Notulen Algemene Vergadering Holland-Beker Wedstrijd-Vereeniging,
5 juni 2016, Bosbaan, Amsterdam, aanvang 10.30 uur.

Aanwezig volgens de presentielijst: De dames Els van Dam, Meta van Dijk-van Zuiden, Herma Bik,
Helma Neppérus, Marlies Smulders, en de heren J.M. de Jonge, P.C.W. Hogendoorn, W. Idema, B.J.W.
de Haas, B. Appeldoorn, P. Hallensleben, M. Revet, F. Hollander, G. Hissink Muller, J.W. Landman,
C.J.H. van Lynden, H. Kruithof, M. Gajentaan, C. Scheffers, P. Rombaut, J.H. Meurer, alsmede de
bestuursleden M. Vellenga, E. Vellenga, mw. C. ter Beek, R.P.C. Denissen, R. Bolweg

1. Opening
Matthijs opent de vergadering en heet iedereen welkom op de 123e editie van de Holland Beker.
Om half twaalf is iedereen uitgenodigd om onder het genot van koffie en een versnapering de halve
finales van de Holland Beker te bekijken met commentaar Michiel Jonkman.
Het Bestuur kan zich geen leden voor de geest halen wie ons ontvallen zijn en ook vanuit de aanwezige
leden komt geen aanvulling hierop. Geen leden zijn ons ontvallen.

2. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur
Er is een aantal mails binnengekomen naar aanleiding van de toegezonden stukken.
Dhr. Scheffers heeft de financiele stukken opgevraagd en gekregen.
Punt 4 van de agenda (Recente wijziging van de Statuten van de vereniging) is meegekomen uit de
agenda van vorig jaar en mag komen te vervallen.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 28 juni 2015
Notulen waren online te vinden. Er zijn geen vragen over of naar aanleiding van de notulen.
De notulen zijn akkoord.

4. Recente wijziging van de Statuten van de vereniging
Punt vervalt – abusievelijk blijven staan van agenda 2015.

5. Verslag van de voorzitter over verenigingsjaar 2015
De Holland Beker vond plaats op de Willem-Alexander Baan te Rotterdam. Het was wederom een mooi
evenement en goed georganiseerd. Ook lag er een goede bezetting aan de start.
Holland Beker
De Holland Beker werd gewonnen door Mahé Drysdale in een knappe tijd van 6:43.94. Pascal Lussier uit
Canada had een mooi race, waarin hij een sterke opmars door het veld maakte en als tweede wist te
finishen. Grote verrassing van de dag, voor hemzelf niet in laatste plaats was de derde plek Koen
Metsemakers van Phocas. Hij zorgde voor een extreem blij gezicht op het podium.
Ladies’ Trophy
Karsten was opnieuw van de partij – en ook dit jaar zal zij starten. Karsten won haar 12de Holland Beker
titel. Achter haar werd Lisa Scheenaard (Thêta) knap tweede. Voor Lisa was dit de opmaat voor verdere
stappen in de Nederlandse equipe: zo is zij in de dubbel-2 gestart in het Olympisch kwalificatie toernooi,
maar helaas wist zijn, mede door ziekte, geen ticket naar Rio te bemachtigen. Fiona Bourke uit Nieuw
Zeeland was derde, maar persoonlijk zeer teleurgesteld. Zij was ten tijde van de race regerend
wereldkampioen in de dubbel-2 en had meer verwacht.
Michiel Jonkman zal er meer over vertellen, maar ook dit jaar ligt er een mooi internationaal veld. Bij de
mannen zal er een mooie titanenstrijd zijn tussen Drysdale en Synek, die naar verwachting ook in Rio om
plek 1 en 2 zullen strijden.
Karsten doet, zoals gezegd, ook dit jaar weer mee. Maar haar tijden zijn dit seizoen niet zo spectaculair
als afgelopen jaar – Lisa Scheenaard ging bijvoorbeeld sneller in voorwedstrijd. Marieke Keijser van De
Maas doet ook mee – Marieke heeft ook Rio proberen te bereiken. Ook Emma Twigg uit Nieuw Zeeland is
van de partij - zij heeft dit jaar met verve en grote afstand haar plek in het Nieuw Zeelandse team
veroverd. Karolien Florijn van Die Leythe dochter van Ronald Florijn maakt ook haar opwachting.

6. Rekening en verantwoording financieel beheer 2015
De penningmeester neemt het woord.
Vorig jaar is afgesloten met positief resultaat van €1.410,In 2015 is € 20.000,- aan de Stichting betaald.
Al het geld dat binnen is gekomen gaat dus naar de Stichting.
Met de lijfrentes, waarvoor veel dank aan Jan Maurits de Jonge, kunnen we komende jaren de financiële
stroom garanderen.
Al met al staan we er goed voor.
Helma Neppérus vraagt naar het ledental van de vereniging.
Het aantal betalend leden neemt iets af, er bestaat de noodzaak een opschoning te doen de laatste
dateert van 2013. Matthijs zal hier tijdens rondvraag meer over zeggen.
De kascontrole heeft plaatsgevonden door Jaap Groen en Adriaan Kraaijeveld, beiden konden niet
aanwezig zijn, daarom hebben zij hun conclusie op papier gezet, welke voor gelezen wordt door de

secretaris. De kascommissie is met Edo door de stukken gelopen en stelt voor de penningmeester
decharge te verlenen. Dit gebeurt per acclamatie.

7. Vaststellen van de begroting 2016
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.

8. Installatie bestuur 2016
Het voorstel is om het bestuur ongewijzigd te laten – dit voorstel wordt per acclamatie aangenomen.

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

10. WVTTK
Matthijs neemt het woord met een persoonlijke noot over de groei of het gebrek daaraan van het
ledenaantal. Het ledental is van een continu niveau, maar stilstand is achteruitgang. Vanuit meerdere
kanten wordt er aan gewerkt om de stilstand naar groei om te buigen. Het idee is om nieuw potentieel aan
te boren. Het idee bestaat bij het NOC/NSF om een netwerk op te zetten van oud-topsporters/oudolympiërs: Alumni NOC/NSF.
Hierdoor wordt Hollandia nieuw leven ingeblazen, want ook Hollandia heeft actievere periodes gekend.
Maar tevens is dit ook de vijver waar de Holland-Beker Wedstrijd-Vereeniging uit kan vissen. Hier zijn nu
gesprekken over. Idee is een duo-lidmaatschap Hollandia-HBWV. Er moet nog water door de Rijn maar
verwachtingen zijn hoog. NOC/NSF zelf is meer meer bezig met de alumni vereniging.
Dhr. Hogendoorn meldt dat leden van Hollandia wel HBWV lid kunnen worden, maar niet andersom.
Dit is correct.
Dhr. Cor Scheffers is zelf lid voor het leven en is dat al sinds een tijdje – hij heeft het idee dat de
vereniging daar weinig uithaalt, zijn voorstel is daarom een lidmaatschap voor een verlengd leven.
Verder wordt opgemerkt dat een lijfrente meer aantikt dan de reguliere betalende leden. De activiteiten
voor de lijfrentes worden door de Stichting gedaan. Daarom het voorstel de lijfrentes ook bij de huidige
leden weer eens onder de aandacht te brengen.
Dhr. Bert Appeldoorn merkt op dat we nog steeds een mooi boek hebben dat we kunnen aanbieden aan
aspirant leden.

Dhr. Hans de Haas noemt een mogelijk andere vijver: de (oud)kamprechters – daar zou ook actief in
geworven kunnen worden. Een mogelijk goed moment zou het jaarlijks kamprechters examen zijn, dit
vindt plaats tegen het einde van de winter.
Dhr. Jan Maurtis de Jonge wil graag alle aanwezigen én afwezigen attenderen op de mogelijkheid tot
automatische incasso.
Daarnaast heeft dhr. De Jonge nog een ander punt; het blad ROEI heeft 1600 abonnees. De roeibond
bestaat volgend jaar 100 jaar. Bij het 50 jarig bestaan en bij 75 jarig bestaan is er een herdenkingsboek
gemaakt – echter volgend jaar heeft de KNRB hier geen aandacht/geld voor. Het blad ROEI heeft daarom
de nobele taak op zich genomen een lustrum nummer te maken. Alle leden krijgen een driedubbeldik
nummer. Iedereen kan hieraan meewerken – via persoonlijke advertenties, bedrijfsgiften etc.
Het lustrumnummer zal gratis door ROEI aan zijn abonnees verstrekt worden, maar het moet natuurlijk
wel betaald worden.

11. Rondvraag
Blijven de wedstrijden in Amsterdam?
Standplaats 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.

