
K.A.R.& Z.V. ‘De Hoop’ – Online Jaarvergadering 20 april 2021 – kort verslag
(niet ter vervanging van notulen)

1. Ongeveer 90 leden waren bij aanvang (om 19:38) online aanwezig (hoogtepunt
105 leden).

2. De agenda is conform convocatie vastgesteld.

3. Notulen van de AV van 10 november 2020 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 online AV en de mogelijkheid om op

maandagavond 19 april vragen reeds te stellen in een online
ledenraadpleging/‘inloop’bijeenkomst – zoals aangekondigd bij de
convocatie van de vergadering. Daarbij is tevens gelegenheid geboden om
vragen te stellen over agendapunt ‘11. Bestuursamenstelling’.

b. De impact van het coronavirus op onze vereniging.
c. De introductie van de De Hoop app ‘Cappie’ waar inmiddels ruim 400

leden gebruik van maken.
d. De benoeming van actieveling(en) van het jaar 2020: Nicole ten Horn en

Merlyn Middelweerd (instructiecommissie).
e. De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die per 1 juli

2021 van kracht is.
f. Introductie van niet-leden: introductie van instructeurs van jeugdleden.
g. Werving, introductie en behoudsplan 2021: ondanks de aanwezigheid van

het coronavirus hebben we al veel nieuwe leden mogen verwelkomen.
h. De aanschaf van boten en mogelijkheden om te roeien binnen de corona

richtlijnen.
i. Plaatsgevonden en geplande werkzaamheden aan het gebouw (waaronder

nieuwe vlotten) en de restauratie van de De Punt.

5. Het Jaarverslag 2020 is vastgesteld na korte benoeming door de voorzitter van
enkele punten over verenigingsjaar 2020. Het bestuur zal nog een aanvulling
doen welke in de najaarsvergadering ter goedkeuring voorgelegd zal worden.

6. De Jaarrekening  2020 is na verslag van rekeningencommissie vastgesteld.

7. Het bestuur heeft toegelicht dit jaar (vooralsnog) geen vervroegde aflossing op de
langlopende hypothecaire geldlening te doen (bovenop de reguliere aflossingen)
vanwege de geplande vervanging van de vlotten. In de najaarsvergadering zal het
bestuur dit opnieuw afwegen en voorleggen aan de AV.

8. Alle bestuursleden door de AV gedechargeerd voor het in 2020 gevoerde beleid.
Daarnaast heeft de AV stilgestaan bij:

a. Het besluit van het bestuur (bij meerderheid) om Paula de Jonge niet voor
te dragen voor herbenoeming. Het bestuur heeft op verzoek van de AV



toegezegd om door middel van mediation te onderzoeken of de
samenwerking met Paula de Jonge in september hervat kan worden.

b. De benoeming van Oline van Wijnen als nieuwe secretaris, Christof
Coenders als nieuwe commissaris wedstrijdroeien en Esther Zijtregtop als
nieuwe commissaris strategie en marketing. De positie commissaris roeien
wordt tijdelijk binnen het bestuur belegd en vervuld door Harald Kruithof.
Tevens is kort stilgestaan bij het aftreden van Emma van Balen als
secretaris, Frank Verschoor als commissaris wedstrijdroeien en Paula de
Jonge als commissaris roeien. De vergadering gaf uiting aan grote
erkenning voor het werk dat zij met veel inzet en betrokkenheid voor De
Hoop hebben verricht.

9. Het bestuur heeft kort enkele doelstellingen voor 2021 benoemd (conform HR).
De beknopte doelstellingen in de vorm van een jaarplan zullen in de notulen van
de AV opgenomen worden.

10. De AV keurde de begroting 2021 goed.

11. Erelid Van der Kuil dankte het bestuur. Daarna sloot de vergadering om 23:29.

Bestuurssamenstelling na deze AV:

Voorzitter: Jannemieke ter Horst
Secretaris: Oline van Wijnen
Penningmeester: Paul van Dijk
Commissaris wedstrijdroeien: Christof Coenders
Commissaris materieel: John Graham
Commissaris roeien: Harald Kruithof (tijdelijk)
Commissaris zeilen: Harald Kruithof
Commissaris gebouw: Pim van Oppenraaij
Commissaris jeugd:  Menno van Blitterswijk
Commissaris club: Monique van Schendelen
Commissaris strategie en marketing: Esther Zijtregtop


