
 
Jaarverslag 2016 van Roeivereniging Skylla Wolvega 

van de voorzitter 
 
Bestuur 
Na de mutatie van ons bestuur op 13-11-15 heeft het bestuur geen verandering ondergaan:                  
Berend Brummelman (voorzitter), Dory van Zalen (secretaris en vice-voorzitter), Peter ziel 
(penningmeester), Aaldert van Dalen (commissaris materiaal), Janette Poede (commissaris 
evenementen/ tourroeien). 
 
Commissies 
Commissie kleding/sponsoring: 
Ingrid Gerard, Jellie Veenstra, Marten Veenstra.  
Commissie roeilocatie: 
Aaldert van Dalen, Hein Anne van Dijk, Hendrik Fokkema, Mart Lenis, Gerrit van Veen, Berend 
Brummelman (als bestuurslid).  Contacten met gemeente m.b.t. vergunningen vnl. uitgevoerd door 
Mart Lenis. Productie/laswerk drijvende steiger vnl. uitgevoerd door Hendrik Fokkema. 
Uitvoering op de 'werkvloer' vnl. uitgevoerd door Aaldert van Dalen en voor wat betreft de 
voorbereidingen op het betrekken in het voorjaar 2017 van de nieuwe locatie 'Motip' bijgestaan door 
Marten Veenstra.  
Commissie materiaal: 
Aaldert van Dalen: op initiatief van commissaris materiaal altijd wel leden beschikbaar met helpende 
hand. 
Jeugdcommissie: 
Berend Brummelman 
Minimaal 1 plaats vacant. 
Activiteitencommissie: 
Deze commissie is in najaar 2016 a.v. samengesteld: 
Janette Poede (als bestuurslid), Bob Kolsteeg, Hendrika Ziel. 
 
 Markante data in 2016 

 15 maart Sportgala van de Stellingwerven in drafsportcentrum. Skylla-voorzitter 
                                           gekozen tot sportvrijwilliger. Zie website RV Skylla. 

 16 juni  Wethouder Kloosterman stapt in de boot en maakt een roeioefening 
                               met roeiers van de do.av./zo.mo.-groep. 

 17 juni  Leerlingen uit de 3e klas van het Terra College behalen overwinning op 
                                           het Nationaal School Roeikampioenschap in C4x+/klas 1,2,3. 

 3 augustus Hendrik Fokkema is bezig met het hermetisch dichtlassen van de 
   drijvende steiger. Kort voordat het zover is wordt binnenin de metalen 
                                          steiger een waterdichte koker voor de 'eeuwigheid' ingesloten met als 
                           inhoud: een lijst met het actuele ledenbestand en de 
                                         oprichtingsstatuten van RV Skylla Wolvega. 

 11 sept. Nadat in 2015 al enkele externe leden van RV Skylla aan wedstrijden 
                                           deelnamen, nam een damesploeg met louter Wolvegaster leden voor 
                                           het eerst deel aan een wedstijd: IJsselregatta, 18 km van Zutphen naar 



                                           Deventer. Voor verslag: zie website RV Skylla. 
 
 
Roeiclinics 

 27, 28 febr.       Een groep  van 8 eerstejaars roeisters van de Groninger Studenten 
                                          Roeivereniging Gyas, begeleid door 2 coaches, hielden een 
                                          trainingsweekeinde bij RV Skylla Wolvega, ter voorbereiding op a.s. 
                                          wedstrijden. 
– 25 apr-20 juni   In samenwerking met Buurtsportwerk Wolvega organiseerde RV Skylla 
                                          voor de maandag- en dinsdagavonden een roeiclinic waaraan elke 
                                          deelnemer minimaal 5 keer kon deelnemen. In totaal 25 cursisten. 
                                          Door uitval wegens slechte weersomstandigheden duurde de periode 
                                          langer dan voorzien. 
–           1 juli                   Op vrijdagmiddag volgden 10 medewerkers en eigenaren van  
               fysiotherapiepraktijk 'Centrum voor fysiotherapie en manuele therapie' 
               een roeiclinic bij RV Skylla. 

 16 juli               Een groep van 8 ouderejaars roeiers en 2 stuurvrouwen van de 
                                         Enschedese Studenten Roeivereniging Euros, volgden een roeitraining 
                                         bij RV Skylla in het kader van een roeireünie. Initiator: zoon Leendert 
                                        van ons lid Gerrit van Veen. 
 
Jeugdroeien 
Op za. 5 maart toog een potentiële jeugdroeiploeg naar Steenwijk om o.l.v. Hein Anne van Dijk op 
uitnodiging mee te doen aan een trainingsdag met jeugdroeiers van andere verenigingen uit de 
regio. De scholieren van het Terra College, Tymo en Rick Uittenbogaard, Johan van Dijk,  Wiljan Ziel 
en Sytse van der Meer legden hier mogelijk de basis voor hun overwinning op het NSRK in juni. De 
jongens zijn echter geen jeugdlid bij RV Skylla geworden.  

 RV Skylla verheugt zich erover dat in het voorjaar van 2016 zich voor het eerst 2 jeugdleden meldden   
 die in 2015 aan het schoolroeien hadden deelgenomen: Femke Lodewijk en Wytze Schut. Een derde 
jeugdlid meldde zich bij Skylla: Caya Dikken. Deze 3 jeugdleden hebben dikwijls meegeroeid  op 
donderdagavond en zondagmorgen. 
 
Schoolroeien 
Vanaf 1 april is het schoolroeien weer opgepakt. Van het Linde College hebben zich 2 
meidenploegen, beiden categorie klas 4,5,6, voorbereid op het NSRK van vrijdag 17 juni op de 
Bosbaan Amsterdam. Van het Terra College hebben zich 3 ploegen voorbereid: 2 jongensploegen in 
de categorie klas 1,2,3 en 1 mixploeg, categorie klas 1,2,3. 1 van beide jongensploegen van het 
Terra, leerlingen uit klas 3, boekten de overwinning. Verslag van de wedstrijddag op 17 juni: zie 
website RV Skylla. 
 

Tourroeien 
Door roeiers van RV Skylla werd in 2016 deelgenomen aan enkele tourtochten: Weerribben-Wieden-
tourtocht op zo. 10-4 en Sukerboletocht op za. 27 en zo. 28 augustus. Zie website. 
Op 9 oktober werd ter afsluiting van het zomerseizoen de 'sluitingstocht' gehouden. Er werd geroeid 
vanaf RV Skylla naar de 'Driesprong' in Langelille vv. 
 
Wedstrijdroeien 
In combinatie met roeiers van Daventria etc. deden externe Skylla-leden mee aan de Head of the 
River (19-3) en aan de 'Um den grünen Moselpokal', Bernkastl, Mosel (24-9). Zie website RV Skylla 
voor uitgebreidere informatie. 
Op 11-9 startte op de IJsselregatta voor het eerst een pure Wolvegaster roeiploeg: dames C4x+. Zie 
website RV Skylla. 



 
Roeilocatie 

 In het jaarverslag 2015 staat te lezen: “De verwachting is dat in het voorjaar 2016 de nieuwe tijdelijke 
roeiplek achter meubelmakerij ‘De  Esdoorn’ zal worden betrokken”. Op een moment dat de 
procedures m.b.t. vergunningen en contracten zo goed als rond waren, werden er in de zomer 2016 
contacten gelegd met het bedrijf Motip dat het leegstaande gebouw van v/h Nolten Golfkarton in 
eigendom heeft gekregen. Met de directie van Motip is een bruikleenovereenkomst tot stand 
gekomen die voor RV Skylla de mogelijkheid biedt om voor haar activiteiten een gedeelte van het 
bedrijfspand te gebruiken. Omstreeks de jaarwisseling 2016-2017 was de vergunningenprocedure 
doorlopen en zijn de vergunningen, die ons reeds waren verleend m.b.t. de locatie  'De Esdoorn', 
ingetrokken. 
De verwachting is dat in het voorjaar 2017 de nieuwe roeilocatie kan worden betrokken: 
Schuttevaerstraat 46, 8471 ZZ Wolvega.  

 
Roeimateriaal 
De vloot van RV Skylla Wolvega is in 2016 uitgebreid met 2 tweedehands boten. 
Slingerak 
Een C4x+, inclusief  4 paar houten scullriemen, is gekocht van RV De Geeuw in Sneek. 
Koksmaatjes 
Een gladde 2-/x is 'om niet' gekregen vanuit het privébotenbestand van roeiers van Daventria van 
wie enkelen ook lid zijn van RV Skylla. 
Privériemen 
In 2016 hebben 12 roeiers van RV Skylla privé een paar Wintech-scullriemen aangekocht via 
botenbouwer Wiersma uit Heerenveen. 
Onderhoud 
Met enige regelmaat is o.l.v.  Commissaris  materiaal Aaldert v. D. onderhoud aan boten verricht. 

'Groot onderhoud' aan  de C2x+ 'Oude Rijdt' werd gedaan door de leden Pier 
Postma en Marten Pelleboer, bijgestaan door diens vriend Jan de Boer. 
Afhandeling van dit project in februari  2017. 

 
Sponsoring, subsidies, etc. 
Sportgala 

RV Skylla heeft meegedongen naar een sponsorbijdrage van het tweejaarlijkse Sportgala der     
Stellingwerven. De bijdrage zou Є1000,- bedragen. Bij het indienen van de aanvraag voor de 
sponsorbijdrage was geopperd dat het bedrag zou worden gebruikt voor de aanschaf van een nieuwe 
C2x+. Naderhand is gebleken dat een dergelijke aanschaf financieel op dit moment nog geen 
haalbare kaart was. Daarom is bij de sponsorcommissie gepleit voor besteding van de bijdrage voor 
de drijvende steiger. De sponsorcommissie ging hier niet mee akkoord. De bijdrage is daardoor 
Є500,- geworden. 
Sponsors met vermelding op website RV Skylla, Є250,-/jaar. 

 Mondhygiënisten Wolvega 

 Hexta Hekwerk (gratis, gebruik  parkeerplaats) 

 Veenstra Exhibition/Solution/Expro 

 Puur/Dory van Zalen/Adviseur 

 Avanty Lifestyle 

 De Werven Notarissen 

 Jadoe Geschenkenmakers 
Eenmalige bijdrage door eigen leden uit de Boerengroep 
Gedoneerd bedrag per lid Є250,- door: 

 Hein Anne van Dijk 

 Herco Jansen 

Met opmerkingen [Berend Br1]: Ik werk aan dit artikel met 

een nieuwere versie van Word. Doordat ik wat gekopieerd heb 

uit een ander document is hieronder een 'inkeping' ontstaan. Ik 

weet niet hoe ik het eruit krijg. Kan iemand mij hiermee 

helpen? 

Dory je hebt het er in de vorige versie uitgehaald. Toch is het 

'wezen' erin blijven staan, vandaar deze inspringing. Ik weet het 

niet op te lossen. 

 



 Jan Dijkstra 

 Piet Klijnstra 

 Peter Ziel 
Gemeentesubsidie  
Toegekend bedrag op basis  van aantal (jeugd)leden: Є76,05. 
Subsidieaanvraag bij Iepen Mienskipfuns Fryslan (provincie Friesland) 
RV Skylla heeft meegedongen voor een subsidie voor het project 'Aanschaf Drijvende Roeisteiger'. Er 
is een subsidie toegekend van Є3783,-. 
Wijnactie 
De sponsorcommissie organiseerde een wijnactie middels verkoop aan en distributie door leden. 
Opbrengst voor RV Skylla: Є1400,-. 
Rabo ledensponsoring 
Rabo-leden vergaren voor hun favoriete club Є5,- per stem. RV Skylla verdiende hiermee Є80,-. Dus 
16 Rabo-leden brachten hun stem uit op RV Skylla. Afwikkeling van deze aktie van Rabo in 2017. 
 
Bijeenkomsten/ ledenvergaderingen 
Jaarvergadering 
Op vrijdagavond 1 april werd een ALV gehouden in het Dorpshuis te Nijelamer. Aanwezig 38 leden en 
enkele partners. Na afloop 'gezellige avond'. 
Diner en korte ledenvergadering 
Op zaterdagavond 29 oktober organiseerde onze commissaris evenementen Janette Poede een diner 
voor Skylla-leden bij wegrestaurant van der Valk. Met 26 leden en enkele partners was het een 
plezierige avond. 
Op formele/statutaire gronden werd een korte ledenvergadering ingelast. De statuten van RV Skylla 
vermelden dat een contributieverhoging door de ledenvergadering dient te worden goedgekeurd. 
Aangezien het bestuur tijdens een voorafgaande bestuursvergadering had gemeend om de 
contributie voor 2017 te verhogen naar Є100,-, werd dit voornemen van het bestuur aan de leden 
voorgelegd. Unaniem werd dit voorstel aangenomen. Deze  alinea te beschouwen als notulen van 
deze ledenvergadering. 
 
Coaching 
Door eigen leden 
Er zijn 2 leden die de Roei-instructiecursus RI2 van de KNRB hebben gevolgd en 1 lid dat de 
Roeicoachcursus RC2 heeft gevolgd. Deze 3 leden, Janette Poede, Aaldert van Dalen en Berend 
Brummelman proberen als coach/instructeur het roeipeil  bij RV Scylla op te krikken.   
Externe hulp bij coaching 
Evenals in 2015 is Herman Rouwe ook in 2016 weer enkele keren bij RV Skylla geweest. Op zo. 29 
april heeft hij vanaf de boorden van de Schipsloot zijn roeikennis aan ons trachten over te brengen. 
Op zo. 6 november  deed hij ditzelfde als roeier in de boot, waarbij in wisselende samenstelling ieder 
aanwezig Skylla-lid de mogelijkheid kreeg om coaching vanuit de boot te krijgen. 
Coachbegeleiding 
In het kader van de RI2- en RC2-cursussen kwam Skylla-lid Tjalling Koopmans enkele keren vanuit 
Deventer naar  Wolvega: di.av. 7-6 en zo.mo. 4-9. Ook flankeerde Tjalling op zo. 11-9 de damesploeg 
van Skylla en de coach bij de eerste wedstrijd van deze dames.  
 

  
 


