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Verslag ALV Toekomst van Nivon BSG Rotterdam op 11 december 2018
Locatie

: Nivon gebouw, Dirk Smitstraat, Rotterdam

Aanwezig leden :
Remco Broekman, Ben Noordzij, Ton Vrijenhoek, Jolijn van Eldrik, Bert ter Horst, Marjan
Smorenburg, Erikjan Roodbol, Bert de Jeu, Frans Meijer, George Verhaegen, Marianne Giesbers,
Henk Ribbink, Rian Rijnsburger, Erik Tol, Yvette Rosenboom, Erik Hulster, Marjan van Dijk, Bart
Cuppens, Ton Spruit.
Aanwezig bestuur :
Albert vd Niet, Piet de Greef, Ren Tol, Niek Fraterman
Afmelding ontvangen van :
Esther Elens, Arianne en Henk, Peter Staal
Opening en welkom :
Albert opent de speciale ALV vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Het bestuur is verheugd
dat er een goede opkomst is en dat de toekomst van de BSG blijkbaar de interesse heeft van vele
leden.
Presentatie toekomst BSG en discussie :
Aan de hand van een PowerPoint ( zie bijlage ) presenteert Albert onder anderen de sterke / zwakke
punten van de BSG, uitkomst van interviews van leden/ex-bestuursleden, mogelijke toekomst
scenario’s en een voorstel vanuit het bestuur naar de leden.
Uit de discussie over deze presentatie komen de volgende punten naar voren :
•
•

•

Huidige mailinglijst bevat circa 60 personen, die we als lid beschouwen en waarvan er circa
45 regelmatig deelnemen aan BSG activiteiten
Bestuur stelt voor om te groeien naar 75 tot 100 leden, met lichte focus op leeftijd 30 tot 55
jaar, aangezien binnen het Nivon voor leden tot 30 jaar andere groepen reeds actief zijn en
de huidige BSG activiteiten jongeren wellicht minder aanspreken.
Uit de discussies komt naar voren dat de volgende onderwerpen binnen de BSG verbetering
behoeven :
1. PR / communicatie en zichtbaar :
▪ Activiteiten nu vooral zichtbaar op BSG website, maar te weinig bij de andere
Nivon platforms en publicaties
▪ Activiteiten worden soms nu met alleen de datum aangekondigd; detail over
locatie etc. worden nu pas enkele weken van te voren bekend gemaakt.
Deze details zouden bij voorkeur tijdig bekend moeten zijn, zodat ze ook
aangegeven worden bij publicatie in de Toorts etc.
▪ Er komt een werkgroep PR / communicatie, waarvoor zich de volgende leden
hebben aangemeld :
Rian Rijnsburger, Ton Spruit, Frans Meijer, Piet de Greef.
Deze groep zal zich laten adviseren door een externe expert ( bekend bij
Frans Meijer; deze expert werkt voor circa 25 Euro / uur ).
2. Bieden van een gevarieerd activiteiten programma, dat ook aantrekkelijk is voor
nieuwe leden en introducés.
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Er is bij sommigen een wens om wat meer aan bergsport activiteiten te doen om
onze naam wat meer inhoud te geven en ons te onderscheiden van andere
organisaties, die wandelingen organiseren. Wegens regelgeving en aansprakelijkheid
kunnen echte Bergsport activiteiten beperkt door de BSG worden georganiseerd,
maar wel door inhuren externen ( bv berggids ) of door “uitbesteden” naar externe
partijen, zoals bij pack-rafting. In België is hikingadvisor http://hikingadvisor.be/, dat
onder de koepel van KBF opereert, succesvol met de organisatie van commerciële
activiteiten. De vraag is echter of dit voor ons zou resulteren in nieuwe leden.
Huidige en mogelijke activiteiten worden verder besproken onder agenda punt
“Activiteiten overzicht”.
3. Ledenwerving :
Het is moeilijk om in contact te komen met potentiele leden en daarom wordt
voorgesteld om te proberen dit vooral te doen via leden-werven-leden. Dit kan door
het meenemen van introducés naar de diverse BSG activiteiten, waarbij aandacht
nodig is voor het opvangen en begeleiden van deze nieuwe leden. Mogelijk
organiseren van een speciale (wandel) activiteit met introducés inclusief een
maaltijd, zoals ook bij de Nieuwjaarsreceptie.
Nieuwe leden / introducés mogen een aantal keren vrijblijvend meedoen aan BSG
activiteiten, alvorens ze lid worden van de BSG.
•

Keuze van de drie gepresenteerde toekomst scenario’s :
Scenario 1 ( klim intensivering ) : hiervoor is nauwelijks steun/draagvlak.
Scenario 2 ( op huidige wijze doorgaan ): vind steun bij een aantal leden, maar anderen
vinden dat dit te pessimistisch is geformuleerd.
Scenario 3 ( wandeltochten/outdoor ) : vindt beperkte steun en er zijn twijfels of er
voldoende leden zijn, die zich willen gaan inzetten voor het organiseren van deze extra
activiteiten.
Merendeel van de leden heeft de voorkeur voor een scenario 2 met elementen uit scenario
3, wat we benoemen als scenario 2 plus :
2 PLUS : OP HUIDIGE WIJZE DOORGAAN EN VERDER UITBOUWEN :
Huidige activiteiten continueren en nieuwe outdoor activiteiten initiëren met, waar mogelijk,
bergsport elementen. Daardoor zal de BSG aantrekkelijk blijven voor de huidige leden en ook
nieuwe leden aantrekken. Ledenwerving zal plaatsvinden via o.a. verbeterde
PR/communicatie, waardoor de zichtbaarheid van de BSG zal toenemen, en via speciale
activiteiten met introducés. Voorwaarde voor dit scenario is dat er, naast het bestuur,
voldoende BSG-leden zijn die zich voor dit scenario willen inzetten.

Voorstel voor heffing contributie Nivon BSG Rotterdam :
Het bestuur stelt voor weer een bescheiden contributie ( 10 Euro/jaar) in te voeren, om te komen tot
meer samenhang tussen de BSG-leden en het lidmaatschap gevoel te bevorderen. Deze contributie
geldt alleen voor volwassen boven de 25 jaar, hetgeen in lijn is met de grens van de Nivon
contributie, die ook vanaf 26 jaar omhoog gaat naar een hoger tarief.
De aanwezige leden gaan unaniem akkoord met het voorstel om voor BSG leden een contributie in te
stellen van 10 Euro / jaar, ingaande 1 januari 2019.
Opmerking : Indien BSG leden deze contributie gezien hun financiële situatie niet kunnen betalen,
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dan dienen ze contact op te nemen met het bestuur en zal er een passende oplossing worden
gevonden.
Activiteiten overzicht BSG Nivon voor 2019 :
• Verzoek om data van de wandelingen snel bekend te maken en ook bij voorkeur tijdig de
locatie en andere info, zodat deze ook kan worden vermeld bij bv publicatie in de
(Rotterdamse en Landelijke) Toorts.
Bestuur geeft aan dat data bekend zijn en zullen worden gepubliceerd. Wandelcommissie zal
kijken hoe en wanneer de locatie/details van de wandelingen tijdig bekend worden gemaakt.
• Bert de Jeu wil wel een wandel-weekend in de Ardennen o.i.d. te organiseren in de tweede
helft van 2019. Bestuur/wandelcommissie zal de wandeldata opsturen.
• Hike-your-roots ( = wandelen bij je geboorteplaats ):
- Marjan Smorenburg wil wel een wandeling rond Utrecht organiseren
- Jolijn wil wel een wandeling rond Dordrecht organiseren
Wandelcommissie zal overleggen met Marjan en Jolijn over de wandeldata.
• Activiteiten week in Orpière of andere locatie :
Albert zal in overleg met Frits bespreken wanneer en waar deze week zal plaatsvinden, zodat
dit ook kan worden gepubliceerd als BSG activiteit
• Scrambling :
Henk Ribbink geeft aan dat hij met een aantal andere leden graag zou willen bespreken wat
de mogelijkheden zijn om een scrambling activiteit te organiseren in Engeland. Hij vraagt
hiervoor financiële steun van de BSG. Bestuur is enthousiast over dit initiatief, maar verzoekt
Henk te komen met een voorstel plus begroting, alvorens hierover een besluit te kunnen
nemen.
• Hemelvaart op camping de Bock :
Henk Ribbink geeft aan dat hij van anderen heeft vernomen dat er klachten waren over het
schoonhouden van het sanitair. De organisatie/bestuur heeft deze klachten te laat gehoord
en deze problemen zelf niet echt waargenomen. Indien klachten een volgende keer tijdig de
organisatie/bestuur bereiken, dan zal ze dit aankaarten bij de campingbeheerder.
Vergadering was van wel mening dat de camping de Bock voor de BSG een aantrekkelijke
locatie blijft van wege de ligging aan de rivier en de vele mogelijkheden voor wandelen,
klimmen en andere outdoor activiteiten.
Mededelingen en rondvraag :
•
•
•
•

Het Bergsport Trefkamp gaat in 2019 plaatsvinden op camping Fae in de Brent- Dolomieten.
Pack-rafting in het weekend 13/14 april is volgeboekt; een tweede weekend op 20/21 april is
mogelijk, als zich voldoende leden hiervoor aanmelden bij Piet de Greef.
De discussie of een BSG lid ook altijd Nivon lid moet zijn, wordt op de agenda gezet van de
BSG ALV in 2019.
Voor de BSG-Nieuwjaarsbijeenkomst op 26/27 jan in het ABK huis hebben zich 35 leden
aangemeld. Aanmelden kan nog tot 15 december, waarbij leden hun Nivon lidno. moeten
opgeven.

Sluiting :
Albert sluit de vergadering; hij bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en bijdrage aan de
discussie.
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