Notulen Algemene Ledenvergadering RWC Ahoy op 9-4-2018.
1. Opening
Jan de Kok opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Mededelingen
Het bestuur is voornemens Chantal Blaak, Nederlands en Wereld Kampioene 2018, te
benoemen tot erelid van RWC Ahoy. (Applaus).
Liesbeth wordt bedankt voor haar inzet voor de administratie en Herman voor het verkopen
van loten voor de Grote Clubactie.
Er is een ploegauto aangeschaft.
3. Vaststellen agenda
Geen extra agendapunten en vastgesteld.
4. Notulen ALV 7-3-2017
Geen opmerkingen en vastgesteld.
5. Verslag secretaris
Aangenomen.
6. Bestuursverkiezing
Johan Bal gaat als penningmeester het bestuur verlaten.
Dick van der Breggen heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van penningmeester.
De vergadering unaniem akkoord.
Wouter Kelderman stelt zich beschikbaar als bestuurslid.
De vergadering gaan unaniem akkoord.
Gerard Buijing stelt zich herkiesbaar als bestuurslid.
De vergadering gaan unaniem akkoord.
7. Rooster van aftreden
Gerard Buijing had vorige ALV aangegeven per ALV 2018 te stoppen, maar Gerard blijft aan
als bestuurslid.
Marian Bunnik blijft aan tot alle bouwplannen gerealiseerd zijn.
Rooster van aftreden:
2018
Penningmeester, Johan Bal
2de voorzitter, vacant
2019
Voorzitter, Jan de Kok
2de secretaris, Ronald van Herp
2020
Secretaris, Marian Bunnik
2de penningmeester, vacant
8. Verkiezing commissies

Er zijn deze ALV geen commissies te verkiezen. Als toelichting de commissies waar het
voorzitterschap niet belegd is bij een bestuurslid.
Bouwcommissie:
PR commissie:
Sponsorcommissie:
Jeugdcommissie:

Arno Niewold
Ruben Hoogland
René Bunnik
Jeroen Blok

9. Financiën
Kascommissie bestaande uit Ruben Hoogland en Kuno Bakker hebben de boeken
gecontroleerd en verlenen décharge verleend.
Het bestuur wil graag op voorhand toestemming van de vergadering om evt de contributie te
verhogen per 2019. Deze vraag heeft te maken met een nieuw op te zetten vrijwilligers
beleid. Deze verhoging wordt in punt 13 verder besproken.
Vragen vanuit de vergadering:
Hoeveel reserve?
€ 100.00,00 tot € 150.000,00. Baan opnieuw asfalteren kost
€ 200.000,00.
Voor groot onderhoud krijgt RWC Ahoy subsidie van de Gemeente. Om precies te zijn 1/3
gedeelte. 1/3 betaalt RWC Ahoy zelf en 1/3 wordt een lening.
De bouw van de training ruimte wordt betaald door RWC Ahoy en subsidie.
10. Onderhoud accommodatie:
Achterstallig onderhoud aan de buitenzijde wordt gesubsidieerd door de Gemeente.
Aansluitend met de nieuwbouw zullen de dakranden en kozijnen worden vernieuwd.
11. Nieuwbouw training accommodatie
De vergadering heeft vorig jaar ingestemd met de nieuwbouw, maar stond niet goed in de
notulen.
Er komt een nieuwe ruimte van 100m2, voor spinning, krachttraining en grondoefeningen.
Bouwvergunning is verstrekt.
Planning is sloop op korte termijn. In mei zal er geheid gaan worden. Aannemer
Groenewegen begint in juni met de bouw. Oplevering september-oktober.
Financiering komt 1/3 uit de reserve van RWC Ahoy, 1/3 borgstelling van de Gemeente
(subsidie) en 1/3 een lening van de gemeente, die wij aflossen in 5 jaar.
Ten behoeve van de subsidie aanvraag wordt de ALV, in navolging van 2017, nogmaals
gevraagd in te stemmen met de nieuwbouw. De aanwezige leden gaan akkoord met
voortzetting van de nieuwbouw.
De bouw wordt door de Stichting Cycling Team RWC Ahoy uitgevoerd, omdat een stichting
een BTW voordeel heeft. De sluit aan bij de plannen die in agendapunt 12 verder toegelicht
worden.
De vergadering stelt vragen over het opknappen clubgebouw intern. Het bestuur heeft daar,
behalve noodzakelijk onderhoud (zoals recent de warmwatervoorziening van de douches),
nu geen plannen toe
12. Sportpark Noordrand

Het proces is 3 jaar geleden begonnen met een dreigende huurverhoging van de Gemeente
naar een kostendekkende huur. Onze huur is nu € 44.000,00 met een korting van €
32.000,00.
Als RWC Ahoy alleen het parcours gebruikt is er een kans dat de huurkorting vervalt. RWC
Ahoy moet samenwerken om multifunctioneel gebruik van de locatie mogelijk te
maken.
Ook vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ziet het bestuur zich hiertoe
verplicht.
Samenwerking met verschillende sportverenigingen onderzocht. Uiteindelijk
Schaatsvereniging Rotterdam (SVR) en Schaatsvereniging Lansingerland (SVL)
overgebleven.
Deze willen een eigen 200m skeelerbaan aanleggen en hebben hiervoor subsidie gekregen,
en dekken ook een deel van die baan uit eigen vermogen. RWC Ahoy investeert niet in het
aanleggen van een de skeelerbaan
Deze twee verenigingen willen dan ook een stem hebben in gebruik, beheer en exploitatie
van het complex.
Dat is op te lossen door het huurcontract over te laten gaan naar een stichting, waar zowel
RWC Ahoy als SVL en SVR zitting in hebben. Deze stichting exploiteert het complex en stelt
dit ter beschikking aan de drie verenigingen.
Gevraagd besluit: instemming met het onderbrengen van ons huurcontract in stichting. Voor
nu heeft alleen RWC Ahoy zitting in deze stichting. Toekomstig nemen ook SVL en SVR
plaats in deze stichting.
De vergadering gaat akkoord met het onderbrengen van het huurcontract in een stichting.
De consequenties voor de af te dragen BTW, ook in verhouding met de nieuwbouw, wordt
nog verder onderzocht.
13. Vrijwilligersbeleid
Onze vereniging merkt dat veel taken op dezelfde schouders terecht komen. Veel leden
geven aan vrijwilligers werk te willen doen, maar weten niet wat er te doen is. En als er (vaak
ad-hoc) iets te doen is, dan haken veel potentiele vrijwilligers af. Dat vraagt om betere
inventarisatie van taken, maar ook betere planning in de uitvoering.
PRC Delta heeft een vrijwilligersbeleid dat wij graag als aanzet tot ons vrijwilligersbeleid
willen gebruiken. Op een afgeschermd deel van de website staat een lijst met taken, per jaar
een aantal uur taken verrichten is verplicht. Bij het niet halen van deze uren volgt een extra
contributie.
Gevraagd besluit: Instemming met het ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid, gebaseerd op
bovenstaand voorbeeld, met verplichte taken en een mogelijke extra contributie bij het niet
uitvoeren van voldoende taken.
Gevraagd besluit: Terugkomend op het eerdere besluit omtrent de contributie, toestemming
om deze mogelijk met maximaal 40 euro per jaar te verhogen, gekoppeld aan
vrijwilligersinzet.

De vergadering gaat met beide besluiten akkoord, met de opmerking dat voor het effecturen
van dit beleid, dit nog wel aan de vereniging ter bespreking moet worden aangeboden.
14. Rondvraag
Jan Bunnik: Hoe gaat het met WASp?
WASp is vorig jaar met Restore uitgebreid en dit jaar is PRC Delta erbij gekomen. Elk jaar
worden nieuwe afspraken gemaakt. Samenwerking is prettig. Renners rijden alleen de
klassiekers in WASp kleding.
René Bunnik: Sponsorcommissie wist niets van WASp development team en is verrast dat
RWC Ahoy renners soms in andere kleding rijden. Hiervoor gelden dezelfde regels als het
WASp team, alleen de klassiekers in WASp kleding.
15. Sluiting
Jan de Kok sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en
positieve inbreng.
Opgemaakt: 16-4-2018.

