezig ben met een stuur cursus. 

 

Arnauld: Er staat niet in de reglementen dat je, je af moet melden voor een ALV. Dus dan 

hoeft dit dan ook niet.  

 

Stefan van Dorsser: Is het aantal potentiële leden /aantal groeiers, al bekend? 

Daniel: dit is net al verteld, we hebben er ongeveer 16 warmhouders.  

Stefan: 16 mogelijke leden, dan hebben we te weinig coaches,  

Robin: we hebben per groepje 2 a 3 coaches nodig, we geven een cursus zodat er genoeg 

coaches zijn, de bestaande coaches leren de andere leden om te coachen. 

Robin: we zullen tijdens de introperiode eerst richten op de vereniging zelf en de 

gezelligheid, daarna krijgen ze de optie om te roeien. 

Bertwin: leren roeien is onbelangrijk? 

Robin: Nee, zeker niet maar ze mógen roeien, maar ze kunnen de eerste open borrels nog 

niet zo veel leren. 

Yorick: Is het niet eens met Bertwin, we willen ook gewone leden niet alleen roeiers.  

Bertwin: misschien is het een idee om een roei en een lachploeg, voor de genen die wel en 

niet veel willen roeien of helemaal niet roeien. 

 

Lilian: Hoe gaat het met de huidige coaches?  

Robin: We hebben een aantal coaches, zij zijn vrij actief. 

Marlies: Wanneer Wilma weg gaat, moeten we zorgen dat er vervanging komt. 

Robin: We hebben een aantal mensen op het oog, als potentiële nieuwe coaches. 

Lilian: Er moet weer een coachoverleg komen! 

Robin: Goed idee, dit zal door mij geregeld worden, binnen nu en 2 weken. 

Robin: dit moet nu geregeld worden over een paar weken is het te laat. We hebben een lijst 

met coaches, deze mensen zijn gevraagd dus ook gemotiveerd.  



 

Lilian: diegenen moeten we warm houden, je moet hen laten weten dat we er 

mee bezig zijn. 

 

Koen:  Hoezo twee 2- komt er dan nog een?  

Robin: wij gaan er van uit dat jullie doorgaan, wij zijn misschien nog bezig met 

een andere 2-, het hangt niet van elkaar af, maar het zou kunnen dat er nog één 

komt. 

 

Bertwin: Zo groot mogelijke ploegen is makkelijkst i.v.m. het aantal coaches. Het liefst dus 

een 8+.  

Robin: wil dat de coaches de instructeurs gaan begeleiden, de bedoeling is na de eerste 6 

weken dat de instructeurs de nieuwe leden goed kunnen coachen. 

 

Koen en Bertwin zijn nu aan het coachen, het is handig dat zij weten wie er nu geïnteresseerd 

zijn dan kunnen zij nog meer informatie geven zodat dat niet pas in september gebeurd. 

Robin zal rond mailen naar de leden dat iedereen zich op kan geven als instructeur, de mail 

die ze dan terug krijgt zal zij doorsturen aan Koen en Bertwin. 

 

We zijn opzoek naar een goede manier en vooral een veiliger manier voor het vervoer van 

onze spullen op de botenwagen.(Bankjes riggers, singles enz.) 

Robin: het is verstandiger om kisten mee te nemen met slot.  

Lilian: die bankjes van de c4+ zijn al heel lang kunnen wij aangifte doen? En zijn we hiervoor 

verzekerd?  

Koen, verzekering heeft een eigen risico, dus dat kost geld. 

Daniel: een slot rijgen door de bankjes en riggers.  

Hans: Mijn broer heeft ervaring bij Njord, alle roeiers nemen hun eigen spullen allemaal mee 

in de trein/auto. 

Robin: wij gaan hiermee bezig. 

Robin: Lagen de bankjes van de 8+ niet ergens op de plek waar de vorige wedstrijd was? 

koen: Nee, het hele veld is uitgekamd,  

Lilian: wanneer ga je bellen voor de c4+, of we die mogen lenen van het Spaarne? 

Robin: Morgen! 

Marlies: waarom niet eerder gebeld voor die verzekering van de D’ing? 

Robin: Er is door Daan gebeld. Wij dachten dat de mensen van de verzekering langs zouden 

komen om de schade te bekijken. 

Hans: bellen en zeggen dat je het nu gedaan moet hebben, omdat we die boot in september 

weer nodig hebben. 

 Arnauld: Denk ook aan makers andere verenigingen, die de D’ing misschien kunnen 

repareren. 

Robin: We willen eerst weten of de verzekering alles betaald, 

Arnauld: Degene die nalatig is geweest is diegene die het eventuele eigen risico moet 

betalen. 

Robin: ik bel morgen met het Spaarne of er ik een kan lenen. 

 



 

Koen: hij heeft geïnformeerd en bekeken wat allemaal kan, misschien kan de 

andere boot (MUG)  gerepareerd worden voor minder.  

Arnauld: het repareren van de Ding kost niets, want dit betaald de verzekering 

van degene die nalatig is geweest tijdens het rijden van de boot. 

 

Stefan: de mooiste boot, de Don is aan een nieuwe lakje toe. Hebben we 

materiaal om dit te doen? 

Koen: ja die is er wel. Het is de doelstelling om de boten wel te laten repareren. 

 Stefan: hebben we die riemen van die Don? 

Bertwin: ja, die hebben we nog. 

 

Marlies: De skiff is heel erg vies, Nicole moet een roeiverbod krijgen wanneer ze te vaak de 

boot niet schoonmaakt, dit nemen we mee met de vergadering.  

Robin: het waren vlekken op plekken waar iets gerepareerd is, 

Koen: dit is verf vaag plekken. Hij wilde hem aflakken.  Hij wacht nog op het bericht van 

Nicole wanneer dit kan.  

Robin: kan jij dit binnenkort doen? Ik neem contact op met je, hierover. En we vragen Nicole 

of zij eerst de boot schoon moet maken, wij moet dit gedaan zijn. 

 

Erik-jan: Spullen gestolen, we moeten stikkers bestellen, deze kunnen wij op alle spullen 

plakken.  

Stefan: Blanke lat erover helemaal prima.  

 

Robin: Wanneer je lid wordt moet je leren, ook dat je het moet onderhouden. Leden leren 

hoe je ff iets kan repareren. Voor tijdens de introperiode (de theoriedag).  

Stefan: Een schadeformulier moet ingevuld worden.  

Marc: kunnen we werkactie uren krijgen voor het repareren van boten etc.? 

Daniel: Nee dit kan niet want daar krijgt Amphitrite geen geld voor, dus dan lijden we verlies. 

 

Yorick: Komt er nog een skiff cursus?    

Robin: Het moet geregeld worden. Dit zal binnenkort gecommuniceerd worden.  

 

  



 

 

 Niet-Roeien 

 

Arnauld: Hoezo is het schoonmaken belangrijker dan het startten van een 

wedstrijd? 

 Robin: dit is niet belangrijker maar ons beleid, wij willen dat er schoongemaakt 

wordt dus gebruiken we dit als dreigement. 

Arnauld: Een trainverbod vind ik heel vreemd, dit kan niet want er moet altijd getraind 

kunnen worden. 

Robin: ja dit is waar maar er moet ook echt schoongemaakt worden! 

Arnauld: Kun je niet gewoon een waarschuwing geven? Trainen is erg belangrijk!  

Koen: de coach moet dit in de gaten houden, niet schoongemaakt? Dus niet getraind is geen 

wedstrijd startten.  

Bertwin: Wedstrijd verbod kan niet omdat je niet hebt schoon hebt gemaakt.  

Robin: Als je geen discipline hebt om schoon te maken, dan mag je geen wedstrijd startten.  

Bertwin: Dreigen met een wedstrijdverbod is te veel, trainverbod is genoeg.  

Robin: Wanneer er niks gebeurt en ze hebben een waarschuwing, en dan nog niet 

schoongemaakt, dan toch trainverbod. Dit duurt dan van maandag tot maandag.  

Marlies: een laffe ploeg trekt zich er niks van aan, onderscheid maken in de ploegen.  

Robin: We zullen kijken hoe het gaat.. 

Lilian: Waarom is de keuken 2weken dicht? 

Daniel: dit zijn de consequenties voor dat er snoep en drankjes worden gestolen. 

Arnauld: waarom 2 weken? 

Daniel: Anders heeft het geen zin. 

Arnauld: ik heb wel een vermoeden van de dader. 

Marlies: in één week pak je niet alle leden.  

Lilian: Waarom is het donderdags niet schoon?  

Marlies: er wordt elke 2 weken schoongemaakt, het lukt niet altijd op donderdag al, omdat 

de soc-cie niet altijd als laatst weg gaat. 

 

Yorick: alles komt neer op autoriteit, wat dus het punt is, wat is belangrijker?  

Laat ze een trainverbod krijgen totdat ze schoongemaakt hebben,  

Robin: Wat je dan tegen komt is dat wanneer mensen zich hier niet aan houden. 

Bertwin: De aanpak is duidelijk. 

Koen: ten eerste is het fatsoen, je laat alle leden in hun eigen troep. Dit is duidelijk we zullen 

zien of alleen een trainverbod helpt. 

Joost, Chris wil niet schoonmaken, en dit is lastig. Zij worden er op aangesproken. 

Marlies: meenemen MBRT. 

Bertwin, voorwaarden controleneren die afgesproken zijn met MBRT, vooral wat zij moeten 

betalen. 

Arnauld. Wanneer externen gebruik maken van onze eigendommen, moeten er duidelijk 



 

afspraken worden gemaakt. Er moet een oplever- en aflevermoment zijn om alles 

te checken en dit alles met een borg!  

 Lustrum: 

Koen en Daan regelen de lustrumkleuren, Hajo en Casper verdere organisatie van 

de Diesborrel. 

 

Marlies: wanneer is de uiterlijke inlevertijd van de lustrumkleuren bij de KNRB? 

Annemarie: Hier ga ik achteraan. 

 

 Financiën: 

Marlies, er wordt weinig gedaan met het punt prijzen verhogen, elke euro telt.  

Robin: ideeën zijn goed, maar er moet naar het geheel gekeken worden.  

Marlies,  de prijzen moeten meestijgen met de inflatie.  

 

Robin: We hebben echt meer sponsoren nodig. 

Koen: Je krijgt geen meer geld,  

Robin: Er moet weer een actieve sponsor-cie komen.  

 WVTTK 

- Er moet meer voor de huidige leden gedaan worden, als voorbeeld moeten we Koen 

behouden. Dit willen we doen door oudere leden te bellen dat ze moeten komen. Dit ook 

zodat ze misschien weer bij wedstrijden komen kijken. 

 

- Een vuurkorf buiten is geen goeie omdat de buurman hier last van heeft. Marlies wil graag 

horen wanneer de buurman is geweest. 

MBRT barbecue, dit laten weten aan de buurman!  

- Vloot: De nieuwe 8, we hebben 2 offertes ontvangen maar we zijn niet tevreden, we gaan 

voor een Swift. Anderen kunnen we niet betalen.  

Koen belt Theo, over hoe of wat we doen voor de 8+.  

Robin zal donateurs benaderen voor de 8+.  

 

 Rondvraag: 

Joost: Hoe ging het met de kleding, Chris heeft het op zich genomen.  

We schrijven de normale prijs af. 

 

 

  

 


