
 
Jaarverslag 2018 van Roeivereniging Skylla Wolvega 

van de voorzitter 
 
Bestuur en Commissies 

Bestuurlijk gezien is het jaar 2018 als een overgangsjaar te beschouwen. Het bestuur bestaat in beginsel uit 

dezelfde personen met dezelfde functies als in 2017: 

Berend Brummelman (voorzitter), Dory van Zalen (secretaris en vice-voorzitter), Peter Ziel (penningmeester), 

Aaldert van Dalen (commissaris materiaal), Janette Poede (commissaris evenementen/ toerroeien). 

Door de inbreng van de Commissie Toekomst wordt toegewerkt naar het functioneren van een driekoppig 

bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en daaronder 5 commissies (Cie. Materiaal o.l.v. Aaldert van 

Dalen; Cie. Roeien/coaching o.l.v. Bob Kolsteeg; Cie. Sponsoring/kleding o.l.v. Ingrid Gerard; Cie. Evenementen 

o.l.v. Janette Poede; Cie. Huisvesting/vaarwater o.l.v. Mart Lenis). Gaandeweg wordt invulling gegeven aan de 

taken van elke commissie en wordt geleerd waar raakvlakken en scheidslijnen liggen tussen de verschillende 

commissies. Daarmee werden commissies die daarvoor al waren gevormd in andere vorm voortgezet dan wel 

opgeheven: Cie. kleding/sponsoring; Cie. Roeilocatie; Cie. Materiaal; Jeugdcie.; Activiteitencie. 

Ledental 

Per 1-1-2018 was het aantal leden: 59, waarvan 3 jeugdleden. Per 1-1-2019: 49, waarvan 1 jeugdlid. 

nieuw aangemelde leden in 2018 zijn: Anja Scheper, Vio Payne en Zsuzsa Ungvári. Opzeggingen van het 

lidmaatschap van Skylla kwamen van:  Fokje Boelsma; Ellen Boel; Iris Boutsma; Renate Fledderus; Bente 

Hulsman; Folkert de Jong; Tjalling Koopmans; Trijntje Mulder; Judith Ubels. 

Commissie Toekomst 

In het najaar 2017 is door het bestuur de Commissie Toekomst ingesteld. Belangrijkste vraag voor deze cie.: 

waar willen we met Skylla naartoe op korte en lange termijn? In januari 2018 heeft de cie. haar plannen voor 

het eerst aan het bestuur gepresenteerd. Na enkele evaluatiegesprekken met het bestuur werd tijdens de ALV 

van 6-4-2018 het plan van deze cie. aan de leden gepresenteerd en door de ALV goedgekeurd. Een 5-tal 

voorgestelde commissies zijn daarop gevormd in de daarop volgende maanden. Tijdens de 

najaarsledenvergadering op 8-11-2018 werden door de voorzitters van de 5 commissies de eerste resultaten 

van de nieuwe organisatiestructuur van Skylla gepresenteerd. 

Bijeenkomsten voor leden van Skylla in 2018 

 8-3-2018 Materiaal- en boothandlingavond in Dorpshuis Nijelamer. Voordrachten van Aaldert 

van Dalen en van 2 leden van Aengwirden, Heerenveen: Annemiek Mintjes en Simone Beem. 

 6-4-2018 Algemene ledenvergadering in het Dorpshuis te Nijelamer: Belangrijkste agendapunt: 

presentatie door Mart Lenis van beleidsplan Commissie Toekomst. 

 8-11-2018 Ledenvergadering in Dorpshuis Nijelamer. Na de pauze presentatie door Bert 

Westerveld: Hoe maak je een technisch roeiplan? 

Roeiclinics 

Tourroeien 

Op 14 en 15 mei deed Hendrik mee in een ploeg van Aengwirden aan de 11-Steden Roeimarathon. 

Op 12,13,14 juli deelname van 16 Skylla-leden aan de Elf-Wegen-Roeitocht. 

Op 3 november werd er door de Cie. Evenementen ’s ochtends voor Skylla-roeiers een tocht georganiseerd 



waaraan 18 leden deelnamen. 

Op za.av. 22 december deden 4 Skylla-leden, Janette Poede, Diana Samuelsz, Monique Boersma en Piet Doorn,  

mee aan de ‘Lichtjestocht’ door de Amsterdamse grachten. 

Wedstrijdroeien 

Op 16 maart zou er voor het eerst een Skylla-Acht een wedstrijd roeien: Head of the River. Helaas niet 

doorgegaan vanwege slechte weersomstandigheden. 

Op 29 april  roeiden de externe Skylla-leden Jacques en Rein mee in de Daventria-combi acht op het 

Wilhelminakanaal Tilburg, Beekse Bergen: Brabant8 Tweekamp, 1000m en 3500m. 

Op 29 september roeiden de externe Skylla-leden Jacques, Rein en Herman in de Daventria-combi acht op de 

Moezel: Regatta 'Um den grünen Moselpokal', 4000m, winst in MMH8+. 

Op 4 november  roeiden de externe Skylla-leden Jacques, Rein en Herman mee in de Daventria-combi acht: 

Fari-cup in Hamburg, 7500m. 

Op 9 december roeiden de externe Skylla-leden Jacques en Rein mee in de Daventria-combi acht op de Ruhr: 

38e Kettwiger Nikolausregatta, 4000m. 

Schoolroeien 

Voor het 9e achtereenvolgende jaar was het Linde College vertegenwoordigd op het NSRK: één jongensvier in 

de categorie klas 4,5,6 en een mix vier in de categorie klas 1,2,3.  

Het Terra College deed voor het 4e achtereenvolgende jaar mee: dit jaar in de categorie meisjes dubbeltwee 

klas 1,2,3 (Skylla-jeugdleden Bente Hulsman en Iris Boutsma) en een jongensvier in de categorie klas 4,5,6. 

Roeimateriaal 

In 2018 is er één boot aangeschaft: de kunststof C1x Kiwi. Er is afscheid genomen van 2 boten: de C4x+ Karel 

Doorman en een skiff, Grutto. 

Er zijn door 4 leden elk een paar privé-scullriemen aangeschaft. 

De materiaalcommissie heeft op 29 december een schoonmaakdag georganiseerd met een vervolgdag in 

januari 2019. Ook zijn de meeste boten geïnspecteerd op mankementen. Een flink aantal leden heeft geholpen 

bij deze actie. 

Sponsoring, subsidies, etc. 

Gemeentesubsidie 

Toegekend bedrag op basis  van aantal (jeugd)leden: Є91,65. 

Subsidieaanvraag bij Iepen Mienskipfuns Fryslan (provincie Friesland). 

RV Skylla heeft meegedongen naar een subsidie voor het projectplan: ‘Aanschaf van een nieuwe C4x+ en 

bijpassende riemen’. Er is toegekend een bedrag van €7.936,-. 

Aanvraag sponsorbijdrage bij het Rabo-bank Fonds Heerenveen Zuid-Oost Friesland, voor het projectplan: ‘Een 

nieuwe boot voor onze Skylla-vloot’. Er is toegekend een bedrag van €5000,-. Nog niet uitgekeerd in 2018. 

Wijnactie 

De sponsorcommissie organiseerde evenals vorig jaar een succesvolle wijnactie middels verkoop aan en 

distributie door leden. Opbrengst voor RV Skylla: Є1285,-. 

Sponsors met vermelding op website RV Skylla: 

Veenstra, Ruimtelijke Vormgeving Design Realisatie 

Notariskantoor de Werven 

Mondhygiënisten Wolvega 

Jadoe Geschenkenmakers 

De beste EHBO-doos 

Motip 

Acupunctuurpraktijk Dory van Zalen 

Smiling Sky, ICT Solutions 

Toelichting 

Over alle onderwerpen vind je uitgebreider verslag op de website en/of is in nieuwsbrieven verschenen. Bijna 

alle gebeurtenissen kun je daar bereiken via de rubriek Nieuwsbericht en/of Nieuwsbrief. 

http://doos.nl/

