
 

 

 

Nieuwsbrief december 2020 

Corona-bulletin 9 

Ten opzichte van Corona-bulletin 8 verandert er weinig. Bij ons op Skylla kan er geroeid 

blijven worden in skiff en door huisgenoten in een twee. De verandering zit hem in het feit 

dat er nu niet meer in binnenruimtes mag worden gesport. Dat betekent dat degenen die 

gebruik maken van de roei-ergometers deze Corona-proof buiten dienen te zetten. Voor 

uitgebreidere informatie zie Corona-bulletin 8 (verstuurd op 23-11-2020) en de KNRB-

website https://knrb.nl/voor-verenigingen/informatie-voor-verenigingen/gevolgen-

coronavirus-voor-de-roeisport/ en download:  

> Sportspecifiek protocol roeien - 16 december 2020 [PDF ] 

Voor toepassing bij Skylla zijn bovenstaande richtlijnen ter goedkeuring bij de gemeente 

Westellingwerf, uitvoering en handhandhaving namens de Veiligheidsregio Friesland, 

neergelegd. De goedkeuring is verstrekt. 

Contributie Skylla 2021 

Er is in 2020 vanwege de Corona-pandemie weinig gelegenheid geweest om te kunnen 

roeien. Daarom heeft het bestuur besloten om voor het jaar 2021 de contributie niet te 

verhogen. Dit i.t.t. het advies van de Cie. Toekomst voorlopig elk jaar een verhoging van 

€10,- door te voeren. De contributie blijft dus €120,-. Binnenkort wordt hiervoor een factuur 

verzonden. 

Beëindiging lidmaatschap 

Volgens ons HR artikel 3 lid 1 en 3 is er een opzeggingstermijn van 2 maanden van het 

lidmaatschap dat bij onze secretaris dient te worden gemeld. Per 1 januari wordt door de 

KNRB bepaalt hoeveel leden wij hebben. Op grond hiervan draagt Skylla €38,96 per lid af aan 

de KNRB. Er zijn 3 opzeggingen van het lidmaatschap tijdig bij het bestuur binnengekomen. 

Headtraining 

Het is momenteel erg onzeker of de bekende wedstrijd ‘Head of the River’ op de Amstel eind 

maart 2021 zal doorgaan. Toch hebben de potentiële 8-roeiers een begin gemaakt met de 

voorbereidingen. Vorige week is er voor het eerst een conditietraining gehouden op Skylla 

o.l.v. een professionele trainer. Helaas is er na de toespraak van minister-president Mark 

Rutte maandag j.l. een kink in de kabel gekomen. Er mag de komende 5 weken niet meer in 

binnen locaties worden getraind. 
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Roeikunst 

 

Bekijk roeien eens vanuit een ander perspectief. 

Skylla is geabonneerd op roeimagazine ‘Roei!’. Het ligt voor ieder Skylla-lid ter inzage op de 

koffietafel bij Skylla 

 of eventueel voor een korte periode mee te nemen om thuis te lezen. Recent is een heel 

bijzondere uitgave verschenen: ‘Roeikunst’. 

Er zijn enkele exemplaren extra in voorraad. Belangstelling? Een mailtje naar 

berend.brummelman@gmail.com en €7.50 storten op diens rekeningnummer: 

NL48ABNA0581727320 

Wens 

Het bestuur wenst alle leden en hun naasten plezierige feestdagen en een voorspoedig en 

gezond 2021 toe, waarin er weer gauw onbelemmerd kan worden geroeid. 
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