
 

Nieuwsbrief september 2020 

Corona-nieuws 

Het bestuur heeft 6 Corona-mails in het afgelopen half jaar aan de leden gestuurd om jullie op de 

hoogte te houden van de maatregelen die we moesten nemen i.v.m. de pandemie. Vanaf 1 juli 

konden we weer onbeperkt roeien. Heel mooi dat de meeste leden sindsdien weer met onze 

vertrouwde roeisport aan de slag zijn gegaan. Behalve enkele negatieve tests van leden en/of familie 

zijn we gezond en wel gebleven voor zover de informatie naar het bestuur betreft.  

Vooraankondiging ALV 2020 op 9 oktober 

Het bestuur had eerder besloten om de ALV 2020 van Skylla, die gepland stond voor 3 april j. l., uit te 

stellen i.v.m. de Corona-maatregelen. Er is nu voor gekozen om de ALV te laten plaatsvinden op 

vrijdagavond 9 oktober. Omdat we bij bijeenkomsten onverminderd te maken hebben met het 

houden van anderhalve meter afstand van elkaar, wil het bestuur de ALV niet houden op de 

gebruikelijke locatie in het Dorpshuis van Nijelamer. De locatie zal vanwege de Corona-regels in de 

botenloods zijn. Nadere informatie over de invulling van deze avond zal worden meegestuurd met de 

officiële uitnodiging die ongeveer 2 weken vóór de ALV zal worden verzonden. 

Roei-instructiecursus 

Er wordt geprobeerd om de afgelaste coachcursus van afgelopen voorjaar te laten plaatsvinden in 

het voorjaar van 2021. Er hadden zich 10 leden voor opgegeven. Er is nog plaats tot een maximum 

van 15 deelnemers. 

Roeitraining 

Het aantal aanmeldingen van beginnelingen is dit jaar, mede door Corona (?), beperkt gebleven tot 

één. Deze beginnelinge, Gwen Noordstrand-Kors, krijgt momenteel individueel haar eerste 

roeilessen. Er is ook één lid, Door Weber, die heeft aangegeven om te leren skiffen. Zij wordt ook 

individueel begeleid. 

In de maand september zal er door leerlingen van het Linde College als van het Terra weer aan 

schoolroeien worden gedaan. 

Zijn er onder de leden meer roeiers die gecoacht willen worden m.b.t. tot roeitechniek, dan is dat 

mogelijk, zowel individueel in skiff als in twee of vier. Gelieve hiertoe contact op te nemen met één 

van de leden van de Commissie Roeien en Coaching. 

Enquête 

Onlangs is er een enquête naar de leden gestuurd. Gaarne deze vóór 15-9 ingevuld retourneren. 

Roeiwens 

Het bestuur wenst jullie nog veel roeiplezier toe gedurende de rest van dit seizoen. 


