Beste Oud Argonauten,
U wordt allen van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse oud-ledenmiddag op zaterdag 6 mei a.s.

PROGRAMMA
-

Ontvangst met koffie
Ledenvergadering
Overtocht naar Vada
Sponsorevenement
Barbecue

vanaf 14.00 uur
vanaf 14.30 uur
vanaf 15.30 uur
vanaf 16.00 uur
vanaf 18.00 uur

Vast onderdeel van de middag is de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging Oud Argo.
De agenda en stukken daarvoor vindt u op de volgende pagina’s.

SPONSOREVENEMENT
Aansluitend aan de ALV verwelkomen wij u graag bij het Alpe d’Huzes sponsorevenement ter nagedachtenis aan
Oud Argo bestuurslid Bart van den Briel. Hij overleed op 5 augustus 2016 aan de gevolgen van acute leukemie.
Zijn familie gaat op 1 juni a.s. als Team Bart meedoen met de Alpe d’Huzes om daarmee geld in te zamelen voor
kankerbestrijding.
Ter nagedachtenis van Bart van den Briel helpt het Oud Argo bestuur graag mee om fondsen te genereren voor
onderzoek naar kankerbestrijding. Wij doen dit in samenwerking met Vada, waar Bart voorzitter was van de
afdeling roeien. Daarom is er op 6 mei, aansluitend aan de Oud Argo ALV, een sponsorevenement op Vada.
U komt toch ook uw steentje bijdragen? Partners en kinderen zijn uiteraard ook van harte welkom. Wij zorgen
ervoor dat u op een ludieke manier van Argo naar Vada kunt varen.

Veiling
Het hoofdonderdeel is de veiling van de houten Autolycus van Tricca – die van 1972 tot 1993 op Argo in gebruik
is geweest. Daarnaast zullen nog enkele andere collectors items en roeimemorabilia geveild worden.
De veiling start om 16.00 uur.
Barbecue
We sluiten de dag om 18.00 uur af met een gezellige barbecue, ook op Vada. Eet u mee? U kunt u opgeven voor
de barbecue door uiterlijk 30 april een e-mail te sturen aan secretaris@oud-argo.nl. Vermeld hierbij eventueel
of u gebruik wenst te maken van de vegetarische optie en hoeveel kinderen mee eten.
Volwassenen betalen € 15,-, kinderen betalen € 10,-.
Alle opbrengsten van de veiling en de barbecue zullen ten goede komen aan Team Bart en daarmee aan
onderzoek naar de bestrijding van kanker.

Graag tot ziens op 6 mei
Bestuur van Oud Argo

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017
Zaterdag 6 mei 2017 om 14.30 op W.S.R. Argo (Grebbedijk 59, Wageningen)
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 2016 (zie bijlage)
4. Financieel verslag over 2016 (zie bijlage)
5. Verslag en wisseling Kascontrolecommissie
6. Goedkeuring financieel verslag over 2016
7. Vaststelling contributie voor 2018
8. Wisseling bestuursleden
9. Stand van zaken Argo
10. Blik op de toekomst
10. W.V.T.T.K
11. Rondvraag
12. Sluiting
ad. 5
ad. 8

Dechargeren van één van de twee zittende leden en benoemen van één nieuw lid.
De eerste termijn als bestuurslid van Elte-Jan Visser loopt af. Hij stelt zich herkiesbaar. In 2016 heeft
Bram Lokker na twee termijnen afscheid genomen van het bestuur en is Bart van den Briel helaas
overleden. Het bestuur draagt Hilde Bos (jaar van aankomst 2001) en Norbert Zonneveld (jaar van
aankomst 1972) voor tot benoeming tot bestuurslid. Zij draaien beide al enkele maanden mee in het
bestuur.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 28 mei 2016 te Wageningen
1. Opening en mededelingen
Opening met het Argo-lied om 14.41. Voorzitter Elte-Jan Visser heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij laat
weten dat bestuurslid Bart van den Briel zich helaas moet verontschuldigen omdat hij momenteel in het
ziekenhuis ligt. Er ligt een kaart voor Bart die door de aanwezigen getekend kan worden.
In het afgelopen jaar zijn twee Leden van Verdienste overleden. Jan Warnaars overleed op 30 november 2015
en Anne van den Ban op 7 mei 2016. De voorzitter geeft het woord aan twee leden die hen goed hebben
gekend om hen te herdenken. Zie voor een uitgebreid In Memoriam de bijlage bij deze notulen op: http://wsrargo.nl/wp-content/uploads/2017/04/Bijlage-notulen-Oud-Argo-ALV-28-mei-2016.pdf.
De voorzitter last een moment stilte in, ter nagedachtenis aan Anne van den Ban en Jan Warnaars.
2. Ingekomen stukken
De secretaris heeft afmeldingen ontvangen van Betty Valk, Tjerk Sytsema, Jan Dalmeijer, Ricus Geuze, Peter van
der Veen, Hub en Peter Hingstman, Jannes en Jeannette Oosterveld, Jan-Ruud en José de Ruiter-Mattijsse, Mies
Bernelot Moens, Jet en Libbe Tjalma, Pier Bosch, Leo Franke, Henne Ticheler en Niek Kievit.
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 2015
De notulen worden goedgekeurd.
4. Financieel verslag over 2015
Penningmeester Bram Lokker geeft uitleg over de uitgedeelde resultatenrekening en balans en licht de
opvallende zaken toe. In het afgelopen jaar heeft het bestuur de niet-betalende leden de vraag gesteld of zij het
magazine nog willen ontvangen. Het bestuur heeft daarbij de boodschap gegeven dat het blad alleen verstrekt
zal gaan worden aan betalende leden. Een aantal voorheen niet-betalende leden heeft daardoor haar contributie
voldaan. Een ander deel niet – dat waren er ongeveer 700. Zij ontvangen de Argonautika in het vervolg niet
meer. De oplage en verzendkosten van de Argonautika zullen in het komende jaar dus lager liggen.
In het afgelopen jaar heeft Oud Argo onder meer bijdragen gedaan aan de uitzending van twee Argoploegen
naar de universiteitskampioenschappen in Hamburg (€1.572,78), aan de restauratie van een aantal schilderijen
van Argo (€2.079,70) en aan een nieuwe lijst voor de ereleden en leden van verdienste (€418,15).
Het bestuur stelt voor om het positieve saldo ad € 13.202,72 als volgt aan te wenden: er wordt een eerste
tranche van € 2.000,00 toegevoegd aan een voorziening om over 5 jaar de lening aan Argo voor het
zonnepanelenproject te kunnen kwijtschelden. De resterende € 11.202,72 wordt aan de algemene reserve
toegevoegd.
Jan Karel Mak vraagt waarom de administratiekosten zo hoog zijn. Elte-Jan Visser antwoordt dat dat te maken
heeft met de hoge kosten voor de software waarin de ledenadministratie wordt bijhouden. Argo is onlangs
overgestapt op een ander, goedkoper pakket en Oud Argo kijkt daarbij geïnteresseerd mee. De beslissing om
over te stappen wordt echter niet overhaast genomen, omdat het bestuur wil voorkomen dat er informatie uit
de oude database verloren gaat.
Bram Lokker vervolgt met de uitleg over de opvallende zaken uit de balans. Bij de debiteuren zien we een
bedrag van €5.000,00 van overlijdensrisico leninggevers-schenkers. Een aantal van u heeft ruimhartig bijgedragen
aan de renovatie. Dat kon door middel van een lening. Bij deze constructie moest gedurende de looptijd van de
lening een overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten. Dat zou voorkomen dat het bedrag door erfgenamen

kon worden opgeëist, mocht iemand tijdens de looptijd van de lening onverhoopt overlijden. De kosten van
deze verzekering is opgenomen in de reserves. Volgend jaar is deze constructie beëindigd.
Hans Cox merkt op dat hij ook graag een begroting voor volgend jaar wil zien. Hij merkt op dat er veel geld is
uitgegeven aan ‘spullen’ spullen’ en maar €1.500,00 aan roeien. Kunnen we de begroting voor volgend jaar nu
met de ALV bespreken? Elte-Jan Visser antwoordt dat dat niet mogelijk is, maar dat suggesties voor de begroting
van harte welkom zijn. Het bestuur krijgt regelmatig suggesties en maakt iedere keer een zorgvuldige afweging.
Soms worden er inderdaad ‘spullen’ gefaciliteerd, zodat Argo het roeien beter kan organiseren. Andere keren
wordt juist het roeien zelf gefaciliteerd. Maar, als de leden vinden dat er meer moet worden uitgegeven aan
roeien, zal het bestuur dat meenemen.
Jan Karel Mak merkt op dat als de leden vinden dat het bestuur het niet goed doet, de ALV het bestuur kan
afzetten. Zo lang dat niet zo is, moeten de leden zich er niet mee bemoeien. Rianne Meester-Broertjes sluit zich
hierbij aan: niet de ALV moet besturen, maar het bestuur.
Hans Cox gaat hierop in door te zeggen dat het prima is zolang het Argo- en het Oud Argo bestuur samen tot
een goede afweging komen voor de bestedingen. Maar, voegt hij toe, roeien is wel het belangrijkst. Elte-Jan
Visser antwoordt dat het bestuur dit meeneemt.
Peter van de Pol merkt op dat er lang geleden een project gaande was waarmee Argo de Varsity moest gaan
winnen. Dat is niet gelukt. Kan daar een vervolg aan worden gegeven? Elte-Jan Visser antwoordt dat dit bij het
bestuur op de agenda staat.
Maarten Heckman merkt op dat de zonnepanelen nu vijf keer op de balans staan. Argo noch Oud Argo wordt
hier rijker van. Het heeft dus geen effect. Waarom wordt daar dan toch constant geld aan uitgegeven? Elte-Jan
Visser antwoordt dat de bijdrage is bedoeld om de energiehuishouding van Argo te verminderen. Daarmee
komt er meer geld beschikbaar voor roeien. Daar heeft Oud Argo een bijdrage aan gedaan door een
overeenkomst met Argo te sluiten. We voorkomen daarmee dat Argo het geld ineens aan iets anders kan
besteden. Een ander voordeel van deze constructie is dat we ons samen bewust zijn van waar we voor staan.
5. Verslag en wisseling Kascontrolecommissie
Dit jaar zaten Daan Goense en Hans Cox in de kascontrolecommissie. Daan vertelt dat zij nauwkeurig hebben
gekeken naar de gedetailleerde overzichten die de penningmeester hen heeft toegestuurd. De conclusie is dat
de zojuist gepresenteerde winst- en verliesrekening en balans een goede weergave zijn van de financiële positie
van Oud Argo. Hij stelt daarom voor om de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beleid.
Hans Cox zal de kascontrolecommissie verlaten. De voorzitter dankt hem hartelijk voor zijn inzet en verzoekt
Peter Paul Verbrugge in de commissie plaats te nemen. Hans wordt gedechargeerd en Peter Paul geïnstalleerd.
6. Goedkeuring financieel verslag over 2015
Het financieel verslag wordt door de ALV goedgekeurd.
7. Vaststelling contributie voor 2017
Het voorstel van het bestuur is om de contributie van €25,- te handhaven. De ALV gaat hiermee akkoord.
8. Wisseling bestuursleden
Voor Jan Vennegoor op Nijhuis en Marieke de Lange loopt hun termijn in het bestuur af. Zij stellen zich graag
herkiesbaar. Reitse Koopmans heeft aangegeven zijn taken als bestuurslid te willen neerleggen. Het bestuur
heeft Pim Brascamp bereid gevonden hem op te volgen. De zittingstermijn van Bram Lokker loopt ook af. Hij
heeft al twee termijnen in het bestuur plaatsgenomen en kan zich daarom niet herkiesbaar stellen. Er is helaas
nog net geen opvolger voor hem gevonden. Het bestuur verwacht dat dat zeer binnenkort wel gebeurt.
Diegene zal in het komende jaar al met het bestuur meedraaien en wordt volgend jaar aan de ALV voorgesteld.
De ALV gaat akkoord met de genoemde wijzigingen. Reitse Koopmans en Bram Lokker worden onder
dankzegging gedachargeerd. Pim Brascamp wordt geïnstalleerd en de termijn van Jan Vennegoor op Nijhuis en
Marieke de Lange wordt verlengd. Nu Bram het bestuur verlaat, wordt de functie van penningmeester
overgedragen aan Jan Vennegoor op Nijhuis.

9. Stand van zaken Argo
Bas Ooteman, voorzitter van Argo, geeft een overzicht van de stand van zaken op Argo. Net als vorig jaar is het
ledenaantal weer gegroeid: de vereniging heeft nu 489 leden en op dit moment ook 100 lenteroeiers. Dit aantal
groeit mee met de groeiende universiteit. In het nieuwe roeiseizoen is er ook diverse malen geblikt. Deze week
is een ploeg beginneling-af geworden en middengroep licht heeft dit seizoen ook al geblikt. Ook de
middengroep lichte dames doen het erg goed. Argo heeft in de afgelopen tijd enkele nieuwe boten aangekocht.
Zo direct zal er één gedoopt worden, vanmorgen is er een boot gedoopt en eerder dit jaar ook één. Daarnaast
zijn er afspraken gemaakt met Oud Argo over de aanschaf van een bus, waarmee Argo de botenwagen zelf
gemakkelijker naar wedstrijden en trainingslocaties kan rijden.
Hans Cox vraagt of Argo ook aantrekkelijk is voor jeugdroeiers. Bas Ooteman antwoordt dat Argo nu één
jeugdroeier heeft. De universiteit hier biedt nogal specifieke studies. Over het algemeen trekt dat mensen aan
die echt voor die studies komen en die niet speciaal naar Wageningen komen om te roeien. In andere steden zijn
de studies algemener. Als je psychologie wilt studeren, kun je als jeugdroeier de stad kiezen waar je ook goed
kunt roeien. Dat voordeel heeft Wageningen niet.
Rob Tazelaar vraagt wat er gebeurd is met de goede eerstejaars acht van vorig jaar. Bas Ooteman antwoordt
dat hij daar onder meer zelf in zat en dat hij nu voorzitter is. De rest roeit in de middengroep en heeft nog geen
blik behaald, maar dat zit er wel aan te komen.
10. W.V.T.T.K.
Er zijn geen W.V.T.T.K. ingediend.
11. Rondvraag
De voorzitter heeft een verzoek gekregen van Gerrit Meester en geeft hem het woord. Gerrit Meester vertelt
dat hij heeft vernomen dat er aan de ergometerruimte wordt gewerkt. Dat brengt herinneringen naar boven aan
de krachttraining in de jaren ’60. De heer Spetter gaf toen zeer succesvolle trainingen door de roeiers te laten
klimmen in de touwen. Gerrit heeft het takelwerk van de touwen in zijn bezit en wil het bij deze graag
aanbieden aan Argo als herinnering aan die periode. Argo-voorzitter Bas Ooteman bedankt Gerrit voor het
mooie cadeau en belooft dat het een mooie plek zal krijgen in de ergometerruimte. Hij licht toe dat de
ergometerruimte over 1,5 jaar een stuk groter zal zijn en dat klimaatcontrole het dan zowel in de winter als in
de zomer mogelijk maakt om goed te trainen.
De voorzitter heeft ook een verzoek gekregen van Reitse Koopmans en geeft hem het woord. Reitse laat een
aquarelschilderij van het oude botenhuis zien. In de afgelopen tijd heeft Oud Argo een aantal reproducties van
dit schilderij verkocht, maar dit is het origineel. Het is in 1961 geschilderd door Foeke Lambers. Omdat hij zijn
propedeuse niet haalde ging hij terug naar Amsterdam. Later kwam het schilderij terecht bij Oud Argo. Gijs van
Dedem heeft het gekocht op een veiling ten behoeve van de renovatie. Namens Gijs van Dedem, die er helaas
niet bij kan zijn, biedt Reitse het schilderij aan aan Argo. Argo-voorzitter Bas Ooteman bedankt Gijs en Reitse
voor dit mooie schilderij en belooft de replica die nu op Argo hangt te vervangen voor dit origineel.
12. Sluiting
Elte-Jan Visser sluit de vergadering om 15.40 uur en dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.

WINST- EN VERLIESREKENING

BALANS
(na resultaatbestemming)

Over het jaar

2016

2015

BATEN
Donaties en contributies
Contributie
Giften
Lijfrenteschenkingen (regulier)
Lijfrenteschenkingen (i.c.m. lening)
Rentebaten
ING Zakelijke Spaarrekening

€
€
€
€
€

10.778,00
2.460,00
1.850,00
5.300,00
20.388,00

€

40,51

€

(n=411)
(n=82)
(n=21)
(n=12)

€
€
€
€
€
€

14.383,00 (n=432)
1.629,50 (n=33)
2.600,00 (n=32)
5.300,00 (n=12)
23.912,50
65,91

―

€

92,00

20.428,51

€

24.070,41

Communicatie
Magazine (2 nummers)

Liquide middelen
ING Betaalrekening
ING Zakelijke Spaarrekening

Verstrekte leningen
Investeringsbijdrage zonnepanelen Argo
Investeringsbijdrage verenigingsbus Argo

Vorderingen
Debiteuren

€
€
€

2.554,30
10.540,51
13.094,81

€
€
€

521,54
15.065,91
15.587,45

€
€
€

10.000,00
10.024,59
20.024,59

€

10.000,00

€

10.000,00

€

3.653,00

€

3.343,00

Voorraden
Dassen en chokers
Reproducties aquarel

LASTEN
Verstrekte bijdragen
Bijdrage uitzending EUSA EK 2015
Bijdrage KNSRB (oudledenborrel Varsity)
Conservering en presentatie Argo-erfgoed
Nieuwe lijst ereleden en leden van verdienste
Informatiedisplay zonne-energieproject

31-12-2015

ACTIVA

Overige opbrengsten
Verkoop artikelen
Som der baten

31-12-2016

Totaal activa
€
€
€
€

€
€

―
325,00
30,35
―
445,18
800,53

€

1.572,78
325,00
2.079,70
418,15
―
4.395,63

€
€

5.102,14
5.102,14

€
€

3.922,30
3.922,30

€
€

Artikelen
Aanschaf Oud-Argo dassen en strikken
€

―

€
€

705,73
705,73

-

Overige bedrijfskosten
o.m. bank- en administratiekosten

€

1.768,57

€

1.844,03

Som der lasten

€

7.671,24

€

10.867,69

Vrijval voorziening leninggevers-schenkers

€

5.000,00

Nettoresultaat

€

17.757,27

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

€

36.772,40

€

28.930,45

€

30.327,22

€

16.569,95

―
2.000,00
4.000,00
6.000,00

€

€
€
€

€
€

5.000,00
―
2.000,00
7.000,00

445,18
―
445,18
36.772,40

€
€
€
€

60,50
5.300,00
5.360,50
28.930,45

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Voorzieningen
Overlijdensrisico leninggevers-schenkers
Kwijtschelding lening verenigingbus
Kwijtschelding lening zonnepanelen Argo

Vreemd vermogen
Crediteuren
Leningen van lijfrenteschenkers uit 2012
Totaal passiva

€

―

€
€
€

13.202,72

Bestemming van het resultaat 2016
Het bestuur stelt voor om het positieve saldo ad € 17.757,27 als volgt aan te wenden;
- er wordt een tweede tranche van € 2.000 toegevoegd aan een voorziening om over 5 jaar de lening
aan Argo voor het zonnepaneenproject te kunnen kwijtschelden
- er wordt een eerste tranche van € 2000 toegevoegd aan een voorziening om over 5 jaar de lening
aan Argo voor de verenigingsbus te kunnen kwijtschelden.
- de resterende € 13.757,27 wordt aan de algemene reserve toegevoegd.
Vooruitlopend op goedkeuring van de algemene ledenvergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Toelichting op de balans
Er is in 2012 door een aantal Oud-Argonauten voor een totaalbedrag van € 26.500,00 aan renteloze leningen
verstrekt aan de vereniging. Dit voor een looptijd van 5 jaar (periode 2012-2016) waarbij ieder jaar een vijfde van
het geleende bedrag dient te worden afgelost. Gelijktijdig hebben deze mensen d.m.v. een notarieel vastgelegde
lijfrenteschenking voor dezelfde periode 5 jaarlijkse schenkingen ter grootte van de verschuldigde aflossingsbedragen toegezegd. Deze leningen vindt u terug op de passiva-zijde van de balans, waarbij de eerste vier
aflossingen (over 2012, 2013, 2014 en 2015) reeds in mindering zijn gebracht op het bedrag (de corresponderende
schenkingsbedragen zijn opgenomen aan de batenkant van de winst- en verliesrekening). Deze baten zullen
gedurende de looptijd via de winst- en verliesrekening vanzelf naar de bestemmingsreserve Lustrumcadeau vloeien.
In het boekjaar 2013 is het lustrumcadeau al wel in zijn geheel aan Argo uitgekeerd. De resterende aflossing van
2016 zal via dezelfde route aan de algemene reserve worden toegevoegd.
Het bestuur heeft besloten om begin 2015 € 10.000,00 bij te dragen aan Argo's zonnepanelenproject. Deze bijdrage
is vormgegeven als een renteloze lening die aan het einde van de looptijd (over vijf jaar) in eens wordt kwijtgescholden. Om dit te kunnen doen wordt vijf jaar op rij telkens al een deel van het positieve resultaat opzij gezet.
Het bestuur heeft besloten om in juli 2016 ongeveer € 10.000,00 bij te dragen aan Argo's verenigingsbus,
om de transportkosten naar wedstrijden en trainingen te drukken. Deze bijdrage is vormgegeven als
een renteloze lening die aan het einde van de looptijd (over vijf jaar) in eens wordt kwijtgescholden.
Om dit te kunnen doen wordt vijf jaar op rij telkens al een deel van het positieve resultaat opzij gezet.

