
 

Nieuwsbrief november 2021 

Annulering Algemene Ledenvergadering 

Naar aanleiding van de door de overheid opgelegde maatregelen m.b.t. de Corona-pandemie kan de 

ALV op 25-11 in het Dorpshuis te Nijelamer geen doorgang vinden. Het bestuur overweegt nog om 

een videovergadering in te gelasten. Zo niet dan vindt verschuiving plaats naar begin april 2022. 

Indien er leden zijn die vinden dat we zeker binnenkort een ALV dienen te houden dan vernemen wij 

dat gaarne. Statutair dient er uiterlijk 4 maanden na afloop van het boekjaar een ALV te worden 

gehouden. De laatste ALV was op 12-4-2019. Wij houden jullie op de hoogte. 

Corona-bulletin 14 

Op Skylla worden de overheidsmaatregelen m.b.t. Corona nageleefd. 

In de Nieuwsbrief oktober 2021 hebben we de hoop uitgesproken dat ons niet opnieuw beperkingen 

worden opgelegd. Toch zijn we weer geconfronteerd met beperkende maatregelen. Eerst al vanaf za. 

6-11, die nog strenger zijn geworden vanaf za.av.-13-11. In beginsel mogen we nog vrijuit roeien. 

Gaan we echter in de botenloods aan de koffietafel dan vallen we onder de maatregelen die voor de 

horeca gelden. Wij dienen dan te controleren op het Corona-Toegangsbewijs. Voor de za-mo.-groep 

is Bob bereid gevonden om hierop te controleren. Een eerste testcase was er op zondag 14-11. Voor 

de zo.mo.-groep wil Hendrik die taak op zich nemen. 

Neem voor die check je CTB mee naar Skylla. Eenmaal op het CTB gecontroleerd, dan wordt er niet 

opnieuw de check gedaan. 

De basismaatregelen blijven van kracht. 

Coachcursus 

Er zijn 6 leden van Skylla die een coachcursus volgen. De cursus nadert haar einde. Op 14-11 vond de 

1e dag van de praktijkinstructie op Skylla plaats. De input van 2 coaches van de Stichting Roeicoach 

werd zowel door de cursisten als door de andere roeiers van Skylla als zeer waardevol gewaardeerd. 

Indien er meer roeiers van Skylla zijn die externe coachinput willen krijgen: schrijf dan tijdig in op de 

Datumprikker van zondag 28-11. Dan is de 2e en laatste dag van de praktijkinstructie. 

Er is op de eerste praktijkdag gebleken dat voetenborden in enkele boten niet goed stonden 

afgesteld. Hier zal in het vervolg beter op worden gelet. 

De cursisten gaan een plan maken hoe het geleerde binnen de vereniging in praktijk te brengen. 

Achtroeien 

Er is door Jacqueline en Berend het initiatief genomen om te trachten het roeien in de acht ter 

training voor de Head te starten. In eerste instantie zijn de Skylla-leden benaderd die in voorgaande 

jaren ook de Head zouden roeien. Het bleek niet mogelijk om met een potentiële acht voor de Head 

te gaan trainen. Eén van de suggesties die werd gedaan is om het 8-roeien meer verenigingsbreed te 

trekken. D.w.z.: ‘de za.-roeiers zouden ook het boordroeien kunnen leren te ervaren’. Dat kan in de 

C4+ (Walrus), in een gladde vier (Heringa of VOA) of in de Acht (Prins Claus). Indien een training in de 

8 wordt gewenst: neem contact op met iemand van de materiaalcommissie of met Berend. 



Lidmaatschap 

Het bestuur hoopt dat er eind van dit jaar geen opzeggingen zijn. Tot en met 30 november is dit 

mogelijk. Daarna is de contributie voor 2022 verschuldigd. Aangezien we een substantieel bedrag van 

de contributie aan de KNRB verschuldigd zijn kunnen we deze datum niet verder naar de toekomst 

verschuiven.  

Wens 

Het bestuur hoopt dat er geroeid kan blijven worden en wenst alle Skylla-roeiers goede gezondheid 

en veel roeiplezier toe. 


