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1 Van de voorzitter, het jaar 2011 

 
Het samenstellen van een jaarverslag heeft als je eraan gaat beginnen vaak iets plicht-
matigs. Maar bij het overdenken van wat er allemaal is gedaan en gebeurd is in een jaar, 
verdwijnt het plichtmatige gevoel al snel naar de achtergrond. Dat is zeker het geval bij 
het jaarverslag 2011 van onze roeivereniging. We mogen trots zijn op onze vereniging, 
dit jaarverslag toont dat overduidelijk aan. Dank aan allen die dat voor elkaar hebben 
gebracht. 
 
Roeivereniging Jason is een actieve vereniging. In de zomer organiseerde bestuur een 
‘stamppotmaaltijd’ als dank-je-wel voor al die leden die op een of andere manier naast 
het roeien ook actief waren met het verrichten van de noodzakelijk werkzaamheden 
waarmee een vereniging zich draaiende houdt. Bij het opstellen van de lijst mensen die 
uitgenodigd dienden te worden, kwamen we tot de conclusie dat het bijna de helft van de 
leden betrof! Dat kunnen niet veel verenigingen ons nazeggen. 
 
Een bijzonder evenement in dit jaar was de ‘fakkeltocht’ op 5 mei, bevrijdingsdag. In 
2011 was Gelderland het centrale punt in Nederland voor de viering van de bevrijding. 
Op verzoek van Provinciale Staten mocht Jason het bevrijdingsvuur van Arnhem over de 
Rijn naar Wageningen roeien. Dat geschiedde door een ploeg roeiers, geëscorteerd door 
een vloot andere schepen van Jason. Het was een succesvol gebeuren, bij prachtig weer. 
De leden die dat alles organiseerden, verdienen een groot compliment. Bij deze. 
 
De jeugd heeft de toekomst, bij Jason is voor hen dus ruim aandacht. Het wedstrijdroeien 
is bij onze vereniging vooral aan de orde bij de jonge roeiers. Hun prestaties staan uitge-
breid beschreven in dit verslag. Maar jeugd vliegt ook uit, de meesten verlaten onze ver-
eniging op zeker moment om elders te gaan studeren. 
 
Sinds een aantal jaren is er middels het zogenoemde 50+ roeien extra instroom van ou-
deren. Dat zijn heel vaak mensen die het roeien nog moeten leren. Op deze wijze groeit 
het aantal toerroeiers binnen de vereniging. Naast de jeugd is er dus ook toekomst voor 
de 50+er! 
 
Een 7-tal leden nam deel aan de cursus Roei Instructeur 2, georganiseerd door de KNRB. 
Die cursus leidt op tot beginnende instructeur, die actief is bij beginnende en licht gevor-
derde roeiers. Het bestuur is blij dat die leden bereid waren hier tijd in te steken. 
In 2011 is er een aanzet gedaan voor het ontwikkelen van veiligheidsbeleid. Er was al 
door het bestuur een veiligheidsinventarisatie-commissie in het leven geroepen. Deze 
commissie heeft een inventarisatie opgesteld die als basis voor een veiligheidsplan kan 
dienen. In de inventarisatie werd tevens geadviseerd een veiligheidscoördinator te be-
noemen, hetgeen is geschied. 
 
Sporten dient dopingvrij te zijn. Er is daartoe beleid ontwikkeld vanuit de KNRB dat bij al-
le roeiverenigingen geïmplementeerd moet worden.  Op basis hiervan worden er voor-
waarden gesteld aan zowel de vereniging als aan de wedstrijdsporters zelf. Voor de ver-
eniging betekent dit dat er een statutenwijziging nodig is. 
 
Door de KNRB is ook de verplichting opgelegd om een Gedragscode in te voeren. Invoe-
ring leidt tot een toevoeging aan de reglementen. 
 
Maart 2012, 
Gerrit Boersma, voorzitter. 
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Citaten uit vorige jaarverslagen: 

 

2005: Dit verslagjaar is de nieuwe structuur binnen de vereniging doorgevoerd. De rela-
tieve 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. 

2008:  In dit verslagjaar is de nieuwe structuur verder geconsolideerd en werd door het 
bestuur een conceptroeireglement voorgelegd aan de algemene vergadering in 
november.  

2009: Het jaar 2009 stond RV Jason in het teken van renovatie. Handen voor Hout 
(vloerrenovatie botenloods) leverde hernieuwde saamhorigheid op tussen de le-
den. Vanuit het momentum van ‘samen de schouders eronder’ werd plan SLAG-
KRACHT – voor meer betrokkenheid van leden - vormgegeven. 

2010: Het jaar 2010 is plan Slagkracht (voor meer betrokkenheid van leden) in de prak-
tijk uitgewerkt. Dit gaat nog niet volledig volgens het plan dat destijds is neerge-
legd. Maar een begin is er.  
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2 Leden en organisatie 2011 

Bestuur RV Jason 2010: 
Voorzitter:    Gerrit Boersma (herkozen voor 2e termijn voorjaar 2010) 
Secretaris:    Monique Kuunders (sinds voorjaar 2009) 
Penningmeester: Niko Klop (sinds voorjaar 2010)  
Materiaalcommissaris: Erik Metz (sinds najaar 2009) 
Lid:    Rachel Dusée (sinds voorjaar 2010) 
 

2.1 Plan ‘SLAGKRACHT’ voor meer betrokkenheid van leden 

Plan SLAGKRACHT is in de algemene vergadering van november 2009 aangenomen om 
meer betrokkenheid van leden te krijgen. Het volledige plan is te lezen in de vergader-
stukken voor de AV van 12/11/2009 (website). Kortgezegd zijn er grofweg twee punten 
die aanleiding zijn voor het plan SLAGKRACHT zoals het in 2009 is gepresenteerd:  
 
Doelstellingen 

De specifieke doelstellingen van SLAGKRACHT zijn als volgt: 
We streven ernaar dat de visie van een gemiddeld lid van RV Jason in 2012 is: 
• Bij Jason kan ik roeien zoals ik dat graag wil en ik weet bij wie ik terecht kan om dat 

(samen) mogelijk te maken. 
• Het geeft voldoening je voor RV Jason in te zetten, je nuttig te maken, want je leert 

anderen kennen en het is gezellig. 
• Ik weet wat ik naast het betalen van contributie kan bijdragen aan het goed lopen van 

de vereniging. En de vereniging weet ook wat ik graag zou wìllen doen. 
• Het is overzichtelijk (qua tijd) en duidelijk wat er gedaan moet worden. 
• Kennis en ervaring wordt hier van ervaren leden op onervaren leden overgedragen. 
 
Uitgangspunten 

Om de doelstellingen voor elkaar te krijgen is ook een aantal punten in het plan ge-
noemd, waarbij het overkoepelende uitgangspunt is: “Met het verenigingswerk moet het 

roeien mogelijk worden gemaakt: het verenigingswerk moet het roeien van beginnende 

roeiers tot en met ervaren roeiers en van alle niveaus (recreatief, wedstrijd) faciliteren. 

Bij het vaststellen van de verenigingsstructuur is dit altijd de algehele doelstelling.” 

 
Sinds 2010 is plan ‘Slagkracht’ het uitgangspunt voor de verenigingsstructuur en inventa-
risatie en organisaties van zelfwerkzaamheid . 
 
Zelfwerkzaamheid 

Net als in 2010 is in 2011 actief de zelfwerkzaamheidsverplichting nagegaan. Bereidheid 
van de leden tot het vervullen van de zelfwerkzaamheid was daarbij het uitgangspunt. De 
leden die na herhaaldelijke oproepen niet via de enquête hadden laten weten of zij tot 
zelfwerkzaamheid bereid waren en in welke vorm, die kregen een factuur voor afkoop. 
Net als overigens degenen die op eigen beweging hadden aangegeven geen zelfwerk-
zaamheid te willen vervullen.  
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Bestuur  
voorzitter (contact R&ZV en Contact CIE ): Gerrit Boersma 
Penningmeester (contact sponsorcommissie): Niko Klop 

secretaris (contact Wensen CIE ): Monique Kuunders 
materiaal commisaris (contact Materiaal CIE ): Erik Metz 

lid (contact Roei CIE ): Rachel Dusée 

Leden Roeivereniging Jason* kascontrole 

Roei CIE 
Trekkers:  

Rachel Dusée 
 

Contact CIE  
Trekkers:  

Joan Voetelink 
 

Materiaal en  
huisvesting CIE   
Trekker:  

Willem Fokkema 

Zelfwerkzaamheid CIE 
Caroline Douma 
Marysia Olszanowski 

 
inventarisatie van wensen m.b.t. zelfwerkzaamheid 
en activiteiten op jason en dit doorgeven aan leden 
en commissies 

*RV Jason leden zijn 
automatisch lid van 
de R&ZV Jason die 
het gebouw en de 
clubkamer faciliteert. 
Structuur van die ver-
eniging is hier buiten 
beschouwing gelaten.  

Overige commissies 
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Verenigingswerk (stand 

van zaken eind 2011). 
 

Roei CIE: 

 
Introductie commissie: 
Beatrijs Rijnberg (contact) 
Michiel van der Meulen 
Frits Schaap 
Anneke Brussel 
....ism instructeurs 
  
Instructie: 
instructie jasonroeien.nl 
Frits Schaap (contact) 
... ism instructeurs 
  
Stuurinstructiecursus 2011: 
Frits Schaap (contact) 
Helena Dijkstra 
Ada Oudkerk 
  
Examencommissie: 
Susie Endenburg 
Annemarie Klein Robbenhaar 
Itske Tersteeg 
Jan Peter van Leeuwen 
Jeroen Vels (contact) 
Kees Jan Heijboer 
Marco Savelsbergh 
Marieke van Veldhuijsen 
  
Examencommissie rijnsturen: 
Paul Bussemaker 
Flip Deinum 
Fred v/d/ Geer 
Peter Visser (contact) 
Rob van den Heuvel 
  
Toercommissie: 
toer@jasonroeien.nl 
Aly Bakker 
Jelleke Bakker (contact) 
Marian Scholten 
  
Jeugd- en Juniorencommissie: 
jeugd jasonroeien.nl 
vacature 
Olaf Stofferis 
  
Wedstrijdcommissie: 
wedstrijd jasonroeien.nl 
Rachel Dusée 
vacature 
  
Actieve coaches en -
instructeurs 
Ada Oudkerk 
André de Vegt 

Annelie Woltjer 
Bart Schraag 
Herman Wools 
Johanneke Smeding 
Olaf Stofferis 
Peter-Paul Lücker 
Renate Caspari 
Willem-Jan Langeveld 
Wim-Jan Ligtenberg 
  
Instructeurs zaaltraining 
Hilde Nouws (jeugd) 
Olaf Stofferis (jeugd) 
Paul Valkenburg (volwasse-
nen) 
 

Contact CIE: 

 
Bardiensten (R&ZV): 
Beatrijs Rijnberg (contact) 
...en bardienstmedewerkers 
  
Website: 
webmaster jasonroeien.nl 
(beheer) 
Riet van Rossum (content) 
Sem Drosterij (content) 
  
Ploegeninfo: 
Riet van Rossum 
  
Jason Baken (R&ZV): 
Aljo Hartgers 
Nelleke Kooij (contact) 
  
Roeiclubkampioenschappen 
2011: 
Anoeska van Born 
Johanneke Jukes (contact) 
Karlijn Lamers 
  
Kadedagen (2011 en 2012): 
Merel te Rijdt 
Monique Jansen 
  
5 mei bevrijdingsdag fakkel-
tocht (2011): 
Frank Jibben 
Merel te Rijdt 
Monique Jansen 
  
Archief: 
Janneke Lambooij (contact) 
Tineke Lely 
  
Roeiclinics: 
Joan Voetelink (contact) 
  
...en instructeurs 
 

Materiaal CIE en Huisvesting 
CIE: 

 
Materiaal commissie: 
materiaal jasonroeien.nl 
Bart Schraag 
Dorus Bertels 
Flip Deinum 
Helena Dijkstra 
Kees Sjeng van Roosmalen 
Peter Ter Haar 
Peter Visser 
Sita Drost 
Willem Jan Langeveld 
Willem Fokkema 
...ism (andere) klussers 
  
Handen voor Hout II: 
Beatrijs Rijnberg 
Erik Metz 
Frits Schaap 
...ism klussers 
  
Vlotrenovatie: 
Flip Deinum 
Peter Visser 
...ism klussers 
  
Botenwagencoördinatie: 
Jaap Wildeman 
  
Botengebruik (afschrijfboek 
en analyses): 
Cees Niemeijer 
  
Veiligheidsinventarisatie on-
derhoudswerk: 
  
Cees Joosse (contact) 
Flip Deinum 
 

Zelfwerkzaamheid CIE 
Carolien Douma (contact) 
Marysia Olszanowski 
 

Overige commissies: 

 
Sponsorcommissie: 
Dirk Hoekendijk 
Raymond Albers 
Riette Voorhaar 
  
Veiligheidsinventarisatie 
commissie 2011: 
Leontien Krul 
Eric Claassen 
Judith Vergeer 
  
Veiligheidscoördinator: 
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2.2 Instroom en uitstroom samen stabiel 

We begonnen 2011 met 188 leden en eindigden met 223. Het aantal afmeldingen was 
echter zo groot dat we 2012 in zijn gegaan met 184 leden. 
In 2011 is uiteindelijk geen groei vast te stellen. Aanmeldingen en afmeldingen hieven 
elkaar op.  
 
Instroom/Uitstroom 

Bij instroom ging het om instroom via introductie voorjaar, najaar, via schoolroeien en 
ook weer ervaren leden van elders of van jaren her. 
Onder de afzeggers van 2011 werden gangbare redenen als verhuizingen, tijdgebrek en 
dat de roeisport toch niet bracht wat men verwacht had, opgegeven.  
Vermeldingswaard: 

• Een flink aantal oud-jeugdroeiers nam afscheid vanwege verhuizing naar een an-
dere stad of studieverplichtingen. 

• In 2011 zijn zowel de instroom via 50+ roeien van najaar 2010 als van najaar 
2011 ingeschreven. De instroom van najaar 2010 is dus niet (zoals in vorig jaar-
verslag gemeld) al lid geworden in dat verenigingsjaar. Dit hing samen met het 
zoeken naar de meest praktische administratieve procedure om deze leden eind 
van het jaar in te schrijven. 

• Net als vorig jaar was de zelfwerkzaamheidscontrole reden om op te zeggen, maar 
dit keer ging het om een enkeling. 

 
In de onderstaande tabellen een overzicht van de samenstelling van ons ledenbestand in 
het verslagjaar: 
 
Samenstelling ledenbestand 2011 (peildatum 1/1/2012) 

leeftijd bereikt in 2011           
leeftijd ≤18 19-35 36-50 51-65 65+ 

aantal 17 37 55 58 17 

duur lidmaatschap bereikt in 
2011           
jaren 0-5 6-10 11-15 16-20 >20 

aantal 113 27 23 13 8 

 
In de weliswaar brede leeftijdsverdeling hebben 35+ers de overhand. 
Het aantal jaren lidmaatschap is voor de meeste leden maximaal 5. Zoals ook de in- en 
uitstroom laat zien zijn RV Jason leden meestal niet ‘lid voor het leven’. Dit vereist aan-
dacht als het gaat om de roeiopleiding. Zowel het opleiden als het betrekken bij de ver-
eniging dient dus in relatief korte tijd te gebeuren. 
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In de najaarsvergadering van 2011 is verzoek gedaan om de in- en uitstroom van afgelo-
pen jaren inzichtelijk te maken. Die is te zien in onderstaande tabellen. 
 
Ontwikkeling ledenbestand 2007-2011 
 
Leden begin en einde jaar en deelnemers intro (uit vorige jaarverslagen en vanaf 2009 

uit ledenadministratie) 

jaar leden januari leden december deelnemers intro 

2007 161 195 29 
2008 162 192 24 
2009 155 187 22 

2010 172 214 
28 (voorjaar); 18 
(50+) 

2011 188 223   
2012 184     

 
Aanmeldingen en afmeldingen per jaar (uit ledenadministratie) 

jaar aanmeldingen afmeldingen netto 

2007 40 35 5 
2008 37 42 -5 
2009 40 30 10 
2010 35 37 -2 
2011 35 36 -1 

totaal 187 180 7 
 
N.B. 1 Ong. In 2009 werd een groep HAN studenten collectief lid, inmiddels lid-af. 
N.B. 2 najaar 2010 startte 50+ introductie in het najaar; mensen werden in 2011 lid. 
 
Leeftijd bij aanmelden 

jaar ≤18 19-35 36-50 51-65 65+ totaal 

2007 9 13 11 7 0 40 
2008 14 12 9 2 0 37 
2009 3 25 8 3 1 40 
2010 5 14 11 5 0 35 
2011 5 9 9 11 1 35 

gemiddeld 7,2 14,6 9,6 5,6 0,4 37,4 
 

Leeftijd bij opzeggen 

jaar ≤18 19-35 36-50 51-65 65+ totaal 

2007 8 12 9 5 1 35 

2008 8 8 16 8 2 42 

2010 4 20 6 5 2 37 

2011 8 12 12 2 2 36 

gemiddeld 7,0 13,0 10,8 5,0 1,8 37,5 
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Duur lidmaatschap bij opzeggen 

jaar 0 1-5 6-10 11-15 16-20 >20 totaal 

2007 9 14 9 1 1 1 35 
2008 4 32 4 1 1 0 42 
2009 5 20 2 2 1 0 30 
2010 7 23 5 1 1 0 37 
2011 4 25 4 0 0 3 36 

gemiddeld 5,8 22,8 4,8 1,0 0,8 0,8 36,0 
 

2.3 RV Jason leden zijn ook lid van R&ZV Jason 

Leden van de Roeivereniging Jason (RV Jason) zijn automatisch lid van de Roei- en Zeil-
vereniging Jason (R&ZV Jason). De laatste heeft drie subverenigingen, naast de RV Jason 
ook de Zeil- en motorbootvereniging (Z&M) Jason en de Kanovereniging (KV) Jason. Deze 
subverenigingen zijn zelfstandige rechtspersonen met hun eigen financiële middelen. De 
overkoepelende R&ZV zorgt er voor dat de drie verenigingen gezamenlijke voorzieningen 
hebben.  
 
De structuur van de R&ZV ziet er globaal als volgt uit. Elke subvereniging heeft een be-
stuur en een Algemene Vergadering. De voorzitters van de subverenigingen vormen, sa-
men met een gekozen Dagelijks bestuur, het bestuur van de R&ZV Jason. De besluitvor-
ming in de R&ZV Jason vindt plaats in de ledenraad, die gevormd wordt door vertegen-
woordigers uit de drie subverenigingen naar rato van het aantal leden. De R&ZV presen-
teert zelfstandig een jaarverslag aan de ledenraad. De RV Jason mag bij de ledenraad 
vertegenwoordigd zijn met 1 lid voor iedere 10 RV Jason leden. Daarbij worden jeugdle-
den niet meegeteld. 

 
Voor zover roeileden gezamenlijk of nadrukkelijk als lid van de roeivereniging activiteiten 
hebben gedaan voor de R&ZV zal dat in het jaarverslag van de roeivereniging dat voor u 
ligt ook vermeld worden.  
 
In 2011 was roeilid Beatrijs van den Brink lid van het DB van het R&ZV bestuur (secreta-
ris). 
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3 Zelfwerkzaamheidscommissie 

Als de vereniging een activiteit gaat organiseren, dan wordt dat vermeld in het Jason 
nieuws. Er wordt ook aangegeven hoeveel personen er nodig zijn. Als de leden zich niet 
vrijwillig opgeven, dan gaat de activiteitencommissie leden werven via de inventarislijst 
van de zelfwerkzaamheidscommissie. 
Er worden mensen per mail aangeschreven, die matchen met datgene wat er gevraagd 
wordt. 
Wanneer dit ook niets oplevert, dan worden deze leden gebeld. 
 
De aanleiding was een verzoek vanuit het bestuur om de zelfwerkzaamheid van de leden 
te vergroten, zodat ook de betrokkenheid bij de vereniging groter wordt. De leden kun-
nen door middel van hun inzet hun bijdrage afkopen. 
De commissie is nu twee jaar aan de slag.  
 
Aanvankelijk was het lastig om mensen te vinden voor extra werkzaamheden, maar door 
er meer bekendheid aan te geven en een andere organisatie komt daar verbetering in. 
Eerst worden de leden gevraagd via de nieuwsbrief en daarna gaan we actief aan de slag 
door leden te mailen en te bellen (als ze niet reageren op de mail) Bij dag van het boten-
onderhoud was de toeloop zo groot dat ze de  werkzaamheden op een andere manier 
heeft  georganiseerd 
 
Toch hebben inmiddels  al heel veel leden van Jason de enquête ingevuld, waarin ze kun-
nen aangeven welke werkzaamheden ze zouden willen doen voor de vereniging. De en-
quêtes zijn verwerkt in de ledenlijst, waardoor de andere commissies makkelijk mensen 
kunnen benaderen. 
 
Het plan is om de ledenlijst op de site te zetten (alleen voor leden uiteraard), zodat de 
verschillende commissies nog sneller inzicht hebben in wie wat zou willen doen. 
 
De commissie bestaat uit: Marysia Olszanowski en Caroline Douma 
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4 Roeien 

4.1 Introductiecursus 2011 

Voorlichtingsbijeenkomst en start IC 2011 

In 2011 zijn voor het bijwonen van de voorlichtingsbijeenkomst ten behoeve van de In-
troductiecursus (IC) zoals gebruikelijk medio maart alle op de wachtlijst geplaatsten uit-
genodigd.  
Van de deelnemers aan deze bijeenkomst hebben zich 20 (12 dames, 8 heren) inge-
schreven voor de IC; 4 minder dan het maximum van 24 dat tot nu toe voor de IC ge-
bruikelijk was. Opgemerkt wordt dat van deze 20 aangemelde en ingedeelde personen er 
3 zich hebben teruggetrokken. Om die reden zijn voor aanvang nog 2 nieuwe deelnemers 
toegevoegd, zodat uiteindelijk 19 deelnemers met de cursus zijn gestart. 
In de opzet van de IC-2011 betekende dit dat bij aanvang doordeweeks ‘s avonds een 
pool van 8 skiffinstructeurs en 3 ploeginstructeurs de instructie verzorgde aan 19 deel-
nemers. In het weekend betrof het een pool van 6 ploeginstructeurs.  
 

Cursusavonden voor IC-introductie-instructeurs 

De voorbereiding van de instructeurs ten behoeve van de IC bestond in 2010 net als in 
voorgaande jaren uit twee goed bezochte cursusavonden verzorgd door Gerdjan de Wit. 
 
Skiffinstructie 

Skiffinstructie vond zoals gewoonlijk in de IC ‘s avonds doordeweeks plaats. Anders dan 
voorheen is er echter in 2011 toe besloten1 om het skiffen niet langer te verplichten en 
alleen open te stellen voor die  deelnemers die daar bewust voor kozen. Dit met een 
maximum van 12. Voordeel van deze limitering was onder meer dat skiffinstructeurs 
doorgaans per deelnemer meer tijd en aandacht ter beschikking blijken te kunnen stellen, 
hetgeen aansloot bij de verwachtingen ter zake. Een positieve ervaring op grond waarvan 
deze lijn ook voor 2012 zal worden aangehouden. .  
 

Ploeginstructie 

In bovenbedoelde nieuwe 2011-opzet waren er 7 deelnemers die uitsluitend ploeginstruc-
tie (dus zowel doordeweeks als in het weekend) kregen, terwijl in het weekend alle deel-
nemers ploegroeiden. Het sturen kreeg bij eerstgenoemden wel meer aandacht, maar 
leidde in de verslagperiode niet tot een significante verbetering. Dit mede vanwege bij 
hen het beeld als : ‘je bent bij Jason om te roeien; niet om te sturen’. Een opvatting die 
naar onze mening van Jasonzijde vraagt om vanaf begin af aan het sturen duidelijk als 
basisonderdeel van roeivaardigheid te benoemen en onder de aandacht van de nieuwe-
lingen te brengen. 
Aandacht voor ploegvorming, leerdoelen en opvang van (potentieel) nieuwe leden is me-
de vanuit die optiek in bepaalde opzichten dan ook tijdens de IC al nuttig. 
 

Zo’n 57% van de IC-deelnemers werd in 2011 lid 

Traditiegetrouw werd ook de IC 2011 met een Rijntocht(je) afgesloten.  
Na deze afsluiting zijn er van de oorspronkelijke 19 IC-deelnemers er 11 lid geworden.  
Redenen voor de afvallers om in 2011 niet voor het Jasonlidmaatschap te kiezen waren 
grotendeels vergelijkbaar met eerdere jaren: 
- hardnekkige al dan niet eerder aanwezige gezondheidsklachten/blessures, 
- tijdsbeslag roeien dan wel tijdgebrek. 
 

                                                
1Redenen: weersomstandigheden/veiligheid in combinatie met grote aantallen IC-cursisten en tussentijdse af-
melding skiffinstructie door (angstige) IC-deelnemers. 
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Duur Introductieperiode 

Sinds enige jaren is de duur van de introductie 9 weken. 
Als kennismaking en basis voor het besluit wel of geen lid te worden, lijkt dit een rijkelijk 
lange periode. In die zin dat ook in dit verslagjaar zich reeds na 5 tot 6 weken begon af 
te tekenen wie wel of geen lid zal/wil worden.  
Hieruit kan worden afgeleid dat er min of meer gedurende 3 weken nog geïnvesteerd 
wordt in enkele IC-deelnemers die uiteindelijk geen lid zullen worden. Jammer van de in-
structiecapaciteit; vermijding van dergelijk verlies aan instructie-inzet lijkt wenselijk. 
Verder is geconstateerd dat de aanname dat deelnemers direct aansluitend aan het ver-
strijken van de periode van 9 weken (medio juni), in staat zijn met succes het W1 exa-
men af te leggen, niet realistisch is. September/oktober blijkt waarschijnlijker. Het argu-
ment dat 9 weken handig is teneinde het halen van W1 als het sluitstuk van de IC te zien 
is daarmee achterhaald.  
Gezien ook de ervaringen met de duur van de IC-50+ (5 weken, 1x per week)) is dan 
ook aannemelijk dat in het vervolg voor de IC als hier bedoeld met een periode van 6 
weken (2x per week)  moet kunnen worden volstaan.  
Op pragmatische gronden gaan de gedachten voor wat betreft de kosten van deze korte-
re IC uit naar een bedrag van  
€ 100,-- (was € 125,-- voor 9 weken). Dit is dan inclusief een kopje koffie of thee na af-
loop van de ploeginstructie in het weekend.  Dit laatste mede als aanzet naar meer aan-
dacht voor ploegvorming/opvang van (potentieel) nieuwe leden.   
 

Conclusie/vooruitblik 

Gezien de positieve ervaring met de veranderde opzet van de IC (de skiffinstructie alleen 
voor degenen die daar expliciet voor kiezen met een maximum van 12) wordt er voor ge-
opteerd deze aanpak in 2012 voort te zetten.  
Verder heeft, gezien de diverse ook in dit verslagjaar opgedane ervaringen, de gedachte 
postgevat de duur van de IC terug te brengen tot 6 weken en de IC-kosten dan te stellen 
op € 100,--.  
 
Introductiecommissie 'roeien bij Jason' 

• Beatrijs van den Brink 
• Michiel van der Meulen 
• Frits Schaap 

 
(Inval)instructeurs 2011 Introductiecursus:  
Ada Oudkerk 
Alfred Gerrits 
Annelies Wind 
Beatrijs van den Brink 
Emiel Schreur 
Erik Metz 
Frits Schaap 
Fred van der Geer 

Helena Dijkstra 
Huib Luken 
Jo Roelse 
Karlijn Lamers 
Lianne Polderman 
Maarten Steennis 
Margreet Goldschmeding 
Marian Scholte 

Michiel van der Meulen 

Monique Kuunders 

Nelleke Kooij  

Richard Roozing 

Roderik van der Meijden 

Ruud Goossens 

Sita Drost 

 

4.2 Vervolginstructie 2011 

Deelname bij aanvang vervolginstructie  

De vervolginstructie startte in 2011 met 11 (7 dames, 4 heren) deelnemers. Daarmee 
bevond de instroom van nieuwelingen in het verslagjaar, hoewel lager dan in 2010, zich 
op het niveau van eerdere jaren. Ook in 2011 viel de overgang van introductiecursus 
naar vervolginstructie zo ongeveer samen met de start van de vakantieperiode. 
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Nieuwelingen pas na vervolginstructie in staat aan exameneisen te voldoen; 

aandacht voor stuurinstructie 

Ook in het afgelopen verslagjaar werd duidelijk dat de duur van de introductiecursus on-
toereikend is om nieuwelingen direct aansluitend aan de introductiecursus examen Sk0/1 
of W1 te kunnen laten doen. In 2011 was dit niet anders en bleek het nog geruime tijd 
noodzakelijk de vervolginstructie daarvoor aan te wenden. Eén van de aannames om 
voor de duur van de introductiecursus 9 weken aan te houden komt daarmee te verval-
len.  
Verder waren de examentijdstippen relatief kort van te voren bekend. Meer planning en 
tijdiger (digitale) aankondiging, al dan niet in de vorm van een jaarkalender, blijft wense-
lijk. 
Wat betreft stuurinstructie blijkt bij de huidige stand van zaken dat in de regel het binnen 
de reguliere instructie niet haalbaar is stuurbevoegdheid (S2) te verkrijgen in het jaar dat 
men lid werd. In de meeste gevallen lukt dat pas ergens in het (voor)jaar daarna; een si-
tuatie die de afhankelijkheid van de aanwezigheid van een instructeur (m/v) wellicht lan-
ger in stand houdt dan wenselijk is. Temeer daar het verwerven van stuurvaardigheid 
ook bestuurlijk als een essentieel onderdeel van basale roeivaardigheid en -veiligheid is 
aangemerkt, vraagt dit om actie. In dat verband kan de positief ontvangen en verlopen 
extra stuurcursus en -examinering zoals die in het afgelopen najaar plaatsvond, zeker als 
een inhaalslag worden gezien die de komende jaren duidelijk voor herhaling vatbaar is.  
 

Opvang en ondersteuning (nieuwe) leden, waaronder zijinstromers, voor verde-

re verbetering vatbaar  

In 2011 is de vervolginstructie verlopen zoals  de nieuwe(re) leden dit op basis van de in-
formatie vooraf zouden mogen verwachten. Wel is het echter zo dat in sommige gevallen 
de kennismaking door deze nieuwe(re) leden met de diverse facetten van het toer- en/of  
ROW-roeien niet voldoende tijdig aandacht blijken te hebben gekregen. Terwijl dit wel 
voor nieuwe leden van belang is om hun verdere weg binnen RV Jason te vinden; sociaal 
roeien is niet voor iedereen het optimum.  
Verder ontbraken ook in 2011 reguliere Instructiemogelijkheden voor ‘oudere’ leden.  Ini-
tiatieven, planning en overzicht alsmede het opzetten van een vraagbaakfunctie, uitmon-
dend in (verwijzing naar) gerichte compacte cursussen gericht op de diverse disciplines 
binnen het roeien, zijn ook om die reden zeker wenselijk. Ook hierbij kan een jaarkalen-
der helpen.  
Bovenstaande initiatieven leggen vanzelfsprekend wel beslag op vrijwilligerscapaciteit.  
Een ander punt van aandacht is de zij-instroom. Net als in eerdere jaren is in 2011 ge-
bleken dat zij-instromers bij Jason niet consequent door de examencommissie worden 
gezien. Als gevolg waarvan zicht op dan wel het opheffen van eventuele roeivaardig-
heidsdeficiënties mogelijk (te) lang kunnen uitblijven. Voor zijinstromers (of leden die al 
langer lid zijn), is vanuit de bestaande roeiopleidingsstructuur en -traditie bij Jason tot nu 
toe geen regulier instructieaanbod aanwezig. Al met al leidde dit ook in 2011 tot minder 
duidelijke instroom- en voorroeiprocedures. Ook hier meer begeleiding en structuur wen-
selijk? 
 
Conclusie en aanbevelingen 

De ervaringen met de vervolginstructie in 2011 leiden tot de volgende conclusies en aan-
bevelingen. 
• Vervroegen van de aanvang van de vervolginstructie door bekorten van de introduc-

tiecursus is een optie.  
• Examenmogelijkheden moeten tijdiger duidelijk zijn voor (adspirant)leden en instruc-

teurs.  
• De aanpak van extra stuurcursus en -examinering zoals die in het afgelopen najaar 

plaatsvond voortzetten dan wel intensiveren. Het voorroeien van zij-instromers dient 
meer gestructureerd en begeleid. 
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• Te overwegen is verder om naast meer aandacht voor de opvang, begeleiding van en 
interactie met (ook ‘oudere’) leden, meer diversiteit (zoals skiffen, boordroeien, glad) 
in instructie-aanbod en -begeleiding te brengen. Voor de daarbij te kiezen instructie-
aanpak wordt gedacht aan de bij eerdergenoemde stuur-cursus gebruikte compacte 
instructievorm. Een jaarkalender kan planning en inzichtelijkheid van bedoelde activi-
teiten ondersteunen.  

Het bovenstaande zal in een notitie nader worden uitgewerkt.   
 
(Inval)instructeurs 2011 vervolginstructie  
Ada Oudkerk 
Alfred Gerrits 
Annelies Wind 
Beatrijs van den Brink 
Emiel Schreur 
Erik Metz 
Frits Schaap 

Fred van der Geer 
Helena Dijkstra 
Jo Roelse 
Margreet Goldschmeding 
Marian Scholte 
Michiel van der Meulen 
Monique Kuunders 

Nelleke Kooij  
Renee van Hall 
Richard Roozing 
Roderik van der Meijden 
Ruud Goossens 
Sita Drost 

 

4.3 50+ roeien 2011 

Deelname introductiecursus en vervolginstructie 50+ 

In 2011, het tweede jaar waarin het fifty-fit roeien bij Jason in zijn huidige (mid-
week)vorm gestalte kreeg, zijn er zowel in juni als in oktober/november nieuwelingen in-
gestroomd.  
In totaal betekende het dat in het najaar van 2011  van de in totaal 14 Introductiecursus 
deelnemers (die zich overigens grotendeels spontaan via de website gemeld hadden), er 
relatief veel, namelijk 12, lid werden en doordeweeks overdag aan de slag gingen. 
 
Instructie en examen 

Ook dit verslagjaar liet de instructie aan 50+ers, afgezien van de bovengenoemde pro-
centueel gezien hoge instroom, niet een principieel ander beeld zien dan dat van de ‘re-
guliere’ vervolginstructie. Dat wil zeggen dat in lijn met de ervaringen in 2010 opnieuw 
bleek dat de weersomstandigheden in najaar en winter niet het meest gunstig zijn om op 
het water te zijn. En ook doen er zich dan met enige regelmaat roei-onderbrekingen als 
gevolg van slecht weer en vorst voor. Met een eerdere start van de Introductiecursus, 
bijvoorbeeld medio mei, hadden dit soort perikelen kunnen worden voorkomen.   
Wat betreft examinering onderscheiden de ervaringen bij de 50+ vervolginstructie zich 
niet van die in de ‘reguliere’ instructie. De wens om de examentijdstippen tijdiger en bij 
voorkeur digitaal bekend te maken is ook bij het 50+-roeien aan de orde. Een andere 
overeenkomst is dat ook bij de categorie 50+ stuurbevoegdheid op een aanzienlijk later 
tijdstip behaald wordt dan W1. Ook vanuit deze invalshoek is de extra stuurcursus en -
examinering zoals die in het verslagjaar plaatsvond, een aanwinst voor bovenstaande 
doelgroep gebleken, en zeker voor herhaling vatbaar.  
 
Opvang en ondersteuning nieuwe leden  

Allereerst kan geconstateerd dat In 2011 opnieuw het beeld bestaat dat 50+ roeien, an-
ders gezegd het midweekroeien, een welkome aanvulling is op de bestaande instroom-
mogelijkheden bij Jason. De duur van de 50+ Introductiecursus, te weten 5 weken (met 
een frequentie van 1x per week instructie), bleek ook in het verslagjaar voldoende inten-
sief en lang voor de deelnemers om tot een besluit te komen wel of geen lid te worden. 
Zij het dat het feit dat de tijd tussen einde Introductiecursus (eind oktober) en 1 januari 
erg kort is. Als gevolg waarvan de keuze voor het lidmaatschap achteraf gezien door 
sommigen wel als een verlengde proefperiode lijkt te zijn geïnterpreteerd. 



Jaarverslag Roeivereniging Jason Arnhem 2011                                                                        18 

Voor de goede orde wordt verder opgemerkt dat ondanks het enthousiasme van de 50+ 
roeiers, het verwaarloosbaar is dat dezen buiten de midweek, dus in het weekend, kwa-
men roeien.  
Hoewel er bij het midweekroeien als hier bedoeld in het verslagjaar steeds sprake was 
van enthousiasme en trouwe opkomst bij de instructie, geldt (ook hier) dat vraagbaak-
functie, structuur, diversiteit en interactie nog aan inhoud kunnen winnen. Een jaarkalen-
der kan ook daarbij helpen.   
 
Aanbevelingen en conclusies 

Op basis van het bovenstaande zijn de conclusies en aanbevelingen als volgt: 
• Voor wat betreft het moment van starten van de introductiecursus gaan de gedachten 

uit naar uitsluitend de maand mei. 
• Extra stuurcursus en -examinering ook aanwenden voor 50+ , of anders gezegd, 

midweekroeien.  
• Verder wordt ook voor bedoelde categorie roeiers bepleit de opvang, diversiteit en in-

teractie te intensiveren en de jaarkalender ook op hen toe te spitsen. Een en ander 
nader uit te werken in een notitie. 

 
(Inval)instructeurs 50+-roeien 2011 

• Ada Oudkerk 
• Aly Bakker 
• Frans Erhart 
• Frits Schaap 
• Jo Roelse 
• Marian Scholte 
• Marijke de Bruïne  

 

Initiatiefnemers 50+ roeien bij Jason 
• Ada Oudkerk, 
• Aly Bakker  
• Frits Schaap  

4.4 Roeiproeven 2011 

De Examencommissie: 
• Susie Endenburg 
• Marieke van Veldhuijsen 
• Kees Jan Heijboer 
• Marco Savelsbergh 
• Itkse Tersteeg 
• Jeroen Vels 
• Jan Peter van Leeuwen 

 

De commissie voor Rijnstuurproeven:   
• Paul Bussemaker 
• Flip Deinum 
• Fred v/d/ Geer 
• Peter Visser 

Er zijn van maart t/m oktober 8x examens afgenomen die centraal werden aangekondigd 
en waarop leden zich konden inschrijven. Aantal deelnemers variërend van 7 tot 10 
Totaal aantal afgenomen kandidaten was 68. Aantal afgenomen examens = 86. Daarvan 
74 geslaagd.  
 
Leden beginnen beter voorbereid aan hun roeiexamen 

Voorbereiding op de roeiexamens was ongeveer op zelfde, redelijke peil als vorig jaar. 
Goed geoefend betekent eigenlijk altijd ook goed geslaagd. Opnieuw kwam het voor dat 
een kandidaat na het bericht: “We kunnen je niet laten slagen”, vertelde dat hij/zij het 
gewoon maar probeerde. Dat blijkt dus niet te werken en zo’n kandidaat neemt ook de 
plaats in van iemand die wel had kunnen slagen en nu tot volgende keer moet wachten. 
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Voorbereiding op stuurexamens liet te wensen over 

Voorbereiding op stuurexamen was opnieuw van mindere kwaliteit. Vaak niet goed geoe-
fend met als gevolg te weinig gevoel voor wat de boot doet bij halen / strijken. Na lang 
nadenken lukt het dan vaak wel, maar in praktijk heb je in noodsituaties die tijd niet. 
Ook geven van commando’s en materiaalbehandeling (in water leggen en uit water halen 
en opbergen) is vaak onder de maat.  
Wat vooral opviel tijdens het roeien in de haven waren de vele gevaarlijke situaties met 
gecoachte ploegen waarvan de coach niet in de buurt was. Dit heeft ook tot diverse ma-
teriaalschades geleid. 

4.5 Rijnstuurexamens 2011 

Rob van den Heuvel is de enige die sinds het vorige jaarverslag de Rijnstuurbevoegdheid 
behaald heeft. 

4.6 Jaarverslag Juniorenroeien 2011 

Coaches: 

• Renate Casparie,  
• Herman Wools, 
• André de Vegt, 
• Wim Jan Ligtenberg 
 

Instructeurs:  

• Olaf,  
• Johanneke 
• En veel junioren zelf bij het 

schoolroeien 
 
Indoortrainer:  

• Olaf, bijgestaan door Hilde Nouws 
 

Juniorencommissie: was in 2011 niet actief. Wel is af en toe een filmavond georgani-
seerd. 
 
In de zomer van 2011 begonnen we met een grote groep junioren, voor een deel vanuit 
de groep van vorig jaar en met ongeveer de helft nieuwelingen.  
De indoortraining is overgenomen door Olaf. Na afloop is er altijd thee, gezet door de 
(oud-)conciërge van het SGA. De training wordt gegeven met tegenprestatie gratis 
schoolroeien voor leerlingen van het SGA bij Jason. Elk jaar doen er meer leerlingen mee,  
Er was dit jaar veel belangstelling voor het schoolroeien. De junioren van Jason hebben 
dit met veel extra inzet in goede banen weten te geleiden. De dag op de Bosbaan waar 
we met een volle bus naar toe gingen was zeer geslaagd ondanks het natte weer. 
 
Dit jaar is niet meegedaan met het NJTK in Tilburg wegens een gebrek aan belang-
stelling. Echter Vincent heeft met Vada uit Wageningen een huisje gedeeld en samen ge-
traind.  
 
Wedstrijden (competitie) 

Het seizoen 2011 werd door de competitieroeiers in het algemeen klassement gewonnen. 
Het was een nat seizoen, alleen de eerste wedstrijd in Leeuwarden zagen we een zonne-
tje, daarna vooral regen en wind. Dan valt het niet mee om in een vreemde boot en een 
baan die je nooit eerder gezien hebt, toch je bekende halen te maken. Maar met een flin-
ke aanmoediging van je clubgenoten aan de kant, waren het mooie wedstrijden. En na 
afloop bleek dus dat we het niet slecht hadden gedaan. 
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Wedstrijden (wedstrijd) 

In 2011 had Jason een vijftal jeugd wedstrijd roeiers; Lisa en Roos in M18, Victor en Be-
rend in J18 en Vincent in J16.  Er werd in de skiff gevaren maar ook in verschillende 
combinatie ploegen voor de grotere nummers. Een van de hoogte punten was deelname 
aan de regatta in Gent vanwege het grote deelnemers veld, mooi weer en uitstekende 
sfeer. Dieptepunten waren er in het hoge noorden waar vanwege de harde wind in de 
Martini Regatta de starters de J16 2x niet op een lijn konden krijgen worden en zelfs 
ploegen omsloegen en de Hel van het Noorden die in zijn geheel afgelast werd (nadat ie-
dereen in Groningen gearriveerd was). 
Voor wat betreft blikken: 

• Roos: afstand blik in combi ploeg op de Heineken Vierkamp 
• Vincent: skiff blikken op Martini, NSRF, Thetis Sprint en Argo Sprint plus 2x blik in 

combi met Hunze op NSRF. 
• Victor van Campen  heeft bijde Head Jongens 18 in de combinatie van Viking een blik 

getrokken.  

4.7 Toerroeien 2011 

De toercommissie bestaat net als vorig jaar uit  
• Jelleke Bakker,  
• Aly Bakker en  
• Marianne Scholten. 

 
Eind januari zijn er weer boten gereserveerd voor 6 tochten van de landelijke toerkalen-
der.  De toercommissie heeft zelf (midweek)dagtochten en meerdaagse tochten georga-
niseerd. Ook nieuwe leden hebben met plezier een dagje een toertocht gemaakt bij een 
andere vereniging.  Ook nieuw is dat de fifty-fit roeiers zelf midweekdagtochten hebben 
georganiseerd. 
De meerdaagse tocht van het KNRB- botenwagenproject, en de Voga Longa zijn een 
groot succes geweest. 
 
Dagtochten- van de toerkalender 

4 personen:  Lammetjestocht bij Asopos de Vliet in Leiden 
4 personen:  Midweekbollentocht bij het Spaarne in Haarlem 
3 personen: Nationale bollentocht bij het Spaarne in Haarlem 
4 personen:  Haventocht bij R.V. Nautilus in Rotterdam 
4 personen:  Geuzentocht bij R.V. Rijnland te Leidschendam 
8 personen:  Ronde Venentocht bij R.V.Michiel de Ruyter te Uithoorn 
4 personen:  Koning Wintertocht te Amsterdam  
 
Dagtochten- georganiseerd door de toercommissie  

8 personen:  bevrijdingstocht van Arnhem naar Wageningen 
8 personen:  terug van Arnhem naar Wageningen 
12 personen: Lingetocht bij R.V. Leerdam 
4 personen:  Midzomeravondtocht 
8 personen:  Weerribbentocht bij ’t Diep in Steenwijk 
4 personen:  De Kromme Rijn- bij Viking in Utrecht 
 
Dagtochten georganiseerd door anderen 

4 personen: tocht naar Den Briel, bij RV Belos in Heenvliet 
8 personen: tocht naar de Bylandt  
4 personen: tocht bij ’t Diep in Steenwijk 
4 personen: tocht bij R.V. de Zaan 
4 personen: tocht op de Oude Ijssel bij RV de Ank in Doetinchem 
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8 personen: tocht rondom Zwolle bij RV de Zwolsche 
8 personen: tocht bij Willem III in Amsterdam 
 
Meerdaagse tochten georganiseerd door de toercommissie 

8 personen- Botenwagenproject KNRB-Spreewald 
14 personen- Voga Longa Venetie (incl. kanoers 20 personen) 
 
Meerdaagse tochten georganiseerd door anderen 

4 personen:  vanuit Leeuwarden naar en rondom Eernewoude 
8 personen:  tocht op de Main in Duitsland 
4 personen:  tocht op de Maas 
 
Aly Bakker zal in 2012 geen deel meer uitmaken van de toercommissie   
Het komende jaar wil de toercommissie naast de dagtochten van de toerkalender elke 
maand een midweektocht organiseren. We hopen dat de fifty fitters naast de tochten die 
ze zelf organiseren, volop aan deze tochten zullen deelnemen. 
We nemen dit jaar deel aan 2 verschillende hoteltochten van de KNRB, de Moezeltocht en 
de Labe/Elbe tocht. 
 

4.9 Wedstrijdroeien 2011 

De wedstrijdcommissaris over 2011 was Rachel Dusée. 
 
Gedurende het seizoen was Jason actief op de nationale wedstrijden, op de ROW's (Roei-
Ontmoetingen met Wedstrijdkarakter) en sinds lange tijd weer op de regionale wedstrij-
den voor de jeugd. Vooral Vincent en Lisa zijn gestart op de nationale wedstrijden De se-
nioren en veteranen waren voornamelijk te vinden op de ROW’s. Het waren zowel oud-
wedstrijdroeiers als nieuwe leden die aan de start verschenen en mooie prestaties lever-
den. 
. 
De Hanneke, Rosande, Rik, Muggenwaard, Gallantijn, Beimerwaard, Roswaard, Koppen-
waard en Meerslagen zijn ook dit jaar weer veelvuldig gebruikt. Ook onze nieuwe aan-
winst, de Zwarte Schaar is met Jan Peter van Leeuwen en Paul Valkenburg aan boord al 
op menig wedstrijd gestart 
 
Tijdens de 'strepenborrel', die wederom bij de Clubkampioenschappen gehouden werd 
zijn er weer 8 streepjes gezet voor alle blikken die tot die dag in Jason-boten getrokken 
waren.  
 
Helaas heeft Jason na een aantal mooie jaren afscheid moeten nemen van Victor van 
Campen, Robben Riksen en Roosmarijn Theunissen. Zij hebben in de afgelopen jaren vele 
blikken voor Jason getrokken. Victor en Robben hebben hun laatste jaar bij de junioren 
afgesloten met een bronzen medaille op de Coupe de la Jeunesse waarnaar zij zijn over-
gestapt naar het studentenroeien in Utrecht en Amsterdam. Roosmarijn is naar Vidar ge-
gaan. 
 
 
Blikken 2010 (streepje 2011) 

TBR J18 2x Robben Riksen en Victor van Campen in de Muggenwaard 

Goudsche Mijl HV-C4* Otto, Fokke, Marcel en Sjoerd, met stuurman Richard in de 
Millingerwaard 
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Blikken 2011   

Head 
Spaarne Lenterace 

J18 
HV4+ 

Victor van Campen in combinatie met Viking 
Peter, Pim, Ruud en Maarten in de Roswaard 

Markregatta HV2- Jan Peter en Paul in de Zwarte Schaar 

Thetis Sprints J16-1x Vincent in de Hanneke 

Martini J16-1x Vincent in de Hanneke 

NSRF J16-1x Vincent in de Hanneke 

Thetis Sprints J16-1x Vincent in de Hanneke 

Cottwich-amelo HV-2- Jan Peter en Paul in een testboot 

Zwartewater  HV-8+ Ruud, Alfred, Peter-Paul, Herman, Maarten, Olaf, Andre, 
Peter en stuurman Ivan in de Meerslagen 

Blikken 2011 waarvoor nog geen streepje gezet is 

Goudsche Mijl HV-C4*  

Tromp J18-2x  

 
Overzicht per boot: 
8+ Meerslagen krijgt 1 streepje 
4+ Roswaard krijgt 1 streepje 
C4* Millingerwaard krijgt 1 streepje 
2x Muggenwaard krijgt 1 streepje 
2- Zwarte Schaar krijgt 2 streepjes 
1x Hanneke krijgt 2 streepjes 
 
Overige vermeldingen: 
- H4K afstandsblik voor combi met Roosmarijn 
- In Gent werden de heats wel gewonnen, het veld niet 
- Sinds lange tijd weer competitieroeien zorgt voor een overwinning in het klassement 
voor Tidi, David, Ivan, Stijn, Anne, Sterre en Ruth 

4.10 Zaaltraining Veteranen 

Instructeur: Paul Valkenburg 
 
Afgelopen jaar zijn we voor de zaaltraining weer terug gegaan naar de gymzaal aan de 
Bauerstraat. Doel van de training is het opbouwen/onderhouden van conditie. Benen, bil-
len, armen, buikspieren en rugspieren worden afwisselend belast tijdens oefeningen in 
een daarvoor uitgezet circuit. Het aantal deelnemers varieert per keer, al moet ik zeggen 
dat dit jaar de opkomst goed is geweest. Er zijn meestal 20 personen aanwezig van wie 
er 15 een constante factor zijn. Als het goed is vindt ook volgend seizoen de training 
plaats in de Bauerstraat van 20.30 uur tot 22.00 uur, gedurende de wintertijd. 
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5 Contact & communicatie 

5.1 Website www.jasonroeien.nl in 2011 

Webbeheer is in handen van: 
Felippe van Eekhout 
In 2011 zijn  

• Sem Drosterij en  
• Riet van Rossum  

gestart met het ‘contentmanagement’ van de nieuwsberichten. Oftewel het plaatsen van 
de teksten. 
 
Enkele cijfers: 
 

Bezoekers aantallen 

Unieke be-
zoeker 

Aantal be-
zoeken Pagina's Hits 

jan-11 413 1220 6657 50021 
feb-11 366 938 6495 46600 

mrt-11 734 1714 9280 66012 
apr-11 679 1570 10974 72948 
mei-11 706 1569 16731 66982 
jun-11 478 1282 5671 44893 

jul-11 418 1043 4860 37593 
aug-11 502 1266 6525 40427 
sep-11 505 1157 6673 52556 
okt-11 448 1169 8166 49411 

nov-11 389 1123 6522 40578 
dec-11 337 939 5322 31032 

 
Ledengedeelte bezocht (actieve inlog): 

2008 610 
2009 1437 
2010 4303 
2011 1852 

 
Nieuwsitems 

2008 93 
2009 97 

2010 79 
2011 57 

 
Reden voor minder nieuws-items: kleinere nationale jeugdtop. Minder verslagen gele-
verd. 
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5.2 Roeiclubkampioenschappen 2011 

 
Veel zon, even heel veel regen, twee regenbogen en 6 nieuwe kampioenen, dat gebeurde 
allemaal op de clubkampioenschappen op 8 oktober 2012. Er hadden zich bijna 30 leden 
ingeschreven, en daar werden gemengde teams van gemaakt met jeugd en volwassen 
roeiers. De dag is georganiseerd door Anoeska van den Born, Karlijn Lamers, Peter den 
Herder en Johanneke Smeding. 
De middag werd begonnen met een wedstrijd in vieren en tweeën waarbij elke roeier 
twee keer uitkwam. Daarna het behendigheidsnummer: ballen gooien vanuit de boot 
naar een korf (in een andere boot). Erik en Peter kwamen statig aanvaren in de roeiboot 
met vangkorf. Het tegelijkertijd starten met twee ploegen was een uitdaging. Het bootje 
met de korf voor anker leggen was puur publieksvermaak. Tot slot een estafette op de 
ergometer.  
Daarna werden er strepen op de boten gezet onder leiding van de bestuursleden Erik en 
Monique. Ondertussen werden de scores opgeteld en bij de borrel werd bekend gemaakt 
wie de nieuwe clubkampioenen waren: Beatrijs, Annemieke, Huib, Olaf, Marcel en Tjeerd. 
Daarna werd er nog gezellig geborreld.  
We zijn laat gestart met de organisatie, maar uiteindelijk viel het mee hoeveel tijd we er-
voor nodig hadden. Ook het aantal deelnemers bleek uiteindelijk mee te vallen. We heb-
ben het dit jaar ingekort en geen maaltijd meer gepland na afloop. Met dank aan alle 
deelnemers en hoera voor de kampioenen van 2011!  
 

5.3 Roeiclinics 

• Op vrijdag 24/06/11 om 13:00 uur 1 groep leerlingen (13 a 14 leerlingen van het 
Beekdallyceum. Dit evenement wordt jaarlijks georganiseerd. Resultaat; heel 
goed, het lukt en men wil.  

• Op vrijdag 01/07/11 om 13:00 uur 2 groepen leerlingen van het Arentheem. 
Dit evenement wordt jaarlijks georganiseerd. Resultaat eerste groep; heel goed, 
het lukt en men wil. Resultaat tweede groep; redelijk, men was moe van een an-
dere clinic en wilde naar huis. 

• Op zondag 9 oktober 2011 om 15:00 uur 1 groep van 5 jongvolwassenen die naar 
Japan zullen gaan. Dit was een eenmalige happening. De roeiclinic stond  in het 
kader van teambuilding. Resultaat, fantastisch en zeer geslaagd. 

 
De vrijwilligers waren: 
Op 24 juni Tidi Stamation, Lisa Kantil, Jo Roelse en Joan 
Op 1 juli David Jagtman, Joan, Marian Scholten, Alan Gul en Berend van Dijk, afgemeld 
Sterre van Hout, wedstrijdroeien Lisa en niet gekomen Tidi. 
Op 9 oktober Dirk en Gerfriede Hoekendijk en Joan 
 
De resultaten voor Jason waren de financiële opbrengsten van de clinics.; er komen vrij-
wel nooit nieuwe leden uit. 
 
Joan Voetelink 
 



Jaarverslag Roeivereniging Jason Arnhem 2011                                                                        25 

5.4 R&ZV breed: archiefcommissie 2011 

In het afgelopen jaar heeft de archiefcommissie nog een aantal nagekomen stukken uit 
de periode tot 2000 gearchiveerd en aan het Gelders Archief overgedragen.  
Verder is een start gemaakt met de overdracht van archiefmateriaal over de periode 
2001-2010 aan de commissie. Het gaat m.n. om de overdracht van archiefstukken uit het 
eerste deel van de genoemde periode. 
 
In de stukken van het Algemeen Bestuur is al voor een deel een ordening aangebracht, 
zoveel mogelijk volgens de afspraken met het Gelders Archief.  
Het bestuur van de Roeivereniging is door de commissie benaderd. De bedoeling is dat na 
de verwerking van het roeiarchief  zo spoedig mogelijk overleg met de Zeil-
Motorbootvereniging en de Kanovereniging zal volgen.  
 
Tineke Lely 
Janneke Lambooij 
 

5.5 R&ZV breed: clubkamercommissie 2011 

De Clubkamer wordt gezamenlijk beheerd via koepelvereniging R&ZV Jason. De uren 
waarop roeileden bardiensten draaien worden door Beatrijs van den Brink gecoördineerd 
en zij zorgt ook voor instructie van nieuwe medewerkers.  
 
Roeileden die deel uitmaakten van de bardienstenpool in 2011: 

• Beatrijs 
• Bjorn 
• Erica 
• Fokke 
• Gery  
• Jora 

• Marian 
• Michiel 
• Nelleke 
• Riette 
• Trudy 

 
...en de ‘dinsdagmorgenroeiers’:  

• Aatje Voors   
• Aly Bakker   
• Anneke Brussel  
• Dirk Hoekendijk 
• Frans Erhart   
• Frits Schaap   
• Gerrit Boersma  
• Helena Dijkstra 
• Janneke Lambooij  

• Jo Roelse   
• Joan Voetelink  
• Marian Scholten  
• Marijke de Bruïne  
• Miek Erhart   
• Riëtte Voorhaar 
• Thea van Schaik  
• Trudy Brouwer  

 

5.6 R&ZV breed: 5 mei tocht Bevrijdingsdag 

Een commissie van RV Jasonleden heeft zich ingezet om na een verzoek vanuit de Provin-
cie op 5 mei een ‘fakkeltocht’ van het bevrijdingsvuur van Arnhem naar Wageningen te 
verzorgen. Alle R&ZV verenigingen waren betrokken. Meer hierover in het jaarverslag van 
de R&ZV Jason. 
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5.7 R&ZV breed: Kadedagen 2011 

 
De kadedagen zijn In het paasweekend  van 23 t/m 25 april in Arnhem georganiseerd en 
bijgewoond door Jason. Voor de vijfde keer zorgde de Stichting Historische Schepen Arn-
hem voor een prachtige entourage aan de Rijnkade gevolgd door een concert. 
Jason is gevraagd, door de enorme organisatie hiervan, om een kraam te vullen zodoen-
de aan het publiek van Arnhem te laten zien dat JASON, als roei en zeilvereniging,  ook 
deel uitmaakt van de haven in Arnhem. De vereniging profileren was niet nodig. Er zijn 
voldoende leden bij Jason.  
 
Vanaf november wordt er door de Steven Gerritsen met ongeveer 20 mensen(met name 
eigenaren van schepen) vergaderd over het reilen en zeilen van de kadedagen. Er is een 
draaiboek wat qua veiligheid en programma elk jaar wordt aangepast. De veiligheid voor 
de bezoekers is hierin erg belangrijk, iets waar Jason wel van op de hoogte moet zijn als 
deelnemer in de organisatie. 
 
Mariëlle Vermeij en Monique Jansen( MEDEA) hebben de organisatie op zich genomen en 
vergaderingen hierover bijgewoond. Er is een indeling gemaakt voor de zaterdag en zon-
dag ochtend en avond. De kadedagen worden bezocht van 9.00 uur – 16.00 uur.  Mini-
maal 2 mensen hebben de kraam bemand om mensen te woord te staan. Er is hulp ge-
weest van:  

• Roderik van der Meijden,  
• Eric Metz,  
• Merel te Rijdt.  

Van de kanoclub:  
• Wil Oberhofen,  
• Hans Wanders en  
• Anton Stekelenburg. 

In de kraam was aanwezig: skiff van Annelinde Gerritsen ( van de organisatie van de ka-
dedagen), kano, ergometer, folders boekjes, visitekaartjes van Jason en allerlei attribu-
ten die met de watersport te maken had. Het was leuk geweest om de wherry op de kade 
te plaatsen, deze was erg zwaar en organisatorisch kregen we het niet voor elkaar om 
deze zware wherry met aanhanger om 8.00 uur al op de kade te krijgen. ‘s Avonds zou 
deze moeten worden verwijderd vanwege diefstal risico en zondag het verhaal weer her-
halen. Te ingewikkeld voor wat het oplevert. 
Het was rustig voor Jasonleden. De volgende keer zou het goed zijn om af te wegen of de 
inspanning van het werk opweegt tegen het nut van de aanwezigheid, het doel te bepa-
len. 
 

5.8 R&ZV breed: Jasonbaken redactie door roeileden in 2010 

De redactie van het Jasonbaken, het verenigingsorgaan van de R&ZV was in 2010 volle-
dig in handen van roeileden. Namelijk van  

• Nelleke Kooij (redactie) en  
• Aljo Hartgers (opmaak).  
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6 Materiaal en huisvesting 

6.1 Vlootonderhoud 2011 

De leden van de Roeivereniging Jason zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de eigen-
dommen van de vereniging en daarmee verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
vloot. Dit onderhoud en de aanschaf van nieuwe boten wordt gecoördineerd door de ma-
teriaalcommissie. Dit jaar is er een “klusdag” georganiseerd op 22 oktober. De belang-
stelling en inzet was goed, zodanig dat we dit het volgende jaar willen doorzetten.   
 
Deze materiaalcommissie bestond dit jaar uit:  

• Flip Deinum  
• Peter Visser  
• Sita Drost  
• Helena Dijkstra  
• Willem Jan Langeveld  
• Peter ter Haar  
• Bart Schraag  
• Dorus Bertels  
• Willem Fokkema  
• Erik Metz 

  
Naast voortdurend klein onderhoud aan de vloot zijn er grotere reparaties geweest aan 
de Havikerwaard en de Rik.  Beide hadden schade opgelopen bij aanvaringen. Dit jaar is 
er meer dan in andere jaren schade gevaren. Het bestuur heeft besloten bij grote schade 
gevallen waarbij ook de veiligheid op het water aan de orde kwam de leden die bij deze 
schade waren betrokken uit te nodigen voor een gesprek. Deze gesprekken zijn niet al-
leen bedoeld om de roeiers op gevaar en risico’s bij het roeien te wijzen maar vooral ook 
om deze zaken in de toekomst te voorkomen. De georganiseerde klusdag gaf de moge-
lijkheid een aantal boten eens grondig onder handen te nemen en zaken als slidings, dol-
len en bankjes te vervangen. Tijdens deze klusdag is ook een meer structurele aanpak 
van het riemenonderhoud gestart door Dorus Bertels. Hij zal met een groepje roeiers de 
riemen herstellen en lakken.    
 

6.2 Klusdagen 2011 

 

Onderhoudsdag 25 juni 2011 

• Anne van Dalen 
• Beatrijs van den 

Brink 
• Erik Metz 
• Esther Dorresteijn 
• Flip Deinum 

• Helena Dijkstra 
• Ivan Romijn 
• Margreet Drion 
• Peter Visser 
• Rob van den 

Heuvel 

• Roderik van de 
Meijden 

• Sita Drost 
• Sjoerd Hachmer 
• Steyn Versteeg 
• Willem Fokkema 

Aangemeld voor klusdag oktober 2011 

• Aatje Voors 
• Cees Niemeyer 
• Dominique van 

Vree 
• Dorus Bertels  
• Willem Fokkema 
• Etienne Smit 
• Flip van Deinum  
• Herman Wools  

• Huib Luiken 
• Jaap Wildeman  
• Kees Joosse 
• Marieke Schippe-

rijn 
• Marijke de Bruïne  
• Nicole van Dijk 
• Otto Ingwersen 
• Peter Eikelboom 

• Peter Visser 
• Pim van der Pol 
• Roderik van der 

Meyden 
• Sita Drost  
• Thea van Schaik 
• Tineke Lely  
• Alke Simons  
• Riet van Rossum 
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6.3 Vloot aanschaf 2010 

In 2011 zijn aangeschaft : 
nieuwe 4*/4+  Middelwaard, genoemd naar een gebied langs de Rijn bij net voorbij 

het Looveer 
 
Daarnaast heeft het aluminium vletje een naam gekregen: Malburgscheveer.  
 
Tevens is in dit jaar besloten om in 2011 een 2*/2- aan te schaffen ter vervanging van de 
Gallantijn III 
 
Afgestoten zijn de Roswaard en een aantal instructie skiffjes waarvoor vervangede twee-
dehands skiffjes worden gezocht.  
 

6.4 Bootgebruik 2011 

Afschrijfboeken en analyses bootgebruik: Cees Niemeijer  
 
Met als basis de gegevens uit de (al dan niet consequent ingevulde) afschrijfboeken 
wordt al jarenlang het gebruik van ons verenigingsmateriaal gevolgd. De afschrijfboeken 
zijn onontbeerlijk voor ordelijk en eerlijk gebruik van ons botenmateriaal. Op de volgende 
pagina’s staan de cijfers van het gebruik van boten op de vereniging en van het gebruik 
van onze verenigingsboten bij wedstrijden en toerevenementen  
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gebruikt bij wedstrijden/trainingskampen 

Havikerwaard oa Skøll, trainingskamp,  
Meerslagen oa Twentekanaal, Head, Eemhead, Linge 
Het Zwarte Schaar oa trainingskamp, 2-head, Breda, trainingsdag 
Muggenwaard oa Twentekanaal, Gent, trainingsdag 

Gallantijn III oa Twentekanaal, Linge 
Roswaard II oa Spaarne, Tromp 
Koppenwaard oa Spaarne, Linge 
Rik oa Skøll, Hollandia, Gent, Martini, Argo-sprint/NSRF, ARB 

Hanneke 
oa skifhead, Hollandia, Gent, Martini, Argo-sprint/NSRF, 
ARB, NJTK 

Spillekenswaard 

Rosande III oa trainingskamp, 
Millingerwaard IJsselregatta, Goudse Mijl, Linge 

divers: 

Meerslagen 5 mei Wageningen 
HSL 5 mei Wageningen 

tochten/kampen 

Groene Rivier 5 mei Wageningen, Friesland 
Wolfswaard 5 mei Wageningen 
Meynerswijk 5 mei Wageningen, Venetië 
Byland 5 mei Wageningen, Venetië, vakantie-toertocht,  

Kleefsewaard 5 mei Wageningen 
s-Gravenwaard Venetië 

schoolroeien 

Wolfswaard 
s-Gravenwaard 
Noorman 
Kleefsewaard 

Piet Stoon 
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Glad materiaal 
 

      J F M A M J J A S O N D   n/2011 n/2010 

Koppenwaard Kop 
 

4* 6 3 8 9 12 8 6 7 12 13 9 10 103 96 
Skidbladnir Skid prive 4* 0 6 
Roswaard 2 Rosw2 

 
4+ 2 5 4 6 8 6 8 9 7 5 2 1 63 23 

Middelwaard Mid 
 

4+                       2 2 0 
Havikerwaard Havw 4- 6 8 14 14 4 2 6 4 9 67 103 
HSL/Kijfwaard Kijfw HSL/cont 8+ 1 1 0 
Meerslagen Meers 

 
8+ 1 6 3 2 2 5 1 2 2 24 15 

Cok Cok 
 

1x 5 14 22 5 6 52 52 
Rik Rik 

 
1x 4 10 12 23 15 25 4 8 16 13 4 134 124 

Hanneke Hann 
 

1x 4 8 11 18 15 15 3 13 4 5 5 101 118 
Rosande 3 Rosa3 

 
1x 4 3 3 14 10 1 1 3 8 47 84 

Spillekenswaard Spil 
 

1x 3 10 21 25 13 16 12 12 4 116 126 
Haesenwaard Haes 

 
1x 2 4 6 9 19 21 7 23 30 25 16 5 167 172 

Fraterwaard Fra 
 

1x 8 13 17 4 7 15 19 3 1 87 99 
Steenwaard Stee 

 
1x 1 6 2 1 1 11 21 

Huisschensewaard Hui 
 

1x 1 3 16 5 1 5 1 32 6 
Peppelgraaf Pep 

 
2x 1 2 5 9 13 6 7 8 12 3 1 67 53 

Muggenwaard Mugg 
 

2x 2 8 12 14 3 16 8 8 14 8 7 5 105 138 
Beimerwaard Beim 

 
2- 1 4 2 2 3 7 3 5 5 1 1 34 59 

Het Zwarte Schaar ZwS 
 

2- 1 1 4 8 4 5 4 4 3 6 4 4 48 21 
Gallantijn3 Gall3 

 
2x 5 11 19 24 20 19 19 16 14 17 10 5 179 219 

Pegasus Pega prive 2x         1                 1 1 

n/mnd 32 66 100 175 205 211 93 121 157 149 75 57 1441 1536 
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Toermateriaal 
 

      J F M A M J J A S O N D   n/2011 n/2010 

s-Gravenwaard sGrW 
 

D4* 4 10 6 13 7 6 3 2 4 8 4 67 32 
Groene Rivier GrR 

 
C4+ 3 1 5 8 5 3 3 5 2 3 38 23 

Wolfswaard Wolfsw  C4(x)+ 3 14 19 8 4 2 10 10 8 3 81 64 
Millingerwaard Mil 

 
C4* 7 9 22 26 28 33 25 27 28 25 13 22 265 180 

Noorman Noo 
 

C4* 3 14 20 31 29 23 18 22 29 19 23 16 247 149 
Noorderhaaks NdH 

 
zee4* 0 3 

Grienderwaard Gri 
 

zee2x 2 1 1 3 1 4 3 15 2 
Koningswaard Kon 

 
C2+ 6 3 5 6 8 3 3 3 1 2 40 9 

Kleefsewaard Kle 
 

C2* 5 18 27 23 32 37 21 23 34 19 23 14 276 191 
Piet Stoon PSt 

 
C2* 7 8 18 15 15 13 11 19 13 13 4 136 80 

Single Sin 
 

C1 2 2 4 6 2 1 1 8 1   27 24 
Byland Byl 

 
wh2x 1 1 2 2 7 4 3 3 14 4 2 3   46 39 

Meynerswijk Mey 
 

wh2x 3 2 1 7 12 3 4 4 8 3 3 5 55 39 
Loowaard Loo 

 
D1+ 1 6 4 2 1 1 1 16 15 

n/mnd     25 73 95 152 171 150 97 102 154 117 98 75   1309 850 
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6.5 Botenwagengebruik 2011 

Botenwagencoördinator: Jaap Wildeman 
 

6.6 Veiligheid onderhoudswerk 

 
Werken in en om onze loods blijkt soms gevaarlijker dan het lijkt. Zo kwam in 2011 ie-
mand met zijn vinger bekneld tijdens onderhoudswerkzaamheden aan het roeivlot. Geluk 
zorgde ervoor dat de vinger gespaard bleef.  
Om dergelijke ongelukken, bijna ongelukken, te voorkomen is het zaak dat bij werk-
zaamheden in en om ons onderkomen: 

• Er een persoon verantwoordelijk is voor de werkzaamheden 
• Hij bepaalt of er sprake kan zijn van risico 
• Indien dat het geval is worden deze doorgenomen met degenen die klussen voor-

dat de werkzaamheden beginnen 
 
Kees Joosse en Flip Deinum 
 

6.7 R&ZV Jason breed: Renovatie roeivlot 

 

In het kader van een algehele vernieuwing van de loopsteigers rondom het botenhuis 
door de R&ZV is in januari ook het roeivlot onderhanden genomen. Dat was dringend no-
dig, omdat er al leden door de hardhouten beplanking gezakt waren.  
Onder leiding van Paul Koch en Flip Deinum is eerst het houtwerk verwijderd, zodat op 10 
januari de staalconstructie losgekoppeld en door de “Misti” naar haar werf aan de Rijnka-
de gebracht kon worden.  
Daar is eerst het staal door de Misti onder handen genomen. Daarna is door Paul en Flip, 
met hulp van vele roeileden, het staal opnieuw in de verf gezet en nieuw hardhout aan-
gebracht waarop later de nieuwe “techwood” vloerdelen geschroefd konden worden. 
Op 18 januari bracht de Misti het herstelde vlot (het is eigenlijk geen vlot, maar een aan 
het botenhuis opgehangen constructie) weer terug, waarna met het aanbrengen van de 
techwood planken het werk afgerond kon worden.  
 
Flip Deinum 
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7 Overige commissies 

7.1 Veiligheid binnen het roeien 

In het voorjaar van 2011 is gestart met een risico-inventarisatie met behulp van een 
checklist zoals die door de roeibond wordt aangereikt. Leontien Krul, Eric Claassen en on-
dertekende hebben op basis van die inventarisatie een aantal aandachtspunten benoemd. 
Belangrijk was om te erkennen dat er binnen de vereniging al op veel verschillende mo-
menten door verschillende mensen werd gewerkt aan veiligheid, maar dat een samen-
hangende set van afspraken hierover ontbrak.  
Belangrijkste zaken, ook met bestuur en de vertegenwoordigers van de commissies be-
sproken, waren:.  

• Verbeteren incidentenregistratie (evt via website). 
• Onder de aandacht brengen van regels omtrent vaarverboden 
• Onder de aandacht brengen van risico’s van te water raken bij lage water tem-

peraturen en onderkoeling. Richtlijnen opstellen voor roeien en skiffen, bij lage 
watertemperaturen. 

• Aanpassen examens; theorie, vaarreglement, omslacursus. 
• Aanpassen inschrijfformulier; uitgebreidere vragen over zwemvaardigheden 
• Hulpmiddelen op een duidelijk zichtbare plek. 
• Duidelijkheid over gebruik motorboot. 
• Opstellen van een lijst van leden met EHBO-diploma en gebruik AED.  

Van deze aanbevelingen heeft de discussie over het gebruik van reddingsvesten geleid tot 
een aanbeveling voor roeiers op de Rijn om van 1 november tot 1 april een (zelf aange-
schaft) reddingsvest te dragen. Verder willen we het aspect Veiligheid explicieter onder-
deel maken van de examens. Gesprekken daarover lopen nog. De incidentenregistratie is 
deels opgestart maar heeft nog geen structureel karakter.  
 
Judith van de Geer 

 

7.2 Sponsorcommissie. 

 

Binnen RV JASON is door het Bestuur de aanzet gegeven om te komen tot structurele 
sponsoring, waartoe een sponsorcommissie is samengesteld. Dit zijn leden die hadden 
aangegeven geïnteresseerd te zijn in het volgen van een Masterclass Fundraising aange-
boden door het Sportbedrijf van de Gemeente Arnhem. Dit zijn in 2011 Dirk Hoekendijk, 
Raymond Albers en Riëtte Verhaar geweest. 
 
M.u.v. de inleiding over de masterclass zijn in 2011 nog geen activiteiten ontplooid omdat 
het Bestuur van de RV Jason eerst moet vaststellen wat er gesponsord moet gaan wor-
den. Hiertoe is besloten op een Bestuursvergadering in december 2011, dat er een studie 
zal worden uitgevoerd naar de toekomst van de Roeivereniging, waaruit kan worden 
vastgesteld een toekomstbeleid van en voor de RV en daaraan gekoppeld concrete te 
sponsoren doelen. 
 
Dirk Hoekendijk 
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8 Financiën 

Jaarverslag RV Jason – financieel 2011 
 
Exploitatie RV Jason 2011 

Lasten resultaat perc Baten resultaat perc
Begroting 31-12-2011 Begroting 31-12-2011

2011 2011
R&ZV Jason (facilitair) 16.600€    20.669€    125% Contributies 35.000€    37.439€       107%
Onderhoud materiaal 4.000€      3.881€      97% KNRB 5.500€      5.208€         95%
Afschrijving materiaal 13.500€    17.201€    127% entreegelden 300€        510€            170%
Bestuurkosten 1.400€      2.781€      199% ZWZH-afkoop 100€        1.000€         1000%
Verzekering vloot 2.500€      2.494€      100% opbrengst clubkamer 4.000€      5.232€         131%
Evenementen 500€        -€         0% donaties -€         490€            
Instructie 1.000€      1.020€      102% instructie 3.500€      3.450€         99%
KNRB 5.500€      5.208€      95% kluisjes 300€        250€            83%
Indoortraining 600€        369€        62% kleding -€         146€            
voorzieningen (buffer) 3.000€      -€         0% rente 100€        170€            170%
bankkosten 50€          30€          60% Evenementen 100€        303€            303%
diversen 250€        43€          17%

Subtotaal 48.900€    53.696€    110% Subtotaal 48.900€    54.198€       111%
Resultaat 502€        Resultaat
Totaal 48.900€    48.900€     
 
Toelichting lasten: 
1. R&ZV Jason: de overschrijding is veroorzaakt door een te lage begroting van de roei-

vereniging. De begroting van de roeivereniging zal in 2013 worden verhoogd naar € 

20.000. 

2. Afschrijving materiaal: de afschrijvingskosten zijn de afgelopen 2 jaar gestegen mede 

door de aanschaf van roeiboot (zwarte schaar 2010). 

3. Bestuurskosten: een forse overschrijding ten opzicht van de begrote kosten. De fors 

overschrijding wordt met name veroorzaakt door het vergoeden van de reparatiekos-

ten van een beamer ( € 410,98) en het organiseren van vrijwilligersavond (€ 

492,50).   

4. Instructie: vanuit de vereniging hebben 6 leden op kosten van de vereniging een in-

structeurscursus (6 x € 170) gevolgd. De leden hebben allen een overeenkomst ge-

tekend waarin de tegenprestatie is vastgelegd. 

5. Voorziening; door de overschrijding van de kosten in de begroting is het niet moge-

lijk om € 3.000 te reserveren (buffer) voor eventuele toekomstige forse uitgaven. In 

het boekjaar 2012 zal kritisch naar de uitgaven moeten worden gekeken om te voor-

komen dat er een negatief resultaat wordt geboekt.  

 
 Toelichting baten: 
1. Contributie: door een toename van aanmelding van nieuwe leden is er meer contri-

butie ontvangen; 

2. Zelfwerkzaamheid: 10 leden van de vereniging hebben hun zelfwerkzaamheid afge-

kocht; 

3. Opbrengst Clubkamer: Het afgelopen jaar was de opbrengsten in de exploitatie van 

de R&ZV in 2011 € 2.000 meer dan begroot door € 1.000 extra omzet en € 1.000 
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minder inkoopkosten ten opzichte van de begroting. Dit heeft een gunstige effect op 

de opbrengsten van de roeivereniging. 

4. Donaties: het afgelopen jaar zijn van 2 (oud) leden donatie ontvangen deze zijn ge-

bruikt voor het aanschaffen van roeiboten en riemen.  

5. Evenementen: 3 roeiclinics georganiseerd. 

De roeivereniging heeft over het jaar 2011 een positief resultaat van € 502 behaald. Dit 
bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. In 2012 zal kritisch naar de begroting 
moeten worden gekeken om te zorgen dat de begroting in de komende jaren beter aan-
sluit op de werkelijke uitgaven en ontvangsten. 
 
Balans RV Jason 2011 

Beginbalans Eindbalans
Activa 1-1-2011 31-12-2011

Bezittingen 65.908€        65.205€             

Voorraad 545€              399€                   

debiteuren 719€              965€                   

gelden onderweg 567€              -€                    

banksaldo 6.425€           2.279€                

deposito 8.217€           14.387€             

Totaal 82.381€        83.235€             

Passiva

Eigen vermogen 71.706€        82.116€             

Crediteuren -€               

Borg Kluisjes 265€              265€                   

Vooruitbetaalde contr/rekg -€               352€                   

Winst 10.410€        502€                   

Totaal 82.381€        83.235€              
Het boekjaar 2011 wordt met een positief saldo van € 502 afgesloten. 
 


