
 

Nieuwsbrief mei 2020 

Corona-bulletin 5 

Hieronder in rood aangegeven hoe we weer op Skylla kunnen roeien. 

Eerder gedane mededelingen aan de Skylla-leden over de Corona-pandemie m.b.t. hygiëne en nu nog 

steeds geldend: 

R.V. Skylla volgt de richtlijnen van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19), NOC-NSF 

(https://nocnsf.nl/sportprotocol) en de KNRB (https://knrb.nl/voor-verenigingen/informatie-voor-

verenigingen/gevolgen-coronavirus-voor-de-roeisport/) op.  

 Bijkomende regels voor Skylla: 

Iedereen die ziekteverschijnselen zoals koorts en hoesten heeft, kom niet naar Skylla 

 Volg de aanwijzingen van het RIVM 

 Er kan geroeid worden 

 Een ieder die niet met eigen riemen roeit maakt na het roeien de hendels schoon met water. 

Daarna ontsmetten. 

 Geen koffie drinken na afloop van de roeitraining 

Situatie per maandag 11mei 

Als leidraad dienen we nu al enige tijd de noodverordening van de veiligheidsregio Friesland in acht 

te nemen. Uitvoering en handhaving hiervan ligt op gemeentelijk niveau. Voor heel specifieke 

situaties op locatie kan contact worden openomen met de gemeente. 

Nu kan er officieel geskifft worden en er kan door huisgenoten in een twee zonder stuurman 

worden geroeid. 

Wat betreft het roeien in een vier (favoriet bij Skylla de C4x+) kan dat momenteel alleen weer met 

bezetting van de boeg-, 3- en stuurplek. 

Het bestuur van de KNRB is bezig om met de autoriteiten te onderzoeken of roeien in een vier of acht 

weer kan worden getolereerd: https://nlroei.nl/rutger-arisz-ploegroeien-is-verantwoord-mits-er-

extra-maatregelen-worden-genomen/ 

Nu sporten in de buitenlucht is toegestaan roept het bestuur van Skylla de leden op om de riemen 

weer ter hand te nemen. Wil je b.v. gaan skiffen en je hebt dat nog niet eerder gedaan: vraag iemand 

om je erbij te helpen. Eventueel via een bestuurslid te regelen. De eerste stap hiertoe is bij Skylla in 

de C1: Kiwi. 

Het gebruikelijke koffiedrinken na de roeitraining kan alleen met inachtneming van social distancing 

van anderhalve meter. Beter nog: geen koffie. 

Situatie per donderdag 14 mei 

Op deze dag hebben we  van de veiligheidsregio/gemeente toestemming gekregen om weer te 

roeien in skiff en in een twee voor echtparen/huishoudens. 
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Het roeien door roeiers in meermansboten wordt nog uitgesteld. 

Situatie per woensdag 20 mei 

Het volgende bericht kwam vandaag van de gemeente: “Als jullie de 1,5 meter onderling kunnen 

waarborgen en het veilig is om met minder mensen in een viermansboot of achtmansboot te roeien 

dan is het toegestaan om te roeien.”   
Indien er bij Skylla weer wordt geroeid kan dat momenteel a.v. 

Skiff onbeperkt; (C)2x: door huisgenoten; (C)4x+: boeg-, 3- en stuurplek bezet. Voor roeien in een 

(C)4x+: in de Datumprikker met b.v. 6 roeiers af te spreken: dan zouden er 2 C4x+ het water op 

kunnen. 

Jaarvergadering 

Sinds de oprichting van Skylla zijn we gewend om begin april de officiële jaarvergadering te houden. 

Door de Corona-crisis is dat uitgesteld. In de statuten staat in artikel 15 lid 2 vermeld: 
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt 

een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. Dit betekent 

dat we voor 1 juli 2020 een jaarvergadering dienen te beleggen. Het bestuur stelt voor om deze ALV 

te laten plaatsvinden, i.t.t. de vermelding in de statuten, in het najaar, wanneer we toch altijd al een 

ledenbijeenkomst hebben. Indien er leden zijn die hiertegen bezwaar maken, dan gaarne melden bij 

één van de bestuursleden. Dan zullen we alsnog een ALV bijeenroepen vóór 1 juli, eventueel een 

videobijeenkomst. 

Jaarverslag 2019 

Door de Corona-maatregelen heeft de presentatie van het jaarverslag 2019 niet plaatsgevonden. 

Vooruitlopend op de ALV hierbij de link naar het jaarverslag op de website van Skylla: 

http://skyllawolvega.nl/ 
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