
 

Haerlemsche Studenten Roeivereniging Amphitrite  

Notulen Algemene Ledenvergadering Vrijdag 12 Maart 2010 

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

Afmeldingen zijn genoemd. 

 

*De Senaat is voorgesteld* 

Agendapunten: 

1) Goedkeuren van de vorige notulen Er word  contact opgenomen met Lilian hierover. 

2) Leden + aanstellen commissies  

Wilma: 75% is een beetje magertjes  

Arnauld: vind het idee ambitieus, maar wanneer gaat het gebeuren. 

Bianca: wanneer komt er een intro-cie?  

Robin: ik  ga deze week achter de mensen voor de Into-cie aan.  We spreken af dat 1 mei een 

de intro-cie samengesteld is. 

 

Aangestelde commissies 

Danielle is ingeslagen als soc-cie 

Geert (niet aanwezig) ingeslagen als soc-cie 

Birte (niet aanwezig) ingeslagen als soc-cie 

 

Arnauld neemt het woord als arrogant-cie  

Bertwin, Rolf, Hajo, Wilma, Arnauld. Doel: meer zelfbewustzijn van de leden, (opvoeding) 

Standenverschil, voorbehoeden voor het leven wat na de vereniging komt.  

  *Zij zijn ingeslagen als arrogant –cie* 

 

3) Roeien 

** tussendoor komt er commentaar van Wilma op de spelling op de PowerPoint** 

 

- Tussendoor komen er vragen hoeveel competitieroeiploegen er zijn. Wij zien die ploegen als 

ploeg wanneer zij meedoen aan de bokaal.  

- Naderhand bekijken hoeveel ploegen wij rekenen tot competitie roeiploegen.  

 

Wilma: Vlag meenemen naar de bosbaan!  

- Wanneer wij er niet bij kunnen zijn, altijd even een sms sturen met succes. En achteraf bellen 

en vragen hoe het is gegaan.  

- Het groep van Elvira wil nog een ploeg vormen. Misschien een prikbord maken of een 

roeimakelaar.  

 

Idee:  Borrel, ploegpresentatie om zo een ploeg te vormen. 

 



 

- Fiesttour idee! 

Goed gekeurd.  

- Wedstijd roeiers 

Wilma: Trainingsweekend vaker inplannen want dit is een groot succes en 

ontzettend leerzaam en gezellig  

Arnauld: wie gaat er achteraan? Senaat kijkt rond wie potentiële wedstrijdroeiers 

zijn. 

Bianca: coaches, opgeleid worden tot coach,  

Hans A: vorig jaar hebben Theo Hajie en Mark Boermans een cursus gegeven. 

Robin: we nemen het mee, en we bekijken bij wie het nog een afgerond moeten worden en 

bekijken wie nog coach wil worden. 

 

- Materiaal 

De 8 die we nu hebben is aan het eind van zijn Latijn, er moet een plan worden gemaakt hoe 

we een acht kunnen betalen. 

 

Daan: Het is financieel niet haalbaar om nu een 8 aan te schaffen. 

Hans A: Die boot kan misschien betaal worden door sponsoren.  

Arnauld: Waarom een wedstrijd 4 en geen compo 4, een compo drink wel bier, en dit is 

winstgevend! 

Elvira: Wil wel kijken of er iets gesponsord kan worden.   

Marlies: De boten die buiten liggen, moeten weg! Die liggen er al veel te lang. Hij mist een 

rigger. Dit maakt het lastig om hem te verkopen. 

Arnauld: de botens moeten goedkeuerd worde voor de knrb.  Dit is wel meetbaar.  

Annemarie: Arnauld, mag iedereen met de botenwagen rijden? 

Arnauld: Ja, voor de kleine botenwagen heb je geen speciaal rijbewijs nodig.  

 

** Tussendoor** : Yorick Breuker moet in de mailinglijst! Hij wil ook een roeiploeg. 

4) Comunnicatie 

- Externe ploegen met ons laten kennismaken. Uitnodigingen voor evenementen op 

Amphitrite.  

Elvira:  Veel aandacht besteden aan werkacties. Goed vertellen waar ze moeten zijn.  

Annemarie: Ik zal in het vervolg meer duidelijkheid scheppen over Werkacties staan op de 

site. Op de voorpagina zetten. 5de-jaars regeling alleen op eigen verzoek. Voor leden die nog 

gebruik maken van de roei faciliteiten geldt deze regeling niet. 

Wilma: Veel meer contact met Inholland. Inholland mag trotser zijn. Dus meer geld. Foto’s 

voor in krantjes. Dit wil Wilma doen. D66 benaderen voor geld. Is goed voor studenten. Enige 

studenten vereniging. Intro is begonnen. 

Arnauld: een goed idee is misschien het opzetten van de Communicaat – cie. 

Marlies: Haarlems dagblad, Haarlem 105. 



 

- Intern 

Aantal mails naar de leden sturen. Site moet up to date gehouden worden. 

Herinnering voor ALV zal vaker verzonden worden. 

 

Arnauld: wanneer we geen papieren brieven meer versturen zullen de statuten 

aangepast moeten worden.  

Inloop half uur staat op de site. Je mag ook je punten mailen. Dan zullen we het tijdens de 

vergadering bespreken en je dan terug mailen. 

Marlies: We moeten op Haarlemse Inholland site staan met reclame. 

Hans A: Er moet een folder van Amphitrite in INholland bundel die studenten krijgen 

wanneer ze zich inschrijven. 

5) Niet roeien: 

- Het vlot! Moet schoongehouden worden. 

- Schoonmaak: Wanneer er niet schoonmaakt word dan krijgt de ploeg een train en 

wedstrijdverbod. 

- De afwas!  De tap gaat pas open wanneer de afwas is gedaan. 

afwas van Chess moet ook gedaan worden.  

Giedo coached hen, we hebben een nieuwe coach voor Chess nodig. 

- Data bij het schoonmaakrooster.  

 

Hans:  er moet elke week schoon gemaakt worden! 

- Er moet een checklijst komen.  

- Er word gemaild wanneer er niet schoongemaakt is. Dan dit ook mailen naar de coach. 

- De eerste keer is het heel veel werk daarom 2 ploegen op de eerste week! 

- Laten weten, dat er een ploeg moet schoonmaken ook via de mail. 

 

Arnauld mailt Robin de lijs met de nieuwe ploegen + checklist voor het schoonmaken. 

 

Arnauld: wat doen we met de loods??  

Robin: krachthonk, nieuwe deuren. 

 

Wilma: idee:  Klusweekend.. kom je niet? Afkopen! Lijst maken met wat er moet gebeuren.  

- Er moet een kluslijst komen voor de dingen die nog gedaan moeten worden voor de klussen 

die makkelijk gedaan kunnen worden. 

 

Zorg dat er veel leden, in commissies zetten.  

Wilma: de nieuwe leden weten niet wat lid worden betekend, en dat moeten we de nieuwe 

lichting meegeven.  

 

Hans: organiseer ook niet-roei activiteten. De oude leden die meer dan 4 jaar lid zijn, hebben 

wel hart voor de vereniging.  

 



 

Wilma doelt nog op dat de leden ook er moeten zijn, de coaches moeten de leden 

afstraffen als ze niet komen met een belachelijke reden. 

 

Elvira heeft het idee om nieuwe leden aan te spreken over het niet-roeien. 

- Leden moeten ook interesse hebben in andere roeiploegen.  

 

Hans: het is belangrijk de morres te kennen.  

 

Chris: klusdag, en indelen in commissie. Wedstijdroeiers hoeven niet in een commissie.  

 

Elvira: woensdagavond verplicht maken.  

Marlies: leden stimuleren om woensdagen te komen.  

 

Wilma: Eerste jaars moeten in minimaal 1 Comissie. Commissies levendig houden doordat 

nieuwe lichtingen in commissies.  

 

Idee van teambuilding van Marlies, samen met roeiploeg.  

Arnauld: eigen polo’s en die dan aan op de woensdagavond.  

Elvira: een comissie instellen om dit allemaal te regelen. 

Idee: Variaat-cie . 

 

6) Financiën 

Het verbeteren van onze financiele stand van zaken: hoe gaan we dit doen, door ‘I Love 

Amphitritedag’ en verkopen boten die nog buiten liggen. Ouderdag/ familiedag  

 

Arnauld: is het beleid ook het afsluiten van de boeken van senaat 15 en 16.  

Bianca: hieronder valt ook de openstaande betalingen. Kan er een begroting worden 

gemaakt terwijl het nog een zooi is van vorige senaten.  

 

- Idee om bij elkaar te gaan zitten en het allemaal op te lossen.  

 

Hans. Het is erg belangrijk om senaat 15 op hun plichten te wijzen. Wanneer zij er niks mee 

doen, dan moet er ergens een streep getrokken worden.  

Bianca: ze zouden peroonlijks aansprakelijk gesteld kunnen worden.  

Arnauld: we moeten er achter zien te komen om hoeveel het gaat. En dan kun er  

Elvira: hoe zit het met de aanvraag van de beurs. Dit is aangevraagd door Lilian. 

 

idee: uurtje extra werken voor de 8 

 

Hans: contributie verhoogt, met de inflatie van het jaar meestijgen.  

 

Stemmingsvoortel.  



 

 

 

- werkacties: afkopen duurder dan wanneer ze werken.   

- we maken er 90 euro van, leden dit laten weten. Eerste 9 uur is voor amhitrite.  

daarboven is voor jezelf. 

- We nemen het verhogen van de afkoop van de werkactie.  

 

Arnauld: ik mis donateurs  

Donateurs mailen.  

 

- Societeit: had iets specifieker mogen zijn. Bar plus keuken 

Baten en lasten moeten aan de andere kant bij kosten. 

- Evenementen opleveringen gaat dat naar overige activiteiten? Of naar de sociëteit. 

- We moeten het wel bespreken met Chess dat we het geld niet hebben gereserveerd.  Maar 

dit doen we het niet.  

 

Chris: we moeten 6000 euro terug betalen over de afgelopen 5 jaar.  

 

wvttk:  

 

- kascontole-cie inslaan. 

 

- INGESLAGEN. 

 

 

 

 

 


