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Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2008 van Roeivereniging Jason

Eerst een citaat uit voorgaande jaarverslagen:

2005: Dit verslagjaar is de nieuwe structuur binnen de vereniging doorgevoerd. De relatieve autonomie van
de afdelingen is hiermee vergroot. 

2006: Het interimbestuur van de R&ZV concludeerde – mede op basis van een enquête onder de leden- dat
een volledige verzelfstandiging van de afdelingen noodzakelijk was om conflictstof te minimaliseren en
een zakelijker relatie tussen te afdelingen te creëren. 

2007: Welnu, op 11 mei 2007 werd per notariële akte bevestigd dat de Roeivereniging Jason te Arnhem is
opgericht per 1 maart 2007 en zijn de goedgekeurde statuten notarieel vastgelegd.
De  verzelfstandigde  roeivereniging  kon  al  direct  beschikken  over  een  eigen  website:
www.jasonroeien.nl. Deze is inmiddels het belangrijkste communicatiemiddel binnen de vereniging.

In dit  verslagjaar  is  de nieuwe structuur  verder geconsolideerd en werd door het bestuur  een

conceptroeireglement  voorgelegd  aan  de  algemene  vergadering  in  november.  Een  concept

huishoudelijk reglement volgt in 2009.

In het verslagjaar 2008 werd weer onverminderd actief geroeid, op de Rijn, in de haven, tijdens

wedstrijden en toertochten in binnen- en buitenland. Zie hiervoor de verslagen van de betreffende

commissies verderop in dit jaarverslag.

Vooral de jeugdroeiers roeiden een succesvol seizoen.

Marijke de Bruïne,

secretaris
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Beleid 2008

Beheerste groei

Het totaal aantal leden van de roeiafdeling stond per 31 december 2008 op 192.

Onderstaande  tabel  geeft  voor  de  afgelopen  jaren  een  overzicht  van  het  verloop  van  de

ledenaantallen.

jaar januari december Toename
tijdens
het jaar

Aantal
instructie

Opzeggers
december

2007 161 195 34 29 33
2008 162 192 30 24 37
2009 1551

 De jaarlijkse instroom van nieuwe leden is ternauwernood voldoende om het verlies in december

te compenseren. Het grote aantal opzeggers in december 2008 heeft te maken met het feit dat dit

jaar  de  nota’s  voor  het  volgend verenigingsjaar  al  in  december zijn  verzonden.  De vereniging

stabiliseert, maar de groeiambitie wordt momenteel niet waargemaakt.

Onderzoek toont aan dat de reden van opzeggen zeer divers is; één punt komt echter zowel bij de

opzeggers als in evaluatie’s van nieuwe leden naar voren: men ervoer de opvang en doorgeleiding

nà de instructieperiode als gebrekkig. Het bestuur heeft Frits Schaap benoemd om dit verbeterpunt

aan te pakken.

Besluit mbt locatie en financiering van de capaciteitsuitbreiding.

Citaat uit het verslag 2005

De roeiafdeling heeft zich uitgesproken voor uitbreiding annex aan de huidige loods en heeft het bestuur vanuit
de najaarsvergadering van 2005 verzocht een procedure en een tijdpad uit te zetten voor de besluitvorming op
verenigingsniveau.  Inmiddels  is  een projectgroep ingesteld  die  in  opdracht  van het bestuur het  besluit  zal
voorbereiden. De bestaande situatie is door RWS formeel van toestemming voorzien en de uitbreiding wordt
qua omvang in maart 2006 ter goedkeuring voorgelegd.

Citaat uit 2006

Deze planning werd helaas doorkruist  door de bestuurlijke problemen; er is  op dit  punt geen vooruitgang
geboekt.

Citaat uit 2007: 

De plannen van de gemeente met de Malburgerhaven (industrie; toenemend  scheepvaartverkeer; dempen
dwarshaven)  maken  deze  op den  duur  ongeschikt  als  roeilocatie.  Het  roeibestuur  heeft  dan  ook  bezwaar
aangetekend tegen de verschillende bestemmingsplannen en heeft zich actief gemengd in de discussies rond
alternatieve locaties met als meest beloftevol het gebied Stadsblokken/Meinerswijk.

2008:
Bij  de aanpak van de locatieproblematiek  is  in  de  nieuwe structuur  het  bestuur  van de R&ZV

leidend: het bestuur van de Roeivereniging volgt de ontwikkelingen rond de haven en het project

Stadsblokken-Meinerswijk nauwgezet en kritisch. 2 leden van de roeivereniging nemen deel aan de

werkgroep Stadsblokken-Meinerswijk op R&ZV-niveau.

1 Van deze 155 leden zijn er 64 3 jaar of korter lid.

4



Roeivereniging Jason 
Jaarverslag 2008 

De mogelijkheid van een roeibaan in park Lingezegen bestaat nog steeds, maar komt pas weer aan

de orde in  de  2de fase van het  park  2013 – 2020.  De secretaris  neemt nog wel deel  aan de

klankbordgroep van park Lingezegen.

Vloot: onderhoud en aanschaf.

Uitbreiding  van de vloot  heeft  plaatsgevonden cf.  het  botenplan;  aangeschaft  zijn:  vijf  skiff’s,

waaronder drie wedstrijdskiffs.

Bestuur 2008

Gerrit Boersma, voorzitter

Marijke de Bruïne, secretaris

Joan Voetelink, penningmeester

Peter Visser, commissaris materiaal

Bert Mol, commissaris
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Materiaal: Jaarverslag 2008

De Materiaalcommissie

De leden van de Roeivereniging Jason zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de eigendommen van

de vereniging en daarmee verantwoordelijk voor het onderhoud van de vloot.

De aanschaf en het onderhoud worden gecoördineerd door de materiaalcommissie.

In 2008 heeft Kees Jan Heijboer de materiaalcommissie verlaten en is Sita Drost in de commissie

gekomen.  Tijdens een commissievergadering  in  december is  de  commissie  uitgebreid  met  een

aantal leden en bestaat vanaf dat moment uit:

 Dorus Bertels

 Flip Deinum

 Helena Dijkstra

 Sita Drost

 Peter ter Haar

 Wilem Jan Langeveld

 Bart Schraag

 Kees Sjeng van Roosmalen

 Peter Visser (materiaalcommissaris)

Bij  onderhouds-  en  reparatiewerk  wordt  zoveel  mogelijk  geprobeerd  uit  te  gaan  van

werkvoorkeuren en vaardigheden/specialismen van de commissieleden. 

De leden van de materiaalcommissie coördineren een op zich genomen taak en zullen met een

groep leden deze taak onder hun leiding uitvoeren.

Vloot

De  vloot  is  in  2008  uitgebreid  met  twee  Euroracing-skiffs  en  drie  Liangjin-skiffs.  Tijdens  de

ledenvergadering van november is besloten de Immerloo en de Kandia te vervangen door resp. een

C4+/C4* en een wedstrijd 2x, beide van het merk Swift. Voor beide boten gold levering 2009.

De zeeroeiboot ‘Noorderhaaks’ voldoet niet aan de verwachtingen. De boot vertoont een aantal

fabricagefouten. Uitgebreide correspondentie met en herhaalde verzoeken aan de importeur om

deze fouten te herstellen hebben tot niets geleid.  Gedragingen van de boot in tests waarin de

importeur  met  de  gebreken  van  de  boot  geconfronteerd  werd,  wijt  hij  aan  onvoldoende

roeivaardigheid van de roeiers van Jason, Nautilus, de Dordtsche. De KNRB heeft op een verzoek

om juridisch advies in deze niet adequaat gereageerd.

Het bestuur heeft besloten het verhelpen van de gebreken aan de boot door de materiaalcommissie

te laten uitvoeren.
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Nieuw

Door  een  aantal  leden  is  een  begin  gemaakt  met  het  bouwen  van  een  hellingvlot  voor  de

Noorderhaaks uit oude delen van de dependance. Verminderd gebruik van de Noorderhaaks door

bovenstaande oorzaken heeft ertoe geleid dat dit hellingvlot nog niet is afgebouwd.1)

Onderhoud

De Meinerswijk is bij scheepsrestauratie- en klusbedrijf Trentgeest in groot onderhoud geweest en

kan nu weer een aantal jaren mee. Verder bestond het onderhoud grotendeels uit het herstellen

van schades. De commissie heeft geconstateerd dat het merendeel van deze schades voortkomt uit

onvoorzichtigheid en verkeerde bootbehandeling. 

Tijdens  de  decembervergadering  van  de  materiaalcommissie  is  een  lijst  met  werkzaamheden

opgesteld.2)

In totaal is aan onderhoud € 2913,37 uitgegeven.

Skiffvlot

Aan  het  antivogelpoepnet  op  de  dependance  zijn  meerdere  reparaties  uitgevoerd.  Meer

voorzichtigheid en beleid in de omgang hiermee zal het aantal schades hieraan verminderen. 

Verscheidene keren is de accu van de elektromotor van de Silence voor reparatie weg geweest.  De

bestaande  acculader  bleek  onherstelbaar  na  meerdere  keren  verkeerd  aansluiten.  Deze  is

vervangen  door  een  nieuwe  lader  die  beter  tegen  verkeerdom  polen  bestand  is.   De

materiaalcommissie verzoekt een ieder die met deze motor omgaat de gebruiksaanwijzingen goed

te lezen en nauwkeurig op te volgen.

Peter Visser

0903151208

1) Inmiddels is geconstateerd dat dit vlot bij de opslag wegens de baggerwerkzaamheden   

   achter in de haven aan barrels gevaren is.
2) Ten tijde van het schrijven van dit verslag is een groot deel van deze werkzaamheden reeds  

   afgerond.
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Bootgebruik 2008

 J F M A M J J A S O N D  n/2008
s-Gravenwaard D4* 2 4 7 1 1 3 5 23
Groene Rivier C4+ 4 1 2 4 5 3 3 3 6 6 1 1 39
Naup/Wolfswaard C4(x)+ 12 10 9 16 11 7 2 9 8 8 8 6 106
Immerloo C4* 1 1 6 6 8 2 9 10 6 49
Noorman C4* 13 17 12 29 26 22 12 16 17 15 15 3 197
Koppenwaard 4* 4 7 9 2 11 2 3 6 8 10 8 70
Skidbladnir 4* 2 1 1 1 5
Coro/Roswaard 2 4+ 1 1 3 1 2 1 4 1 14
Sig/Havikerwaard 4- 6 5 4 7 12 7 3 6 11 5 7 6 79
HSL/Kijfwaard 8+ 0
Bweer/Meerslagen 8+ 5 3 3 1 2 2 1 5 1 23
Loowaard D1+ 3   2 6 5 1 6 3 4 2 3  35
Byland wh2x 6 7 9 5 8 10 6 4 4 4 4 2 69
Meynerswijk wh2x 2 3 1 2 1 9
Stadswaard wh2 0
Praets C2+ 2 2 1 2 2 9
Kleefsewaard C2* 13 19 15 26 18 16 25 20 13 15 5 185
Noorderhaaks zee4* 1 2 1 4
Piet Stoon C2* 6 11 5 9 11 8 13 6 10 5 19 3  106
Single C1 1 1 3 1 2 1 4 5 1 1 20
Pro 1x 0
Ymir 1x 0
Cok 1x 1 1 1 3
beemd 1x 1 1 2 1 5
Duno 1x 3 4 3 9 1 20
Slak 1x 0
Rik 1x 9 8 9 20 20 20 2 12 26 10 6 5 147
Rik2/Hanneke 1x 12 7 6 12 16 13 2 2 24 10 4 2 110
Rosande 3 1x 3 5 8 3 3 14 14 7 2 1 60
Spillekenswaard 1x 17 29 23 22 28 22 4 2 147
Haesenwaard 1x 20 29 12 11 21 7 9 2 111
Fraterwaard 1x 7 16 12 18 24 12 5 94
Pley 1x              0
Peppelgraaf 2x 2 5 2 1 8 1 3 1 2 4 1 30
Kandia 2x 6 5 5 12 12 24 11 22 20 8 9 2 136
Vaalwaard 2x  
Hamdir 2x 0
Beimerwaard 2- 2 4 4 10 14 14 5 5 13 5 10 5 91
Bliks/Gallantijn3 2x 22 10 9 20 36 21 7 19 22 15 11 13 205
Pegasus 2x    1    1 1 3    6

134 129 125 209 268 272 156 217 284 192 144 77 2207
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Boten gebruikt bij wedstrijden:
  8+ Kop Bei Gall3 Hann Ros3 Rik Ros3 Skid Haes
Head  x x       x  
2-Head    x x       
Skif-head       x x x   
Hein4K  x x         
Nov-4en    x        
Martini    x x  x x x   
TrompBR    x   x x x   
Eemhead  x x         
ZwW x          
Linge x x         
HelvN   x        

Randstad    x x x x x x   
NSRF     x x x x x   
ARB   x  x   x    
KHB   x x  x  x   
NK/Holl     x   x    
ZRB       x    
Skoll-cup   x         
Gent     x      
div Bosbaan    x x x x x  x

Boten gebruikt in kampen en tochten
kampen   Kan Gall3 Rik Skid Hann Spill Peg
 NJTK  x x x x x x x
         
         
cursussen, scholen  
ed         
         
         
tochten   Noo GrR Byl Mey Kle  
 div tochten x x    
 vak.-tochten   x x    
     x    
 IJsseltocht  x  x     
 Tsjechie        

Venetie
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INTRODUCTIE 2008

Marco Savelsbergh
Michiel van der Meulen
Femke van Zeeland
Beatrijs Rijnberg

In een laat stadium is de introductiecommissie samengesteld omdat het weer moeilijk was om  

leden te vinden die de kar wilden trekken. Uiteindelijk is er een kersverse groep aan de slag 

gegaan. Met de beperking van 24 mensen die aan de introductiecursus kunnen meedoen is na een 

succesvolle voorlichtingsdag op 2e paasdag in de derde week van april gestart met een twaalftal 

skiffgroepen verspreid over 4 doordeweekse avonden van 19.00-20.30 uur. In de weekenden werd 

door een vijftal groepen in een wherry geroeid. 

De combinatie van zowel skiffen als groepsroeien blijkt heel succesvol. Men ervaart het als 

afwisselend en ook als leerzaam. Doordat je voor het skiffen naar het middenvlot moet, is het op 

tijd verschijnen van de deelnemers wel noodzakelijk. Men werkt soms ver weg en met files en niet 

goed op tijd rijdende treinen zit je soms lang op elkaar te wachten. Het juist omgaan met het 

vogelnet op het middenvlot vereist ook wat voorlichting. Goede omgang met de accu door de 

cursisten (maar ook door de leden zelf) is een verhaal apart; bij verkeerd handelen slaan 

zekeringen door of wordt hij niet opgeladen; een eeuwige frustratie voor hen die het onderhoud op 

zich hebben genomen.

De verkorte instructiecursus van Jorg  van Santen is matig bevallen. Het zou wat meer rendement 

moeten opleveren. Het heeft de kersverse instructeurs niet voldoende houvast gegeven. Wel heeft 

de commissie  veel ondersteunend schriftelijk materiaal kunnen geven wat deels al verzameld was 

door haar  voorgangers. Het door Jorg direct feedback geven aan zowel de instructeur als de 

cursisten vanaf het vlot is wel goed bevallen. Ook is er gefilmd en directe feedback gegeven door 

Marieke Schipperijn en door Marco Savelsbergh. Dat zijn allemaal leerzame momenten en eigenlijk 

zou je dat af en toe ook moeten doen bij de leden die al jaren roeien. Van veel gewoonten tijdens 

het roeien is men zich vaak niet bewust en werken aan een betere roeitechniek is stimulerend  en 

levert nog meer roeiplezier op. 

In een laat stadium is wegens onverwachte vakanties van de commissieleden de eindtocht 

verplaatst naar een week later waardoor de opkomst veel lager was dan gepland. Wie wel is 

gekomen heeft kunnen genieten van een mooie tocht op de rijn en een lunch in de zon op het 

terras van Jason. Wel is op de eerdere datum van de eindtocht de mogelijkheid geboden om 

examen te doen: s0,s1,w1,s2. Het heeft een aantal geslaagden opgeleverd. Een volgende keer 

bieden we examengelegenheid na de eindtocht. Van de 24 cursisten zijn er uiteindelijk per 1 

januari 2009 12 overgebleven. Redenen van afval zijn legio: tijdgebrek, geen ploeg beschikbaar, te

weinig flexibiliteit in het kunnen sporten zoals bij joggen etc.

Om de opvang en doorgeleiding van nieuwe leden beter te laten lopen heeft het bestuur een 

coördinator vervolginstructie aangesteld: Frits Schaap.

Beatrijs Rijnberg
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EXAMENS 2008

De examencommissie bestaat uit de volgende leden:

Susie Endenburg

Greet Hellemans ( nieuw in 2008)

Jan Peter van Leeuwen

Kees Jan Heyboer

Marieke van Veldhuijzen

Carien Polderman

Voor  het  Rijnstuur-  en  Rijndispensatieexamen,  welke  buiten  de  reguliere  examendata  om

beoordeeld  worden, zijn vier examinatoren: Paul Bussemaker, Flip Deinum, Peter Visser en Renate

Casparie.

We zijn in  principe met voldoende mensen maar het  is niet altijd eenvoudig om steeds met 

minimaal 2 man/vrouw op het examen te zijn.  We staan wel open voor uitbreiding van de 

commissie.

De examens duren meestal langer dan 1,5 uur vaak 2 uur omdat mensen meerdere examens willen

doen . Vaak is het vlot ook in gebruik voor aanleggen en weggaan van andere ploegen. Hoewel we 

volgens de regelementen  het vlot mogen reserveren.

Het is voor iedereen wenselijk dat we met 1,5 uur klaar zijn.

Er is 9 x een examen georganiseerd, waarvan 1 x niet is doorgegaan wegens vorst en 1 x wegens 0

inschrijvingen.

Er zijn 2 vergaderingen geweest  met de examencie onderling en 1 x is er een afstemming geweest

met de instructiecie en het bestuur.

Wat ons opviel was dit jaar dat een groot aantal mensen het examen serieus nam maar ook een 

deel van de roeiers en stuurders niet serieus was voorbereid. Dat laatste is jammer want dat kost 

onnodig tijd en op die plaats had  een ander mee kunnen doen. Sommigen  dachten er lichtzinnig 

over en anderen wisten niet eens hoe ze moesten instappen. Diverse personen stapten altijd op de 

slidings. De bootbehandeling  en zorg voor het materiaal liet wel eens te wensen over.

Het komende jaar, 2009 , willen we dan ook tijdens het examen  extra letten op de theorie, boot 

kennis en  boot behandeling.

In principe willen we iedere maand een examen afnemen.

Carien Polderman
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TOERROEIEN 2008

Aly Bakker
Jelleke Bakker

De toercommissie heeft erg voortvarend al op de eerste dag van het uitkomen van het 

evenementennummer van het blad Roeien boten gereserveerd voor een groot aantal tochten. 

Hierdoor werden alle reserveringen gehonoreerd, en konden alle tochten gevaren worden! Ook 

dank zij Cees Niemeijer die zorgde dat het blad al erg snel bij de toercommisie terecht kwam, 

voordat het uit de postbus van de vereniging op tafel lag in de clubkamer.

De volgende tochten zijn gemaakt, bij andere roeiverenigingen:

-  4  personen, snerttocht bij de Where in Purmerend

-  3  personen, midweekbollentocht bij Het Spaarne in Haarlem

-  9  personen, nationale bollentocht bij Het Spaarne in Haarlem

-  6  personen, pannenkoekentocht bij Cornelis Tromp in Hilversum

-  6  personen, bergermeertocht bij de Alkmaarsche in Alkmaar

-  8  personen, Oorsprong van de Rotte bij Rijnmond

-  9  personen, 30 op 21 in Breda

-  7  personen, de nationale avondtocht bij De Amstel

-  6  personen, de braassemermeertocht bij Michiel de Ruyter

-  10 personen, de groene harttocht in Alphen

-  11 personen, de molen en merentocht bij Die Leythe

Bij Jason hebben we een tocht georganiseerd voor de afsluiting van het seizoen naar Rhenen, die 

door het slechte weer maar tot aan de sluis van Driel kon gaan.  Hieraan hebben 20 personen 

deelgenomen.

De toercommissie heeft voor de derde keer een midweektocht georganiseerd met de Carpe Diem- 

hieraan hebben 9 personen deelgenomen:  de tocht was in Brabant – van Den Bosch naar Den 

Bosch o.a. door de Biesbosch.

Verder hebben ook dit jaar een paar ploegen zelf tochten georganiseerd:

De Meinerswijk en de Bijland werden door 8 roeiers in zes dagen verder de Elbe afgeroeid, van 

Riesa (eindpunt in 2006) naar Rögatz (even stroomafwaarts van Magdeburg).

De Meinerswijk startte opnieuw met 4 personen aan een meerdaagse tocht door Noord-Holland, 

maar voer na enkele dagen helaas schade. De tocht kon na een dag gelukkig worden voortgezet 

dank zij de fantastische hulp en medewerking van de Alkmaarsche, die een boot uitleende.

Voor het komende jaar willen we graag een lid toevoegen aan de commissie, zodat we naast het 

organiseren van de tochten bij andere roeiverenigingen volgens de toerkalender in het weekend, 

ook midweektochten kunnen organiseren bij andere verenigingen.  Een midweek met de Carpe 

Diem in Nederland staat weer op het programma, en we willen graag een buitenlandse meerdaagse

tocht organiseren.
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Wedstrijdroeien 2008
Peter Paul Lücker,

Bert Mol

2008 is een bijzonder jaar voor Roeivereniging Jason geweest. Er zijn zeer mooie successen in het 

wedstrijdroeien bereikt. Met name de junioren roeiers hebben zeer goede nationale en 

internationale prestaties geleverd. Door deze resultaten is niet meer aan Roeivereniging Jason 

voorbij te gaan. Daarnaast hebben ook andere actieve roeileden van zich laten spreken.

Het wedstrijdroeien waar de roeiers van Roeiverenging Jason in 2008 aan hebben deelgenomen zijn

in een paar categorieën onder te verdelen:

 Roei ontmoetingen met wedstrijd karakter (ROW)

 Nationale roeiwedstrijden

 Internationale roeiwedstrijden (uitzending door KNRB)

Deelgenomen aan de Roeiontmoetingen met Wedstrijdkarakter wordt door een grote schare van 

roeiers bij Jason. De deelname aan deze wedstrijden hebben een min of meer vrijblijvend karakter. 

De deelnemers bestaan uit soms vaste ploegen, maar ook willekeurig, soms zelfs gemengde 

ploegen. Aardig is om te zien dat niet alleen ex (veteranen-)wedstrijdroeiers deelnemen aan deze 

wedstrijden, maar ook steeds meer roeiers die het roeien, soms pas op latere leeftijd, bij Jason 

geleerd hebben. Het deelnemen aan deze wedstrijden wordt met groot enthousiasme en plezier 

gedaan. Toch zijn de voorbereidingen in de vorm van serieuze training in de boot, maar ook 

conditie en coördinatie training in de zaal van wezenlijk belang gebleken om goed te presteren.  

Een aantal junioren wedstrijdroeiers heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan het Junioren 

Talentcentrum Noord en Oost Nederland te Zwolle. Van hieruit hebben zich een aantal 

combinatieploegen gevormd, die goede prestaties behaald hebben. Hoogtepunt van het junioren 

roeien vormde de uitzendingen door de KNRB naar  internationale wedstrijden. Hierbij zijn zeer 

goede prestaties behaald. De junioren hebben de prestaties natuurlijk te danken aan de eigen 

inzet. Deze prestaties zouden echter nooit behaald zijn zonder de enorme inspanningen die de 

coaches hiervoor geleverd hebben.   

Jason roeiers hebben aan de volgende wedstrijden deelgenomen:

Nationale wedstrijden:  

Heineken Vierkamp

Head of the River Amstel

Skiffhead

Tweehead

Boekel de Nerée (Randstad) Regatta
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Zuidelijke RoeiBond

Martini Regatta

ARB

Koninklijke Holland Beker

Hollandia

NSRF Slotwedstrijden

Tromp Boat Races

Hel van het Noorden

Nationale Kampioenschappen Indoor Roeien

Internationale wedstrijden

München

Gent

Marlow 

Coupe de la Jeunesse

ROW’s

Skøllcup

Zwartewater Regatta

Eemhead

Novembervieren

Lingebokaal 

De wedstrijdcommissie: Peter Paul Lücker, Bert Mol
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Roeivereniging Jason 
Jaarverslag 2008 

Financieel verslag 2008

Resultaat RV Jason 2008

Lasten  resultaat perc  
 Begroting 31-12-2008  Begroting 
 2008   2009
R&ZV Jason (facilitair)  €   20.300  €    18.112,72        89%  €   19.250 
Onderhoud materiaal  €     3.000  €      2.913,37 97%  €     4.000 
Afschrijving materiaal  €     8.500  €    12.493,00 147%  €   13.000 
Bestuurkosten  €        300  €      1.120,83 374%  €     1.000 
Verzekering vloot  €     1.700  €      2.268,30 133%  €     2.300 
Evenementen  €        250  €         317,49 127%  €        100 
Instructie  €     1.000  €      1.029,14 103%  €     1.000 
KNRB  €     4.650  €      4.189,43 90%  €     5.000 
Indoortraining  €        600  €         348,00 58%  €        600 
Reservering vloot  €     5.000  0%  €          -   
bankkosten  €        100  €           34,99 35%  €          50 
diversen   €           50,50   
Subtotaal  €   45.400  €    42.877,77 94%  €   46.300 
Resultaat  €   11.590  €      4.743,61  €          50 
Totaal  €   56.990    €   46.350 

Baten  resultaat perc  
 Begroting 31-12-2008 Begroting 
 2008 2009

Contributies  €   36.500 31.653,88 87%  €   33.500 
KNRB  €     4.650 4.232,96 91%  €     5.000 
entreegelden  €        250 320,00 128%  €        250 
ZWZH-afkoop  €   10.000  €          -   
opbrengst clubkamer  €     2.000 4.683,00 234%  €     4.000 
donaties  3.553,22  pm 
instructie  €     2.200 2.608,50 119%  €     2.750 
kluisjes €         240 190,00 79%  €        250 
Indoor training  €        400  €        400 
diversen  €            - 110,00  
rente  €        750 53,82 7%  €        100 
liggelden  216,00   €        100 
 Subtotaal  €   56.990 47.621,38 84%  €   46.350 
Resultaat   
  €   56.990    €   46.350 

Als het gevolg van het niet tonen van decimalen kunnen er kleine (centen)afwijkingen in de totalen 
optreden.
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Roeivereniging Jason 
Jaarverslag 2008 

Toelichting
De winst is geflatteerd door de donaties van 3553 euro. De winst zonder donaties ad 1191 euro
is redelijk gezien de aanschaf van de vele skiffs die conform de ledenvergadering van november 
2007 zijn aangeschaft. De afschrijving en de verzekering van de boten is natuurlijk hoger dan 
begroot ten gevolge van de aanschaf van de nieuwe boten. Ook is de verzekering hoger ten gevolge 
van een dubbele verzekering op de grote botenwagen. De tweede verzekering is in 2008 opgezegd.

De bestuurkosten zijn heel hoog; een gevolg van het samentrekken van alle kosten die bestuurlijk
gemaakt moesten worden. Te denken valt aan: kosten postbus, kosten boekhoudprogramma, kosten
van de ligplaats van de vlet en de consumpties die tijdens de diverse vergaderingen en 
bijeenkomsten zijn genuttigd.

De dediteuren op de balans zijn voornamelijk leden, die pas laat in december een rekening hebben 
gekregen.
Helaas heb ik de rekeningen voor 2009, die in december verstuurd zijn in het jaar 2008 geboekt. 
Ik kwam er te laat achter en het ongedaan maken kost veel meer werk dan het boeken als 
contributies 2009 in de balans 2008.

Balans RV Jason
   Beginbalans  Eindbalans
 1-1-2008 31-12-2008
 RV Jason RV Jason

Materiaal € 54.580 € 61.938

verkoopmateriaal € 1.092 € 69

debiteuren € 855 € 243

contributies 2009 € 30.738

banksaldo € 15.182 € 4.178

Deposito € 3.845

boten vooruitbetaald € 4.950 € 5.639

R&ZV vooruitbetaald € 200  € 1.570

  Totaal  € 76.859  € 108.219

       

Eigen vermogen    € 76.547  € 67.038

Crediteuren € 7.453 € 31.593

Borg Kluisjes € 221 € 241

vooruitbetaalde contr 2009 € 4.603

WINST/Verlies € -7.362  € 4.744

  Totaal  € 76.859  € 108.219
Als het gevolg van het niet tonen van decimalen kunnen er kleine (euro)afwijkingen in de totalen 
optreden.
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