AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019
Zaterdag 18 mei 2019 om 14.15 op W.S.R. Argo (Grebbedijk 59, Wageningen)

1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 2018 (zie bijlage 1)
4. Financieel verslag over 2018 (zie bijlage 2)
5. Verslag en wisseling Kascontrolecommissie
6. Goedkeuring financieel verslag over 2018
7. Vaststelling contributie voor 2020
8. Wisseling bestuursleden
9. Stand van zaken Argo
11. W.V.T.T.K
12. Rondvraag
13. Sluiting
ad. 5
ad. 8

Dechargeren van één van de twee zittende leden en benoemen van één nieuw lid.
Update invulling functie secretaris

BIJLAGE 1: VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING OUD ARGO, 14 april 2018, 18.00
Aanwezig zijn 54 leden
1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Ingekomen stukken. Geen.
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 2017. Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag
wordt goedgekeurd.
4. Financieel overzicht over 2017. De penningmeester licht een en ander toe. Hij zegt dat er enkele
uitzendingen van roeiers zijn ondersteund en dat een wezenlijk deel van de jaarlijkse kosten gaat
zitten in communicatie: De Argonautika en verzending van de nieuwsbrieven. Er is een verzoek
geweest vanuit ‘De club van Broekhuizen’, de uitgever van het Varsity magazine, om een bijdrage
te leveren aan het Varsity Magazine. Daarop is door het Oud Argo Bestuur niet ingegaan wegens
de beperkt beschikbare financiële middelen als gevolg van het Lustrum cadeau voor Argo. Enkele
zware Argoroeiers hebben daarna de kosten voor hun rekening genomen. Er is een nettoresultaat van € 3000. Daarbij zij aangetekend dat de voorzieningen voor bus en zonnepanelen
zijn gevuld waardoor iets wordt ingeteerd op het eigen vermogen. Er is op 31-12-2017 een
besteedbaar bedrag van € 22.000, dat zal worden besteed aan het lustrumcadeau voor Argo: De
Empacher vier met die zojuist is gedoopt door Norbert Zonneveld. Peter van de Pol vraagt wat
zo’n vier kost. De vier met kost ca. € 24.500, het bedrag dat Oud Argo in totaal beschikbaar heeft
gesteld.
5. Verslag en wisseling Kascontrolecommissie. Het oudste lid, Peter Paul Verbrugge, meldt dat de
boekhouding uitstekend voor elkaar is. Hij stelt voor de penningmeester te dechargeren. Peter
Paul is aftredend als lid van de Kascontrolecommissie. Hans de Regt blijft nog een jaar. Nieuw
wordt benoemd Johan Hajer.
6. Goedkeuring financieel verslag 2017. Mede op grond van de bevindingen van de
Kascontrolecommissie besluit de vergadering de penningmeester en bestuur te dechargeren van
het gevoerde beleid.
7. Vaststelling contributie voor 2019. Het bestuur stelt voor dat gelijk te houden op € 25 minimaal.
De vergadering stemt er mee in.
8. Wisseling bestuursleden. Gerjanne Brink trekt zich terug als secretaris vanwege drukke
werkzaamheden. De voorzitter zegt dat tot op heden is geen opvolger gevonden is; er zal zo snel
mogelijk in de opvolging voorzien worden en een benoeming kan de volgende ALV worden
bekrachtigd.
9. Stand van zaken Argo. De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van Argo, Twan Boot. Hij
begint met zijn belevenissen afgelopen week. Dat begon met de Varsity. Argo kon geen vier
vullen omdat de roeiers zich schaamden ver achterin het veld te finishen. Toch is een
gelegenheidsvier ingeschreven om de startplaats voor volgend jaar zeker te stellen. De
aanmoedigingen van de leden waren hartverwarmend. En dan het lustrumsymposium van 11
april. Een geweldig succes. Dhr Boot meldt ook de geweldige activiteiten van de
sponsorcommissie. Argo groeit en professionaliseert, behalve dan dat het wedstrijdroeien ver
achterblijft. Het bestuur wil dit aanpakken en heeft daarvoor draagvlak in de vereniging
gevonden door in een aantal inputavonden er uitgebreid over te spreken. De 7 grootste
beperkingen zijn geïdentificeerd en het is helder dat de meeste met coachen te maken hebben.
Gewenst is vooral een duidelijke coachstructuur en een goede op- en begeleiding van coaches. Er
is een door de WUR betaalde profcoach voor 0,4 fte. Dit is veel te weinig om een echter
verandering teweeg te brengen. Ook vraagt een dergelijke cultuur verandering andere
(aanvullende) competenties. De conclusie is, mede na consultatie onder een aantal oud leden,

dat het noodzakelijk is om over een extra fulltime profcoach te beschikken. Gedacht wordt de
aanstelling via een bedrijf te regelen. Momenteel wordt gewerkt aan een profiel en aan een
traject om de geschikte persoon te vinden. Het idee is dit allereerst voor vijf jaar te doen en dan
naar bevinding van zaken daarna voort te gaan. De kosten bedragen € 60,000 per jaar. Door
contributieverhoging heeft Argo daarvan de helft op de begroting. De vraag is of Oud Argo voor
vijf jaar voor de overige € 30.000 per jaar kan zorgen. Tjerk Sytsema vraagt of de WUR kan
inspringen. Ligt niet voor de hand. De WUR betaalt al de 0,4 fte en bovendien een krachttrainer
en een competitiezaaltrainer. Willem Buunk vraagt zich af of er belangstelling van kandidaten is
om een dergelijke functie te vervullen, en Riks van Dijk vraagt wie de kandidaten beoordeelt.
Naar verwachting is de belangstelling best groot omdat het om een fulltime aanstelling gaat. Een
groep oud leden zal de selectie doen. Hilmar Schurink wil weten waarop gestuurd zal worden om
de aanpak een succes te laten worden. De voorzitter zegt dat er een heel proces achter zit om tot
het huidige punt te komen, met actieve betrokkenheid van een aantal oud leden. Nu is er geld
nodig. Jan Karel Mak vult aan dat er al heel veel is gebeurd. De cultuur op Argo is veranderd en is
nog steeds ten goede aan het veranderen. Argo heeft duidelijk haar zwakke punten in beeld en
aan het dichten daarvan wordt hard gewerkt.
De voorzitter stelt voor dat Oud Argo het benodigde geld zal opbrengen. Argo heeft duidelijk zelf
verantwoordelijkheid genomen door de contributie te verhogen om daarmee 50% van de kosten
van dit plan te kunnen dekken. Om in een keer het gehele bedrag in de begroting te vinden is een
te grote opgaaf. Om het plan te laten slagen is het noodzakelijk om nu door te pakken en het in
September 2018 gerealiseerd te hebben. Oud Argo kan daarbij helpen om nu de ontbrekende
middelen ter beschikking te stellen en zo Argo de kans te geven dit in de komende vijf jaar zelf in
zijn begroting op te gaan vangen. Uiteindelijk zal Argo zelf zijn exploitatie weer moeten kunnen
dekken. Wat vindt de vergadering daarvan? Riks van Dijk stelt hierover niet te lichtvaardig te
doen. Argo moet dingen wel bij de naam durven noemen. Niet zaken bij het oude laten en er
zonder verandering een extra coach op zetten. De Argovoorzitter ziet het punt; het bestuur pakt
dit aan. Men moet wel zien dat de huidige 0,4 coach een prima coach is. Hij vindt het een goed
idee een 1,0 fte coach aan te stellen die verantwoordelijk is voor het geheel, de coachstructuur,
opleiding van coaches, etc. Gerrit Meester onderstreept dat er een zware verantwoordelijkheid
bij het bestuur ligt om te zorgen dat iedereen doet wat hij moet doen. Pieter Raymakers vindt de
mentaliteit op Argo van wezenlijk belang. De Argovoorzitter stelt dat veel ten goede veranderd
is. Er is een duidelijke motivatie hard te roeien. Bovendien: Argo heeft nu 700 leden, er is dus
potentie om uit te selecteren. Maxence Paillart vraagt zich af hoe het Oud Argobestuur zich
voorstelt die € 30.000 te realiseren. De voorzitter stelt dat het Oud Argo bestuur er hard aan gaat
trekken wanneer de vergadering instemt met het principe. Het bestuur denkt richting de oud
leden persoonlijk te gaan benaderen en te vragen om periodieke giften om de noodzakelijke
continuïteit voor de komende vijf jaar te borgen. Hierbij is hulp van de oud leden zelf, om
roeivrindjes te benaderen, hard nodig. Wie wil helpen? Er is nadrukkelijk niet gekozen tot een
contributie verhoging omdat de drempel om bij Oud Argo aangesloten te blijven niet te hoog
moet worden, Oud Argo heeft ook een reünie functie en die moet voor iedereen toegankelijk
blijven. Willem Buunk vindt het best veel geld en ook een noodzakelijke stap. Het komt altijd bij
te weinig leden terecht. Het zou goed zijn de leden nog eens goed schriftelijk te informeren over
de plannen om op die manier 200 à 300 leden te mobiliseren om een en ander financieel
haalbaar te maken. Een aantal varianten aanbieden waarmee ondersteuning mogelijk is.
Daarmee ziet hij het als een wenselijk en haalbaar plan waar we ons als oud leden achter moeten
scharen. Er volgt hoefgetrappel en daarmee geeft de vergadering aan dat het Oud Argobestuur
zich in moet zetten om de € 30.000 per jaar voor vijf jaar hard te maken en nog eens goed te
bezien welke manieren er zijn dat te doen.

10. W.V.T.T.K. Pim Brascamp maakt van de gelegenheid gebruik bekend te maken wie het knotsen
hebben gewonnen. Er hebben 8 ploegen meegedaan. De tijden lagen rond de 2 minuten en zijn
gecorrigeerd voor leeftijd van de roeiers terwijl dames nog eens 10% extra correctie kregen. De
eerste prijs is gewonnen door een damesacht die typisch geen jaaracht was. Dames van een flink
aantal verschillende jaren. Birthe van der Horst-Overweg neemt de prijs (8 Argoriempjes) in
ontvangst. Naar aanleiding daarvan maakt Rianne Meester melding van het gebeuren op het
sportsymposium afgelopen woensdag waarbij een Argonaut op de vraag hoe ook weer de peddel
heet waarmee wordt geroeid riep: “Paal”. Later hield Henk-Jan Zwolle een betoog over zijn
roeien en zei terloops maar nadrukkelijk dat zo’n peddel een riem heet. Het is een verlengstuk
van je lijf dat liefde verdient en een navenante naam (riem) en niet zoiets ruws als paal.
11. Rondvraag. Daarvan wordt geen gebruik gemaakt.
Willem Buunk maakt van de gelegenheid gebruik om een pleidooi te houden om, zo nodig, het
komend jaar weer mogelijk te maken dat het Varsity Magazine kan worden toegezonden aan alle
Oud Argonauten.
12. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering.

Bestuurssamenstelling
Naam

Functie

Elte-Jan Visser (1985)
Gerjanne Brink (2007)
Jan Vennegoor op Nijhuis (1977)
Marieke de Lange (1990)
Pim Brascamp (1965)
Norbert Zonneveld (1972)
Hilde Bos (2001)

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Jaar
benoeming
2012
2015
2011
2011
2016
2017
2017

Jaar aftredend
(herkiesbaar)
2017
2016
2016
2021
2022
2022

Jaar aftredend
(niet herkiesbaar)
2022
2018*
2021
2021
2026
2027
2027

*Gerjanne heeft zich teruggetrokken als bestuurslid. Er is vanaf deze Algemene Ledenvergadering
een vacature.

BIJLAGE 2: Financieel jaarverslag Oud Argo 2018

