
 

Ledenvergadering SKYLLA, 8 november 2018, 20.00 uur 

Nijelamer - Het Dorpshuis 

Afwezig van het bestuur , met kennisgeving: Aaldert v Dalen 

Afwezig van de leden met kennisgeving: Gerrit v. Veen, Ytje de Kroon, Ingrid Gerard, Jacqueline Lenis, 

Petra Mink. 

Aanwezig:  Berend Brummelman; Peter Ziel; Janette Poede; Dory v Zalen 

Verder 19 leden aanwezig. 

 

 Voorstel verhoging van de contributie met € 10,- wordt aangenomen. 

Suggestie van Bob Kolsteeg: kan het bedrag niet hoger? Andere toegankelijke sporten vragen veel 

meer contributie. (korfbal, volleybal, voetbal) 

De extra contributie zou leuk zijn voor aanschaf van boten e.d. 

Reactie van Mart Lenis namens de cie Toekomst: de voorgestelde contributie verhoging van € 10,- 

per jaar  past binnen het totale  financiële plan. Dit is geanalyseerd en bekeken. Daarbij is  genoeg 

ruimte  voor aanschaf  van materiaal. En daarbij is ook rekening  gehouden met de wens de 

contributie laagdrempelig te houden. 

Vraag Hendrik Fokkema: hoe is het met de aanschaf van 4 paar nieuwe riemen , niet op naam? 

Peter Ziel: door fam. omstandigheden van de voorzitter van de materiaal cie, waarbij zijn taken er bij 

in schieten, is dit wat tussen wal en schip geraakt. Het heeft de aandacht en zal hopelijk snel worden 

gerealiseerd. 

 De voorzitter vraagt de voorzitters van de diverse cie’s om een korte 

toelichting m.b.t. hun plannen. 

Sippy Tigchelaar, namens de Cie. Sponsoring en PR . Activiteiten : o.a. fondswerving,  

subsidies,  sponsoring, PR. Leden: Ingrid Gerard (voorzitter); Jacqueline Lenis ; Petra Mink; 

Sippy Tigchelaar; Jelly Veenstra; Marten Veenstra. 

Het plan voor 2019 is klaar. Intussen zijn 2 subsidies aangevraagd.  

Verdere subsidie mogelijkheden zullen in kaart worden gebracht. Voor sponsoren en ‘vrienden’ moet 

ook een plan komen. Hoe kunnen we ze aan ons binden, bijv.  



Wat kan de gemeente, als het gaat om subsidies tav sport. 

Er wordt een communicatieplan gemaakt. En mbt de PR wordt er nagedacht en  gekeken in hoeverre 

Facebook en Instagram een optie zijn. En hoe en of de uitvoering gewaarborgd kan blijven. 

Huidige activiteit is de wijn actie. Verzoek van de cie aan de leden om te proberen in ieder geval 1 

doos af te nemen en door te verkopen. Vorig jaar nl € 1500,- met de wijn verdiend door minder dan  

1/3 van de leden. Daar kunnen we dus nog meer uithalen. 

Neem bijvoorbeeld  i.p.v. bloemen een wijntje mee. Of verkoop de wijn door, per fles.  

Jelly zal proberen de wijn nog  voor de 21e mee  te nemen naar de loods, om te kunnen proeven. 

Janette Poede, voorzitter van de Cie. Activiteiten 

Leden: Monique Boersma; Piet Doorn; Diana Samuelsz; Hendrika Ziel 

 

De seizoen afsluiting  van vorige week was een succes.  

Voorstel om ieder  voorjaar een activiteit  ‘buiten’ te doen. Dus  anders dan onze gangbare route. 

Bijv. Dauw-roeien. In het najaar blijven we dan gewoon ‘thuis’. 

Oproep: ga ook zelf iets organiseren indien gewenst. Dit hoeft niet gelijk voor alle leden. Wil je met 

een groepje iets ondernemen? Ga je gang. Wel leuk om even te melden, om anderen ook ideeën te 

geven. 

Bob Kolsteeg, voorzitter van de Cie. Roeien + Coaching. Leden: Hein Anne van Dijk en  

Marten Pelleboer 

Schoolroeien: er gaat meer structuur komen. Ook wordt er binnenkort een mail naar de leden 

gestuurd met de vraag, wie er beschikbaar kan zijn voor training en begeleiding van de scholieren. 

Nieuwe leden: er wordt zo nodig 2x in het seizoen gestart met nieuwe leden, waarbij wordt gekeken 

hoeveel coaches er beschikbaar zijn en hoeveel boten. Men kan een 5-tal proeflessen volgen tegen 

betaling van 25,-.  Dit om wat meer commitment te kweken. Wordt iemand lid dan wordt dit bedrag 

in korting gebracht. 

Opleiding tot coach: hier zal 1x per 2 jaar de mogelijkheid voor zijn. Geprobeerd wordt dit met 

andere noordelijke roeiverenigingen te doen, zodat de docenten naar het noorden komen en wij niet 

ver hoeven te reizen. 

Coaching van huidige leden: er komt een jaarkalender met coaching aanbod, zodat men ruim van te 

voren weet wanneer er extra wordt gecoacht. Hierop kan ingeschreven worden. Dat zal op 

wisselende dagen en avonden zijn. 

Mart Lenis, voorzitter van de Cie. Huisvesting en Vaarwater. Lid: Gerrit v Veen 

Er is al e.e.a. ondernomen. O.a. is er op verzoek een schoonmaak actie  van de Schipsloot geweest, 

door de gemeente.  



Vanuit de provincie is er een overlegvorm met watersport, waarbij nu ook een afgevaardigde van de 

roeiverenigingen wordt uitgenodigd. 

Er is een suggestie gedaan voor het toevoegen van een roeikaart aan de waterkaarten voor 

beroepsvaart  en watersport. Dit zal geïmplementeerd worden. 

In januari staat er weer een overleg gepland met de gemeente. 

Berend Brummelman, namens  vervangend  voorzitter Ytje de Kroon van de Cie. Materiaal. 

Voorzitter: Aaldert v Dalen, zijn taken zijn tijdelijk overgenomen door Ytje de Kroon. Verdere 

leden: Hendrik Fokkema; Piet Klijnsma ; Syte Krist; Ytje de Kroon 

Zoals eerder genoemd is de voorzitter tijdelijk afwezig. Waardoor wat dingen zijn blijven liggen. Er zal 

binnenkort een schoonmaak dag georganiseerd worden, waarbij dan direct wordt geïnventariseerd 

wat er moet gebeuren aan onderhoud en reparatie. De leden krijgen hiervoor een uitnodiging. 

Voor reparatie en onderhoud zullen t.z.t. ook leden worden gevraagd/uitgenodigd om hierbij te 

helpen. 

Hendrik Fokkema: Het vlot is spekglad bij vorst. Daar is een beschermlaag wel op zijn plaats. Een 

kunstgrasmat, of rubberen matten. Dat zal geregeld worden. 

 Rondvraag:  

Marten Pelleboer: verzoek om tijdig te laten weten welke boot in aanmerking komt voor 

onderhoud/reparatie.  Jan vd Leest: Het is tijdrovend en daarom ook handig te weten als er bijv. een 

‘4 ‘ langere tijd niet beschikbaar is. 

Opmerking Jellie Veenstra: er zal wedstrijdkleding worden aangeschaft,  door Skylla, voor 4 dames 

en 4 heren.  

Vraag Dory v Zalen aan de leden om suggesties voor gastsprekers en/of onderwerpen voor sprekers.  

Om 21.10 u werd de vergadering gesloten. 

 

Na de pauze was er gastspreker Bert Westerveld, met een enthousiasmerende presentatie: ‘Hoe 

maak ik een technisch roeiplan’. 

Hij zal zijn slides naar de voorzitter sturen. Wil je deze graag ontvangen, laat het even weten aan de 

secretaris.  

 

 

 


