
K.A.R.& Z.V. ‘De Hoop’ – Online Jaarvergadering 16 juni 2020 – kort verslag 
(niet ter vervanging van notulen) 

 
1. Ongeveer 41 leden waren bij aanvang (om 19:41) online aanwezig.  

 
2. De agenda is conform convocatie vastgesteld. 

 
3. Notulen van de AV van 16 april 2019 zijn ongewijzigd vastgesteld en er is 

gelegenheid geboden om vragen te stellen over de notulen van deze Algemene 
Vergadering.  

 
4. Het bestuur deed (gedeeltelijk verplicht) mededelingen over: 

a. De gang van zaken in de AV en de mogelijkheid om op maandagavond 15 
juni vragen reeds te stellen in een online ledenraadpleging/ 
‘inloop’bijeenkomst – zoals aangekondigd bij de convocatie van de 
vergadering. 

b. De impact van het coronavirus op onze vereeniging. 
c. De herziening van het vereenigingsplan. In het najaar zal dit plan en de 

uitkomst van de enquête en interviews van Commissie 35 breed gedeeld 
worden. Acties uit het plan die gezien de huidige situatie urgent zijn zullen 
vast opgepakt worden.  

d. Introductie van niet-leden: introductie van instructeurs van jeugdleden. 
e. De De Punt. De nieuwe commissaris gebouw zal zich inzetten om de De 

Punt een mooie plek te geven, opdat het bijzondere element door iedereen 
weer te bewonderen is. 

f. Werving, introductie en behoudsplan 2020: Door de komst van het 
coronavirus blijft het aantal nieuwe leden achter. De werving van nieuwe 
leden heeft hoge prioriteit, waarbij nieuwe aanvullende 
wervingsmethodieken onderzocht zullen worden. 

 
5. Het Jaarverslag 2019 is vastgesteld na korte benoeming door de voorzitter van 

enkele punten over verenigingsjaar 2019.  
 

6. De Jaarrekening  2019 is na verslag van rekeningencommissie vastgesteld.  
 

7. De AV besloot (wederom) tot een vervroegde aflossing op de langlopende 
hypothecaire geldlening ad EUR 65.000 (bovenop de reguliere aflossingen). Het 
bestuur heeft hierbij van de AV de mogelijkheid gekregen om de vervroegde 
aflossing enige tijd uit te stellen gezien de onzekerheid omtrent het coronavirus. 

 
8. Alle bestuursleden door de AV gedechargeerd voor het in 2019 gevoerde beleid. 

Daarnaast heeft de AV stilgestaan bij de benoeming van Paul van Dijk als nieuwe 
penningmeester en bij de benoeming van Pim van Oppenraaij als nieuwe 
commissaris gebouw. De positie commissaris jeugd blijft vooralsnog vacant en 
worden waargenomen door de voorzitter en commissaris club. Tevens is 
aandacht besteed aan het aftreden van Erik de Rijk als penningmeester, Philip 
Breedveld als commissaris gebouw en Edzo Klawer als commissaris jeugd. De 
vergadering gaf uiting aan grote erkenning voor al het werk dat zij met veel inzet 
en betrokkenheid voor De Hoop hebben verricht. 



 
9. Het bestuur presenteerde conform HR beknopt de doelstellingen voor 2020 in de 

vorm van een jaarplan.  
 

10. De AV keurde de begroting 2020 goed. 
 

11. Erelid Hallensleben dankte het bestuur: “Ik wil de voorzitter complimenteren 
voor deze vergadering. Daarnaast ook voor de bijzondere omstandigheden 
waarin het bestuur momenteel functioneert”. Daarna sloot de vergadering om 
22:25. 

 
 
Bestuurssamenstelling na deze AV: 
 
Voorzitter: Jannemieke ter Horst 
Secretaris: Emma van Balen 
Penningmeester: Paul van Dijk 
Commissaris wedstrijdroeien: Frank Verschoor  
Commissaris materieel: John Graham 
Commissaris roeien: Paula de Jonge  
Commissaris zeilen: Harald Kruithof  
Commissaris gebouw: Pim van Oppenraaij 
Commissaris jeugd:  voorzitter en commissaris club (waarnemend) 
Commissaris club: Monique van Schendelen  
 


