
 

Notulen Jaarvergadering RV Skylla, 12 april 2019 

Dorpshuis Nijelamer 
Afwezig met kennisgeving: 

Foky Vellinga; Petra Mink; Ingrid Gerard; Diana Samuëlsz 

Aanwezig van het bestuur: 

Berend Brummelman; Janette Poede; Aaldert v Dalen; Peter Ziel; Dory v Zalen 

Leden aanwezig: 

Hendrik Fokkema; Piet Klijnstra; Herman Rouwé; Gertrud v Leeuwen; Piet Doorn; Inge Thijssen; 

Jellie Veenstra; Jochum Heeg; Marten Pelleboer; Hein Anne v Dijk; Dorenda Bentum; Karin Hofstee; 

Hendrika Ziel; Syte Krist; Sippy Tigchelaar; Mart Lenis; Jacqueline Lenis; Rimkje Klijnstra;  

2 potentiële leden: Door Weber; Petra Bendien.  

 

BB opent de vergadering 

 

 Notulen nov 2018 worden goedgekeurd .  

 Jaarverslag 2018 wordt goedgekeurd.  

Toevoeging Roeitocht in Groningen met kleine groep. Toevoeging:  de 8, heeft een les gehad in 

Groningen. 

 Financieel jaarverslag: H.R. vraagt zich af of de balans klopt. Er staan ook weinig boten 

vermeld. Balans klopt. De boten zijn in bruikleen, eigendom van  BB. Verder zijn er 4 boten 

gestald ( in de loods ) die privé eigendom zijn van leden. Evenals de botenwagen, die 

eigendom is van Jellie en Marten Veenstra. 

Penningmeester: de waarde van de boten op dit moment, bijv. bij brand: € 22.000,-  en van 

de riemen € 7200,- 

 De Kas Cie. is akkoord. Nieuw lid Kas Cie.: Gertrud v Leeuwen (Ellen B zat in Kas Cie, zij heeft 

opgezegd als lid) ; reserve lid: Piet Klijnstra. 

 Financieel Jaaroverzicht akkoord. 

 

Bestuurswisseling  

Zoals in het plan van de Cie Toekomst vastgesteld en goedgekeurd, zal het bestuur voortaan uit 3 

personen bestaan: t.w. voorzitter, penningmeester en secretaris. 

Voor vandaag betekent dat dat Janette Poede (Evenementen) en Aaldert v Dalen (Materiaal) zullen 

aftreden en niet herkiesbaar zijn. De overige 3 bestuursleden zijn herkiesbaar voor een volgende 

termijn. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, dus zij blijven in functie.  

Een rooster van aftreden zal nog bekend gemaakt worden. De bedoeling is dat er vanaf 2021 steeds 1 

bestuurslid zal aftreden, om de wisselingen soepel te laten verlopen. 

 



 Hendrik Fokkema doet na een oproep via de mail, hier ook een oproep voor het 11-steden 

roeien. Als we met een grotere groep zijn, dan zal het geen probleem zijn om binnen 24 uur 

de tocht te volbrengen.  

 Het draaiboek ligt er. Wellicht iets voor volgend jaar? Het is altijd na Hemelvaart. Als er geen 

maan is. Er wordt geroeid in een C2x+. En er is een volgauto, dus er zijn ook chauffeurs nodig. 

2 teams zou leuk zijn. En dan bijv 1 blok roeien en 3 blokken niet roeien. Ook wordt er in de 

boot gewisseld. 

Wel is het nodig dat er binnen een uur 10 km wordt geroeid. 

 

 De voorzitter geeft het woord aan de Cie voorzitters 

 Jacqueline Lenis namens de Cie sponsoring. 

 Nieuws op dit moment. 

Nl-Doet was een leuke dag, geïnitieerd door de Cie en Diana Samuëlsz. Door het slechte weer 

heeft de zaterdaggroep flink meegeholpen met het klussen. 

Er komt een zomer Rosé-wijnactie. De website wordt geanalyseerd .  

 

 Aaldert v Dalen namens de Cie materiaal. 

 Bij de schoonmaakdagen zijn alle boten onder handen genomen en is er geïnventariseerd 

wat er moet gebeuren aan verder onderhoud. Er is een grote groep leden geweest, om te 

helpen. 

 De Slingerak ziet er weer goed uit.  Slidings; wieltjes; schuren; lakken, binnen- en buitenkant. 

 De Cie wil nog eens benadrukken dat de boten met zorg behandeld moeten worden. Na het 

roeien: schoonmaken; droogmaken, ook de slidings. En mbt het verplaatsen, gebruik zo 

weinig mogelijk de kar ivm beschadigingen. 

 Lena’s man heeft een mooie werkbank gemaakt inclusief bankschroef. (Voor een passend 

bedankje wordt gezorgd.) 

 Volgende stappen: Ytje is bezig met inventariseren mbt aanschaf van een C4x+ en 4 paar 

scullriemen.  

 Het onderhoud gaat door; 1 boot per keer. 

 Via Mart L: foto’s van een kunststof C2 in Apeldoorn. Ziet er goed uit. Mogelijk een 

interessante aanschaf. 

 Het plan van de Cie Toekomst wordt gevolgd. 

 BB biedt hulp aan bij de aanschaf van een C4. Op 1 dec moet dit afgerond zijn, volgens 

voorwaarden van het IMF (Iepen Mienskipsfûns) 

 

 Mart Lenis namens de Cie huisvesting, vaarwater en externe contacten.  

 

 Weinig nieuws; Er wordt gebaggerd in de Schipsloot. Mogelijk moet in het najaar het vlot 

tijdelijk verplaatst worden. Verder zullen we er weinig van merken. 

 

 Het roeien staat inmiddels meer op de kaart in het provinciaal watersportbeleid. Er zal meer 

overleg plaatsvinden.  

 

 Janette Poede namens de Evenementen Cie. 

 

 Op 7 juni is er een BBQ. Bijzonderheden volgen nog. 

 



 Op de laatste zaterdag van maart zal jaarlijks  het roeiseizoen geopend worden dmv een 

‘vroeg-roei’ tocht.  

 

 Er is een overleg geweest met de roeiverenigingen in Friesland, Diana S en Monique B zijn 

daarbij aanwezig geweest. Het idee is om bij elkaar te kijken,  met elkaar mee te doen en van 

elkaar te leren als het om evenementen en toertochten gaat. 

 

 

 

 

 Marten Pelleboer namens de Cie Roeien en Coaching. 

 

Het schoolroeien: Er is 1 ploeg van het LC afgehaakt. Van het TC komt mogelijk nog een 

ploeg. Er is een sportklas van 20 leerlingen waar de gymleraar 8 enthousiaste leerlingen uit 

gepikt heeft. Hij zal dit oppakken. 

 

Deze week start er een ‘nieuwe’ boot. 4 nieuwe potentiële leden. Janette P vraagt of er af en 

toe een gevorderde wil mee roeien, op slag, als onderdeel van de lessen. 

 

Coaching: Het plan is dat er 1x per maand op alle verschillende roeimomenten een coach 

aanwezig is. Dit zal dan naar de leden gecommuniceerd worden. Dat zal gelden voor de wo 

en do avond en voor de za en zo ochtend. Dus 4x per maand in totaal.  

 

 Rondvraag: 

 Is het mogelijk dat er t-shirts besteld worden? De Cie sponsoring komt hierop terug. De 

aanschaf van wedstrijdshirts wordt opgeschoven. 

 Graag onderwerpen voor gastsprekers: kleine brainstorm: Roei coaching; quiz; Materiaal 

(Herman R biedt zich aan); Sportvoeding ; Buitenlandse wedstrijden; toertochten; misschien 

heeft de KNRB sprekers of suggesties; Eko coaching-Tjalling vd Berg  

 Staat er een volgende wedstrijd op de planning? Spaarne-Lenterace gaat niet lukken ivm 

vakanties; geen complete boot. 

        


