
Notulen van de algemene ledenvergadering (ALV) D.B.V. Rowic 
d.d. donderdag 31 maart 2022, 20.00 uur

Aanwezig bestuur: R. Versluis, H. de Roo, K. Pruim.

1.  Opening
Kees Pruim, penningmeester, opent de vergadering.

2.  Vaststellen notulen ALV 16 september 2021
De notulen van vorig jaar zijn goedgekeurd. 

3.  Benoeming bestuursleden
Vincent van Berchum wordt benoemd als bestuurslid binnen Rowic portefuille technische 
commissie binnen Rowic. Niemand heeft hier bezwaar tegen. Vincent wordt toegevoegd aan het 
bestuur van Rowic.

4.  Uitdagingen waar de vereniging aan het begin van het seizoen voor stond
Kees start het doorlopen van de punten uit de powerpoint en versterkt deze waar nodig. 
- Vergroten professionaliteit:  Investeren in opleiding kader/leden en verbeteren wedstrijdorganisatie
- Verbeteren verbinding: Eigen verenigingsruimte, toernooien en andere verenigingsactiviteiten
- Vertrouwen: Financieel gezond, coronabeleid helder communiceren

5.  Wat is gedaan?
Kees start het doorlopen van de punten uit de powerpoint en versterkt deze waar nodig. 

Vergroten professionaliteit
Pluspunten: 
• Scheidsrechtersopleiding (42 deelnemers)
• Trainersopleiding (8 deelnemers)
• Recent start van Technische Commissie, moeizaam
• Gesprek over samenwerking met River Trotters
Minpunten:
• Herenteam moeten terugtrekken
• MU22-1 met kunst- en vliegwerk nog in de competitie

Verbeteren verbinding
Pluspunten: 
• Gesprekken met andere verenigingen in de Sportboulevard over gebruik van hun verenigingsruimte
Minpunten:
• Teams opereren stand alone, geen vereniging (beleid ontbreekt op tal van punten, bestuur wordt 

veelal voorbij gelopen)
• Wangedrag (spelers/teams)
• Corona lockdown



Vertrouwen
Pluspunten: 
• Vertrouwenspersoon aangesteld
Kees benadrukt iedereen door te geven dat er een vertrouwenspersoon binnen Rowic deze is te vinden 
via https://www.rowic.nl/gedragscodes-en-veilig-sporten/vertrouwenspersoon/. 
• Gemeente heeft positieve houding mbt oplossen schuld, indien defi nitief weer positief vermogen
Positieve conceptbrief over schuld bij de gemeente ontvangen hier wordt aan gewerkt.
• Sponsoring van HWS voor 1 jaar
• Begroting was min 14.500, verwachting 2021/2022 ca. nul.
Minpunten:
• Nog geen structurele sponsorbijdragen voor de komende jaren
Kees benadrukt structurele sponsorbijdrage lager bedrag langer termijn.

Overig
Pluspunten: 
• Steun gemeente voor ontwikkeling vereniging.
• Ledenwerving is geen probleem.
Ledenwerving is voor Rowic geen probleem. We hoeven de deur maar open te zetten of in onze vingers 
te klikken en leden komen aanlopen, Kees verteld dat dit ten opzichte van andere verenigingen uniek 
is. Hierdoor lopen hier echter wel tegen onze trainersbezetting aan. 
• Instellen Raad van Advies.
• Misschien rolstoelbasketballteam seizoen 2022/2023
Minpunten:
• Werving bestuursleden / commissieleden leidt tot onvoldoende resultaat.
• Qua basketball worden er onvoldoende stappen gemaakt: één selectieteam dat prestatiesport am-

bieert, geen 3x3, weinig meisjes/dames. Vraag is er wel.

5. Waar lopen we op vast?
Er zijn zeer veel kansen, er moet veel gebeuren, veel zaken lijken ook oplosbaar, maar de menskracht 
ontbreekt om alle op zich relevante punten te adresseren.

Kees onderbreekt even om het te laten inwerken, iedereen kan koffi e of thee pakken.

Na koffi e en thee hervat Kees de vergadering.

Dilemma
De bestaande bestuursleden worden overvraagd. Sommige bestuursleden besteden al jaren tientallen 
uren per week aan Rowic. Op een gegeven moment is dat op en dan vertrekken deze mensen. 

Enige oplossing: werk over meer mensen verdelen. 

De huidige bestuursleden haken ook af als de uitbreiding van het bestuur niet gerealiseerd kan worden.



Gezocht: 4 bestuursleden
We willen graag een bestuur van zes leden (tijdsbeslag van bestuur 4-8 uur per week):
a.  Voorzitter vacature sinds eind 2020
b.  Secretaris Hester Gruppelaar aftredend, vacature per 1-7-2022
c.  Penningmeester Kees Pruim herkiesbaar
d.  Bestuurslid technische zaken Vincent van Berchum 

 (vervuld aan het begin van de vergadering)
e.  Bestuurslid verenigingszaken aftredend, vacature per 1-7-2022 
  (nu Rolinka Versluis)
f.   Bestuurslid structurele verbeteringen aftredend, vacature per 1-7-2022 
  (nu Harry de Roo)

Harry benadrukt de aandacht voor het vinden van een nieuwe voorzitter. We draaien al 2 jaar zonder, 
en missen echt een voorzitter binnen het bestuur van Rowic. 

Esther Reiziger vraagt of we de vraag naar voorzitter bijvoorbeeld al in de Dordtcentraal hebben uitge-
zet. Harry antwoord: We hebben heel veel geprobeerd om bestuursleden en een voorzitter te vinden, 
diverse kanalen, binnen de NBB, Linkedin, vrijwilligers sites, Raad van advies, netwerken, via via. Het 
lukt ons niet. 

Er wordt echt achter de schermen heel veel gedaan om mensen te binden, maar we lopen telkens 
vast. Er wordt nogmaals herhaald dat het structureel moet veranderen. Het klinkt misschien allemaal 
negatief, maar we zijn hier omdat we een toekomst zien voor Rowic. We hebben echter gewoon de 
mankracht niet om alle positieve kansen op te pakken. Vandaar een defi nitieve noodkreet vanuit het 
bestuur.

De ledenaanwas is enorm, heel uniek voor omliggende verenigingen. We kunnen ze echter niet plaat-
sen of laten doorstromen omdat we de menskrachten er niet voor hebben.

Met 6 bestuursleden zijn we er nog niet
Naast bestuurders zoeken we ook nog andere vrijwilligers: voorzitters en leden van commissies.



Zoals het nu is kan het niet blijven. 
Hebben we voor 15 april geen volledig bezet bestuur en zijn de commissies niet voor 90% bezet, dan 
twijfelt het huidige bestuur sterk aan de toekomst van de vereniging.

6. Roadmap Hoe verder?
Het nieuwe seizoen nadert en er moet snel duidelijkheid komen.

Tot 15 april a.s. de tijd om te kijken of er voldoende bestuursleden / commissieleden komen.

Is dat het geval, dan met volle energie richting 2022/2023, waar het nieuwe bestuur richting zal geven 
aan de broodnodige verdere ontwikkeling van DBV Rowic.

Bij onvoldoende bestuursleden / commissieleden
Indien op 15 april a.s. er onvoldoende 1. bestuursleden / 2. commissieleden zijn, dan zal het huidige 
bestuur zich beraden en wordt eind april / begin mei opnieuw een ALV bijeen geroepen.

7. Rondvraag
Martin Dekker heeft een een vraag in hoeverre de aftredende leden blijven zitten als er een voorwaar-
lijk bestuur komt. Harry geeft antwoord dat hijzelf zich heeft gecommit aan een jaar bestuur, hierna 
gaat hij reizen. Hester en Rolinka willen op een commissie basis voor de vereniging iets blijven doen 
maar niet meer op bestuurlijk niveau. 

Informatie verschaffi ng, wie wie kan contacten indien interesse in een van de commissie. Het bestuur 
stelt zich na de vergadering beschikbaar voor een ieder die vragen heeft. 

Harry de Roo loopt na de vragen even globaal door de vacatures heen om ze te verduidelijken kwa in-
houd van de functies. De vraag wordt gesteld om alles in blokjes te hakken voor de commissies. Zodat 
ieder een deel daar aan bij zou kunnen dragen. In commissies willen mensen wel iets doen, maar er 
komt teveel informatie op mensen af. De vraag om dit duidelijk te maken wat nodig. Een deel van de 
belangrijkste vacatures staan uitgeschreven op www.rowic.nl/wij-zoeken . Na de vraag of dit wat con-
creter gemaakt kon worden zullen wij in de week na de ALV de vacatures voor commissies uitbreiden in 
verschillende stukken. 

Algemene oproep (als je een paar uur over hebt, die je wil besteden binnen een commissie) of je hebt 
een specifi eke skill, spreek elkaar aan, dan kunnen we mensen verbinden en groepen creëren.

Jaap vd Put (NBB) versterkt het verhaal wat bepaalde bestuursfuncties inhouden en waar je allemaal 
aan kunt denken om de vragen te verduidelijken. Wens is dat ze duidelijker worden uitgeschreven wat 
houdt het nou echt in. 

De vraag wordt gesteld waarom er geen “trainers” worden aangegeven in het schema om ledenaanwas 
aan te kunnen. Het antwoord wordt gegeven dat de vereniging vanuit het bestuur en commissies moet 
worden aangestuurd om hierna afzondelijk hiervan aan trainerswerving te doen. Het blijven allemaal 
extra taken voor het bestuur.



Karin Tempelaar geeft aan dat ze bang is dat hier na de ALV individuen naar huis 
gaan en er geen acties worden ondernomen vanuit de ALV. Puur omdat het zoveel is 
dat je dan bang bent dat je de enige bent die ja zegt. 

Harry de Roo antwoord, er zijn meer mensen die graag volgend jaar door willen. Maar ze doen 
het niet met zn 2e. Niemand moet dat willen, we moeten het met elkaar doen. We moeten geen 
herhaling krijgen per jaar, iedere ALV is dit een van de punten. Er wordt een duidelijk punt ge-
maakt vanuit het bestuur dat het zo niet verder kan. 

Jaap vd Put (NBB) vraagt: Als er straks 6 bestuursleden zijn, gaan we dan vol gas met de ver-
eniging? Harry de Roo antwoord: De 6 bestuursleden zijn cruciaal om het te trekken, als we die 
hebben, komen de commissies wat later maar worden ze wel voltallig ondersteund. 

Esther Reiziger vraagt: En andersom? Als we de commissies eerder gevuld krijgen? Harry de Roo 
antwoord: dan gaat het niet door, we hebben echt eerst een bestuur nodig dat is de top prioriteit. 

Bob Mans (NBB) wil nog een opmerking plaatsen, Rowic valt onder zijn afdeling bij de NBB. Toen 
er een hulpvraag kwam had ik niet verwacht dat hij van Rowic kwam, omdat het van buiten er zo 
gezond en verzorgt uitziet. Normaal is de ALV erg onbezocht, vandaag was hij erg verrast over 
het aantal leden welke aanwezig waren en hij hoopt dat het een positief vervolg krijgt. De ver-
binding moeten we samen doen. De vereniging leren kennen, als je nu twijfelt over een functie: 
Misschien zijn er meer mensen, spreek elkaar, mede ouders, het bestuur aan, samen wordt het 
beheersbaar. Het potentieel is er. Echter moet er meer ondernomen worden en gesproken. 

Afsluiting door Kees Pruim en bedankt iedereen voor de grote opkomst.

Aanbiedingen na ALV:
• Gijs Jansse biedt zich aan om te ondersteunen in PR  en communicatie en mogelijk bestuurlij-

ke functie. Het bestuur heeft na de ALV contact. 
• Esther Reiziger en Nisrine Ahallat bieden zich aan voor de sponsorcommissie. 
• Marsja Euser heeft zich aangeboden om te helpen bij ledenadministratie of notuleren. 
• Karin Tempelaar wil helpen met PR+ communicatie pas bij begin nieuwe seizoen. 
• Wilmar Arkesteijn sponsort 250 euro per jaar met zijn bedrijf en wil ook helpen met de fi nan-

ciele administratie.
• Gerda Veldhuis meld zich voor de communicatiecommissie. 
• Gaby Bouman geeft aan altijd een beroep op hem te kunnen doen als vereniging. Mocht dit 

betekenen dat het wedstrijdsecretariaat weer een bestuursfunctie wordt, gaat hij hiermee 
akkoord. 

• Helen Breeman-Weidema heeft laten weten dat ze wil helpen met de vereniging. Mogelijk in 
een van de commissies of een bestuurlijke functie afhankelijk van het tijdsbestek mochten er 
meerdere bestuursleden aanschuiven.

• Raf Bouman meld zich, mocht er een kantine komen stelt hij zich beschikbaar voor biertapper

Actiepunten: 
Vacatures zichtbaar maken in kleinere functies binnen 1 bepaalde commissie zodat het makkelij-
ker is om ergens aan mee te helpen. 
Actiepunten vereniging: 
Actief mee helpen zoeken naar een voorzitter en bestuurlijke kandidaten.


