
 

 

Nieuwsbrief oktober 2020 

Corona 

Ook na de verscherpte maatregelen die maandag 28-9-2020 zijn aangekondigd kunnen we bij Skylla 

normaal blijven roeien. De bekende algemene maatregelen blijven van kracht. Weliswaar is 

aangekondigd dat de kantines van sportverenigingen vanaf gister dicht moeten. Wij hebben geen 

echte kantine. Dus het bestuur meent dat de koffiesessie na afloop van het roeien door kan gaan. 

Wel consequent omgaan met de afstand van 1,5 meter. Dit geldt ook zoveel mogelijk bij het uit- en 

binnenbrengen van de boten. 

Algemene Ledenvergadering 

De ALV die in eerste instantie was aangekondigd voor vrijdagavond 3 april is niet doorgegaan 

vanwege de Corona-pandemie. 

In de Nieuwsbrief van begin september is aangekondigd dat de ALV 2020 zou worden gehouden op 

vrijdagavond 9 oktober. Gezien de verslechterde Corona-situatie heeft het bestuur besloten om dit 

jaar geen ALV te houden. Om toch te voldoen aan de statutair noodzakelijke verplichtingen kiest het 

bestuur ervoor om de stukken via mail aan de leden voor te leggen. D.w.z. het jaarverslag 2019 

wordt als bijlage bij deze nieuwsbrief ter inzage meegestuurd en het financieel jaaroverzicht is na 

maandag 5 oktober per mail op te vragen bij de penningmeester Peter Ziel. Jullie 

reacties/instemming m.b.t. beide stukken gaarne per mail te sturen naar de secretaris Dory van Zalen 

uiterlijk 31 oktober 2020. 

Botendoop 

De botendoop die voorafgaand aan de ALV had zullen plaatsvinden zal nu worden uitgesteld tot de 

ALV 2021, normaal gesproken begin april 2021. Dat betekent dat de nieuwe C4x+ voorlopig nog de 

Odyssee zal blijven heten. 

Sluitingstocht 

Voor de seizoensafsluiting stelt het bestuur voor om op een zaterdag met enkele boten naar de 

Driewegsluis te roeien en op zondag met andere bemanningen terug te roeien. Gebruikelijke 

vertrektijden. Er kan ook dubbel worden ingeschreven via de Datumprikker. Vervoer roeiers van en 

naar de Driewegsluis onderling af te spreken. Veilige plaats voor overnachting van de boten bij de 

Driewegsluis nog te arrangeren. Gepland weekeinde: 10 en 11 oktober. Bij slecht weer schuift het 

een weekeinde op. 

Dus inschrijving via de Datumprikker. 



Roeien door scholieren 

Er wordt weer geroeid door scholieren, zowel van  het Linde College als van het Terra. 

De coaching gebeurt door Marten Pelleboer, Syte Krist, Hendrik Fokkema en Berend Brummelman. 

Nieuw lid Gwen Noordstrand 

Ahoy!  

Een korte introductie van mijzelf als nieuw lid van Skylla.  

Mijn naam is Gwen Noordstrand, 36 jaar en wonend in 

Nijeholtpade met Hans en Pyter onze zoon (20 maanden).  

Van jongs af aan heb ik altijd al heel graag willen roeien. 

Helaas was voor mij de dichtstbijzijnde roeivereniging in 

Leeuwarden en was dit geen optie. Gelukkig is er sinds ik in 

Nijeholtpade woon wel een roeivereniging die dichterbij zit, 

Skylla! 

In het dagelijks leven werk ik als QC officer bij A-Ware 

Mozzarella & Cream in Heerenveen.  

Naast het roeien speel ik altsax bij de Stedelijke Harmonie Dockum en fotografeer ik graag.  

Ik kijk er naar uit jullie allemaal te ontmoeten!  

Tot kijk! 

Wens 

We hopen dat we kunnen blijven roeien het komend seizoen en wensen iedereen veel roeiplezier! 


