
 

Nieuwsbrief november 2019 

Magazine ‘Roei’ 

Skylla Wolvega heeft zich geabonneerd op het blad ‘Roei’. Het verschijnt eens in de 2 

maanden. Het blad ligt bij Skylla op de koffietafel. Het blad kan voor thuislezen 

meegenomen worden. Dan gaarne aftekenen op het aftekenformulier. Wel weer 

terugbezorgen s.v.p. Wil degene die het augustus 2019-nummer heeft meegenomen het 

weer terugbezorgen? 

Roeibewegingen 

De KNRB wil weten hoeveel roeibewegingen er worden gedaan in den lande. Recent zijn 

hierover gegevens globaal geschat en aan de KNRB doorgegeven. Daarnaast wil Skylla zelf 

weten hoe vaak er in de verschillende boten wordt gevaren. Daartoe zal er een logboek 

worden aangelegd om deze gegevens bij te houden. Het is de bedoeling dat dit logboek 

vanaf 01-01-2020 functioneel is. 

Najaarsledenvergadering 14-11-2019 

In de bijlage treft u aan de notulen van deze vergadering. 

Lidmaatschap Skylla 

De contributie voor het lidmaatschap van Skylla zal voor 2020 worden verhoogd van €110,- 

naar €120,-. De KNRB meldt het volgende: ”Voor het verenigingsjaar 2020 bedraagt de 

contributie: voor senioren: € 38,27 en voor junioren: € 21,50”. Voor elk lid wordt dit bedrag 

afgedragen aan de KNRB. Dus bijna 1/3 deel van de contributie bij Skylla gaat naar de 

moederorganisatie. 

Opzegging van het lidmaatschap van Skylla kan uitsluitend schriftelijk met 2 maanden 

opzegtermijn bij de secretaris (HR artikel 3 lid 1). Voor het jaar 2020 heeft het bestuur de 

opzegtermijn verkort tot 1 maand. Dat betekent: uiterlijke opzegging per 30-11-2019. 

Coachcursus 

Er zal een coachcursus worden georganiseerd waaraan minimaal 6 Skylla-leden kunnen 

deelnemen. Organisatie door de Commissie Roeien en Coaching van Skylla. Uitvoering van 

de cursus door Stichting Roeicoach                               

https://www.roeicoach.com 

Nadere informatie volgt. 

https://www.roeicoach.com/
https://www.roeicoach.com/


 

Paul Veenemans Prijs (PVP) 2019 

In de Stellingwerf ‘huis aan huis’ is aandacht besteed aan het feit dat Skylla-lid Syte Krist als 

allround sporter meedeed aan de PVP 2019. Ook ‘Blik op Weststellingwerf’ besteedde 

hieraan aandacht: https://www.blikopweststellingwerf.nl/item/11382-roeivereniging-skylla-

wolvega-presteert-goed-bij-alternatieve-triathlon  

Syte kwam tot een heel goed resultaat. Het volgende persbericht is verschenen. 

“Roeivereniging Skylla Wolvega presteert goed bij alternatieve triatlon 

Op 9 en 10 november werd om de Paul Veenemans Prijs gestreden. Dit is een soort 

alternatieve triatlon voor roeiers. Deelnemers roeien in Skiff (eenpersoons boot) of Twee over 

3 km en kunnen verder kiezen tussen 2 van 3 andere sporten: hardlopen (5 km), wielrennen 

(10 km) en schaatsen (4 km). In totaal hadden zich meer dan 100 allround sporters uit heel 

Nederland ingeschreven voor dit sportevenement dat al sinds 1976 wordt georganiseerd. Elk 

jaar door een andere roeivereniging. Dit jaar bij de roei- en zeilvereniging ‘De Zwolsche’ aan 

het Zwarte Water. 

Roeivereniging Skylla Wolvega werd vertegenwoordigd door Syte Krist uit Spanga. Syte koos 

voor skiffen, wielrennen en schaatsen. In het Veteranenklassement behaalde hij de eerste 

plaats in zijn leeftijdscategorie. Voor Skylla Wolvega een belangrijke opsteker. Naast 

toerroeien op de Schipsloot en Tjonger wordt er hier dus ook getraind om aan nationale 

wedstrijden mee te kunnen doen. 

Voor meer info over roeien in Wolvega: www.skyllawolvega.nl   

Mobiel toilet 

Vlak bij de plek waar we de sleutel uit de muur kunnen halen is door Motip een mobiel toilet 

geplaatst. Ook wij Skylla-leden kunnen daar gebruik van maken.  

Facebook en Instagram 

Petra Mink heeft een Facebook en Instagram account aangemaakt namens Skylla. Ze doet 

een oproep om foto’s, berichtjes e.d. naar haar te sturen (pmmink@ziggo.nl). 

Graag allemaal de accounts volgen. Skylla Wolvega. 
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