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1 Van de voorzitter 

2012 was het jaar waarin de R&ZV Jason 85 jaar bestaat en de RV Jason zijn eerste lus-

trum viert. In deze eerste vijf jaar als zelfstandige vereniging is gebleken dat de roeiers 

goed in staat zijn hun zaken degelijk te regelen en te organiseren. Door de leden wordt 

enthousiast gewerkt aan een sportieve, actieve, veilige en gezonde vereniging.  

Aan het eind van het jaar is Gerrit Boersma als voorzitter opgevolgd door Erik Metz. 

Gerrit heeft het voorzitterschap zes jaar kundig en enthousiast verzorgd. De vereniging 

dankt hem dan ook hiervoor. Peter Visser is gelukkig bereid om als materiaalcommis-

saris de plaats van Erik binnen het bestuur op zich te nemen.   

 

In het afgelopen jaar is het thema veiligheid verder uitgewerkt en is er onder andere 

een notitie over het gebruik van reddingsvesten afgerond. Met dat laatste wil de vere-

niging vooral het roeien in de koude wintermaanden veiliger maken.  

Het aantal roeileden blijft stabiel, binnen alle leeftijdsgroepen zijn nieuwe leden inge-

stroomd. De jeugd wordt door een vaste groep coaches opgeleid in skiffen en ploeg-

roeien om later deel te kunnen nemen aan wedstrijden of toertochten door het hele 

land.  

Het door de KNRB ingezette beleid voor gezond en dopingvrij roeien heeft einde van 

het jaar geresulteerd in het invoeren van wedstrijdcontracten welke de roeiers voor 

deelname aan wedstrijden dienen te ondertekenen.   

 

Voor een vitale vereniging is het noodzakelijk de kwaliteit van instructie en opleiding 

telkens weer te evalueren en te verbeteren. Ook daar is ruim aandacht voor geweest. 

De instructie wordt overzichtelijk opgezet; leden worden opgeleid tot instructeur en de 

organisatie rond-om de roei-examens zal de komende jaren verder ontwikkeld wor-

den.  

De vloot wordt door de leden zelf onderhouden. Dat gebeurde dit jaar weer op zoge-

naamde klusdagen waarbij vooral kleine werkzaamheden aan de boten kunnen wor-

den uitgevoerd. Grotere herstelwerkzaamheden worden door een groep enthousiaste 

deskundigen opgelost. Door jaarlijkse vervanging van oudere boten wordt de vloot up-

to-date gehouden.  

 

Een vitale, actieve vereniging heeft de blik natuurlijk op de toekomst gericht. Als aan-

zet daartoe is een inventarisatie geschreven: “Slag klaar? Af!”  

Op basis van gegevens van de Gemeente Arnhem en de KNRB schetst deze inventari-

satie een mogelijk beeld van de RV Jason in Arnhem. Het bestuur heeft de intentie een 

vervolg hieraan te geven door het opzetten van een meerjarenplan waarbij de roeiver-

eniging verder kan groeien met passende facilitaire voorzieningen. 

 

Erik Metz, voorzitter RV Jason   
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2 Leden en organisatie 2012 

2.1 Bestuur RV Jason 

Voorzitter  Gerrit Boersma (tot najaar 2012); Erik Metz 

Secretaris  Erica van der Lelij 

Penningmeester Nico Klop 

Materiaalcommissaris Erik Metz (tot najaar 2012); Peter Visser 

Lid Rachel Dusée 

 

2.2 Commissies en contactpersonen 

Introductie commissie 

Beatrijs Rijnberg 

Instructie 

Frits Schaap 

instructie jasonroeien.nl 

Stuurinstructie-cursus 

Frits Schaap 

Examencommissie 

Jeroen Vels 

Examencommissie Rijnsturen 

Peter Visser 

Toercommissie 

Jelleke Bakker  

toer@jasonroeien.nl 

Jeugd- en Juniorencommissie 

Olaf Stofferis 

jeugd jasonroeien.nl 

Wedstrijdcommissie 

Rachel Dusée 

wedstrijd jasonroeien.nl 

Zaaltraining 

Hilde Nouws (jeugd) 

Olaf Stofferis (jeugd) 

Paul Valkenburg (overigen) 

Roeiclinics 

Joan Voetelink 

 

Contact en communicatie 

Zelfwerkzaamheid 

Carolien Douma 

Marysia Olszanowski (tot midden 2012) 

Website 

Felippe van Eekhout (beheer) 

Riet van Rossum  

Sem Drosterij 

webmaster@jasonroeien.nl 

Ploegeninfo 

Riet van Rossum 

Jason Baken (R&ZV) 

Nelleke Kooij 

Archief 

Janneke Lambooij 

Tineke Lely 

Sponsorcommissie 

Dirk Hoekendijk  

Bardiensten (R&ZV) 

Beatrijs Rijnberg 

Materiaalcommissie 

Peter Visser 

materiaal@jasonroeien.nl 

Boten-gebruik 

Cees Niemeijer 
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2.3 Instroom en uitstroom samen stabiel 

We begonnen 2012 met 184 leden en eindigden met 214. Het aantal afmeldingen was 

daarna echter zo groot dat we 2013 starten met 182 leden. 

In 2012 is daarom uiteindelijk geen groei vast te stellen, aanmeldingen en afmeldingen 

heffen elkaar op.  

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de samenstelling van ons ledenbestand 

in het verslagjaar. 
 

Samenstelling ledenbestand 2012 naar leeftijd en jaren lidmaatschap 
(peildatum 1-1-2013, 182 leden) 

 

leeftijd 

leeftijdsgroep ≤18 19-35 36-50 51-65 65+ 

aantal leden 16 31 58 50 27 

% 9% 17% 32% 27% 15% 

 
 

    

 
lidmaatschap in jaren 

jaren 0-5 6-10 11-15 16-20 >20 

aantal leden 98 29 27 13 15 

% 54% 16% 15% 7% 8% 
 

In de weliswaar brede leeftijdsverdeling hebben de 35+ ers de overhand. 

Het aantal jaren lidmaatschap is voor de meeste leden (98) maximaal 5 jaar. Zoals ook 

de in- en uitstroom laat zien, zijn RV Jason leden meestal niet ‘lid voor het leven’. Dit 

vereist aandacht als het gaat om de roeiopleiding. Zowel het opleiden als het betrekken 

bij de vereniging dient dus in relatief korte tijd te gebeuren 

 

Leden van de Roeivereniging Jason (RV Jason) zijn automatisch lid van de Roei- en 

Zeilvereniging Jason (R&ZV Jason). De R&ZV Jason heeft drie subverenigingen, naast 

de RV Jason zijn dat de Zeil- en motorbootvereniging (Z&M) Jason en de Kanovereni-

ging (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 Jason ziet er globaal als volgt uit. Elke subvereniging heeft 

een bestuur en een Algemene Vergadering. De voorzitters van de subverenigingen 

vormen, samen met een gekozen Dagelijks bestuur, het bestuur van de R&ZV Jason. 

De besluitvorming in de R&ZV Jason vindt plaats in de ledenraad, die gevormd wordt 

door vertegenwoordigers uit de drie subverenigingen naar rato van het aantal leden. 

De R&ZV Jason presenteert 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 jeugdleden niet meegeteld. 
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Voor zover roeileden gezamenlijk of nadrukkelijk als lid van de roeivereniging activi-

teiten hebben gedaan voor de R&ZV zal dat in het jaarverslag van de roeivereniging 

dat voor u ligt ook vermeld worden.  

 

In 2012 was roeilid Beatrijs van den Brink als secretaris lid van het DB van de R&ZV 

Jason. 
  

2.4 Slagkracht doorgezet 

Ook dit jaar is de invulling van slagkracht verder uitgewerkt. Alle commissies hebben 

hun werkzaamheden voortgezet zoals in 2009 was ingezet. In het najaar van 2012 heeft 

het jaarlijkse  ‘trekkersoverleg’ plaatsgevonden. Daarbij kregen de thema’s instructie en 

examineren extra aandacht. Met de betrokken thematrekkers zijn afspraken gemaakt 

die de komende tijd geïmplementeerd worden.   
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3 Roeien 

3.1 Veiligheid 

Theorieavond veiligheid bij het roeien 

Organisatie 

 Peter Ter Haar 

 Monique Kuunders 

 Marlies van den Hoven 

 Fred van der Geer 

 Francien Griffioen 

Aantal deelnemers: 25 

 

Aanleiding 

Uit de veiligheidsinventarisatie van 2011 kwam naar voren dat het goed zou zijn om in 

de roeiopleiding op Jason ook een theoretisch deel op te nemen, in het bijzonder over 

veiligheid. In 2012 hebben ondergetekenden daarover een theorie-avond georgani-

seerd. Bron van informatie kwam vanuit onszelf, RV Vada (Wageningen), waar erva-

ring is met een dergelijke theorieles en vanuit diverse leden (vanuit toer-, instructie-, 

Rijn- en wedstrijdroeien) die we hebben gevraagd te reageren op het eerste plan.  

 

Wat hebben we gedaan? 

Op 19 november is in de clubkamer een theorie-avond gehouden met als sprekers Mo-

nique Kuunders en Fred van der Geer. In de zaal waren andere betrokkenen aanwezig 

die aanvullingen gaven waar nodig. De onderwerpen die aan bod kwamen: 

 Verhalen en beelden van risicovolle incidenten 

 Roeireglement m.b.t. veiligheid 

 Aandachtspunten voor de haven 

 Aandachtspunten voor de Rijn 

 Zichtbaarheid 

 Omslaan/vollopen 

 Bronnen voor meer informatie en voor aanschaf materialen 

De avond is aangekondigd d.m.v. een oproep op de website, in de digitale nieuwsbrief, 

d.m.v. posters (clubkamer; toegang botenhuis; prikbord in de botenloods). Ook is een 

aantal instructeurs gevraagd om hun roeiers aan te sporen bij de avond aanwezig te 

zijn. Bij de aankondiging hebben we gemeld dat deze vooral interessant zou zijn voor 

leden die in 2012 of 2011 lid werden. Men is gevraagd zich vooraf te melden, wat on-

geveer 7 mensen hebben gedaan. Uiteindelijk kwamen er 25 leden, waarvan 14 die re-

cent lid werden. 

 

Hoe liep het en wat vonden we daarvan? 

 We waren tevreden over de opkomst.  

 De opzet is geslaagd, zeker de filmpjes die we lieten zien maakten veel indruk.  

 De avond duurde te lang. We zouden kunnen schrappen in de ‘bijna-ongeluk’ 

verhalen. Deze schrikken wellicht onnodig af. Belangrijk is om verhalen te vertel-

len, waarbij we ook handvatten aanreiken om veilig te roeien. Ook duurde het 

onderdeel over het roeien op de Rijn in verhouding langer dan de andere onder-

delen. Bij de leden wekte het de indruk dat de avond vooral hierover ging (op-

merking uit het publiek). 



10 Jaarverslag 2012 Roeivereniging Jason Arnhem 

 We kunnen meer vragen aan het publiek stellen, hoewel ze ook spontaan kwa-

men. Het publiek was geïnteresseerd!  

 Er waren technische storingen in het begin, doordat de internetverbinding niet 

werkte. De apparatuur moet vooraf getest worden.  

 De hand-out achteraf werd door iedereen gewaardeerd. 

 Sommigen vertelden dat ze de veiligheid instructies al kenden, anderen vonden 

het een goede opfrisser of hebben er zeker wat van geleerd. 

 De avond was opgezet voor de beginnende roeier en voornamelijk zij zullen er 

inderdaad veel aan hebben gehad. 

 

Conclusies en aandachtspunten voor een volgende keer 

 tijdsduur praatje max. 1 uur, daarna uitloop voor vragen e.d. 

 filmpjes zeker behouden 

 meer vragen aan publiek stellen 

 opzet verhaal goed 

 techniek vooraf controleren. 

 

3.2 De start van de Vervolginstructie  

De vervolginstructie (VI) startte in 2012 met 17 deelnemers (9 dames, 8 heren), 68% van 

het aantal deelnemers van de Introductiecursus (IC).  

 

Examenmogelijkheden na de IC tijdens de VI 

Ook dit verslagjaar bleek het niet realistisch er van uit te gaan dat het verantwoord is 

cursisten aan het einde van hun IC voor een examen op te laten gaan.  

De examentijdstippen waren in 2012 relatief kort van te voren bekend. Meer planning 

(jaarkalender) cq tijdiger bekendmaking (zo mogelijk met digitale aankondiging/in-

tekening ) blijft wenselijk.  

Zolang 40% van RV-Jasonleden niet over stuurvaardigheden blijkt te beschikken blijft 

het tijdiger op examenniveau verwerven van stuurvaardigheden nadrukkelijk meer 

aandacht dan in het verslagjaar het geval is gebleken. Min of meer in dat verband: het 

op niveau brengen van toervaardigheden verdient meer aandacht.  

 

Instructieaanbod ten behoeve van zij-instromers en leden langer dan 1 jaar lid 

Op het grensvlak van de VI is vermeldenswaard dat ook in 2012 Jason een relatief 

groot aantal nieuwe leden zag ‘zij-instromen'. Voorroeien vindt niet zo systematisch 

plaats als in de RV Jasonvoorschriften is vermeld.   

Voor bestaande 2e jaarsleden is in het verslagjaar net als in 2010 aan een nieuwelingen 

ROW-ploeg gebouwd, ditmaal voor een acht. Wederom een gunstige ontwikkeling in 

een ‘verlenging’ van de VI-periode welke tegemoet komt aan de roei- en prestatieambi-

ties van de betrokken 2e jaars.  

Het instructieaanbod aan cq aandacht voor ploegvorming van bestaande leden was in 

het verslagjaar voor verbetering vatbaar.  

 

Conclusie 

De ervaringen met de VI-2012 leidt tot de volgende aanbevelingen: 
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 Examenmogelijkheden, bij voorkeur in een jaarplanning vastleggen. Aankondi-

ging/intekening zo mogelijk digitaal.  

 Bij in ieder geval de huidige stand van de reglementen ter zake het door zij-

instromers voorroeien aan de examencommissie, nog steeds als een principieel 

onderdeel van het Jasonopleidingsbeleid en -handelen aanmerken.  

 Mits voldoende begeleiding haalbaar is, blijkt het opnieuw de moeite waard 

nieuwelingen in de laatste helft van de VI-periode ROW- of toerervaring aan te 

bieden.   

 Naar streven dat er in voorkomende gevallen een adequaat instructieaanbod 

voor zowel zij-instromers als  -niet in de laatste plaats-  bestaande leden beschik-

baar komt. 

3.3 Deelname introductiecursus (IC) en vervolginstructie 50+ 

In 2012, het derde jaar waarin het midweek/fifty-fit roeien bij Jason in zijn huidige 

(midweek)-vorm gestalte kreeg, zijn er zowel in juni als in het najaar nieuwelingen in-

gestroomd.  

In totaal betekende het dat van de in totaal 16 IC-deelnemers in 2012, er relatief veel, 

namelijk 8, afvielen. Deze afvallers komen vooral uit de september/oktober groep, die 

een roei-overwintering niet zien zitten. 4 van deze afvallers hebben dan ook verklaard 

in maart lid te worden en dan weer in de boot aan te schuiven. Vanwege de uniformi-

teit met de reguliere IC en omdat midweek doorgaans maar 1 maal per week instructie 

heeft, ligt het voor de hand bij de midweekcategorie de duur van de IC eveneens op 6 

weken te stellen.  

 

Vervolginstructie en examen 

Wat betreft examinering onderscheiden de ervaringen bij de midweek/fifty fit vervolg-

instructie zich niet van die bij de ‘reguliere’ instructie. De wens om de examentijdstip-

pen tijdiger en zo mogelijk digitaal bekend te maken is dan ook bij het midweekroeien 

aan de orde.  

Verder is nog weer eens bevestigd dat de leercurve met het stijgen van de leeftijd vlak-

ker wordt en daarmee ook gevolgen kan hebben voor instructieduur en slagingskans. 

 

Opvang en ondersteuning nieuwe leden  

Het midweek-roeien heeft zich ook in het verslagjaar verder ontwikkeld tot een gea-

nimeerd roeigebeuren met veel onderlinge contacten en ploeguitwisseling.  

 

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 blijven de ge-

dachten gezien de ervaring met de start in het najaar toch sterk uitgaan naar uit-

sluitend een start in de maand mei. 

 De duur van de midweek/fifty fit IC analoog aan reguliere IC ook op 6 weken 

stellen.  

 

Initiatiefnemers midweek/fifty fit roeien bij Jason, 

Ada Oudkerk 
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Aly Bakker  

Frits Schaap  

3.4 Roeiexamens 

Er zijn van maart t/m oktober 9x examens afgenomen die centraal werden aangekon-

digd en waarvoor men zich kon inschrijven. Aantal deelnemers variërend van 2 tot 13. 

(NB: naar aanleiding van examen 28 april waar (opnieuw) 3 ingeschrevenen er gewoon 

niet waren, hebben we een bericht op de Jason-site geplaatst. Daarna kwam dit minder 

voor) 

Totaal aantal beoordeelde kandidaten was 67. Het aantal afgenomen examens was 87, 

waarbij 62 positief zijn beoordeeld.  

 

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. 

 

Voorbereiding op stuurexamens liet te wensen over 

Voorbereiding op stuurexamen was opnieuw van mindere kwaliteit. Vaak niet goed 

geoefend 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 het 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. 
 

3.5 Rijnstuurcommissie 

De Rijnstuurcommissie bestaat uit Paul Bussemaker, Flip Deinum, Fred van der Geer, 

Rob van den Heuvel en contactpersoon Peter Visser. 

Aan onderstaande personen zijn de volgende bevoegdheden toegekend: 

 Rijnstuurdispensatie aan Dirk Hoekendijk. 

 Rijnstuurbevoegdheid aan Frits Schaap. 

 SkiffenRijnbevoegdheid aan Monique Kuunders, Annemarie Klein Robbenhaar, 

Rob van den Heuvel. 
 

3.6 Junioren 2012 

In 2012 hadden we ongeveer 20 jeugdroeiers: twee wedstrijdroeiers en de rest roeide 

competitiewedstrijden. 
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Coaches 

 Renate Casparie 

 Herman Wools 

 Andre de Vegt 

 Wim Jan Ligtenberg 

 

Instructeurs 

 Olaf Stofferis 

 Johanneke Smeding 

 Dominique van de Griendt 

 Sophie Morssinkhof 

 veel junioren zelf bij het schoolroeien 

 

Indoortrainer 

 Olaf Stofferis, bijgestaan door Hilde Nouws 

 

De Juniorencommissie was in 2012 niet actief. Af en toe is er door de roeiers een activi-

teit georganiseerd. 

 

Diverse activiteiten 

Gedurende de wintertijd heeft de jeugd indoortrainingen gedaan in een zaal van het 

SGA. Deze trainingen zijn dit jaar voor het laatst door Olaf verzorgd. Met veel taart 

hebben we afscheid genomen, bedankt Olaf! 

 

Het seizoen 2011/2012 hebben we afgesloten met een roeisessie in de acht. Ook demon-

streerde Olaf hoe je terug moet klimmen in de skiff. Met verbazingwekkend gemak 

deed iedereen het kunstje na, ook de nieuwelingen die nog niet eerder in de skiff had-

den geroeid. Dat was ook het moment waarop we afscheid namen van Johanneke als 

instructeur, gelukkig heeft Dominique voor de nodige aanvulling gezorgd. 

 

NSRK 

Als tegenprestatie voor het gebruik van de gymzaal hebben in april en mei de Jason-

jeugdroeiers een aantal leerlingen van het SGA klaargestoomd voor het Nationaal 

School Roei Kampioenschap. Zeven ploegen hebben meegedaan aan deze 500 meter-

wedstrijden op de Bosbaan, een geslaagde dag met iets minder resultaat dan in andere 

jaren. Dat gaan we in 2013 beter doen. 

 

NJTK 

De jeugd had zich weer verheugd op het populaire NJTK , een trainingskamp op de 

Beekse Bergen in Tilburg, bij R.V. Vidar. Helaas ging dat dit jaar door bezuinigingen bij 

de bond niet door. In plaats daarvan hebben we een dagje geroeid bij RV Salland in 

Gramsbergen. 

 

Wedstrijden  

Competitie-roeien 

In het voorjaar werden competitie-wedstrijden in Leeuwarden, Assen en Almelo ge-

roeid. Iedereen start dan twee keer in de C4, dubbeltwee of skiff. Vooral in Almelo 

gingen er veel Jason-roeiers winnend over de streep en iedereen heeft meegedeeld in 

blikken en taart. 



14 Jaarverslag 2012 Roeivereniging Jason Arnhem 

In juni was er de jaarlijkse landelijke finale, deze keer op de wedstrijdbaan van het Til-

burgse Vidar. Ook daar waren weer Jason-successen. 

Begin 2012 is er een aantal nieuwe roeiers gestart, deze zijn al weer klaar voor de com-

petitie van 2013. 

 

ROW 

Een aantal heeft in september nog meegedaan aan de Cottwich-regatta in Almelo, een 

wedstrijd over 5 kilometer. Marieke startte in de skiff M18 en mocht een blik mee naar 

huis nemen. Tjeerd en Jaap werden tweede in het J16 2x veld, Ivan vierde bij de J16 1x 

en Ruben tweede bij de J18 1x. 

3.7 Toerroeien 

De toercommissie bestaat uit Jelleke Bakker en Marianne Scholten. 

Eind januari zijn er weer boten gereserveerd voor 6 tochten van de landelijke toerka-

lender. De toercommisie heeft zelf (midweek)dagtochten en meerdaagse tochten geor-

ganiseerd. Ook nieuwe leden hebben met plezier een dag-/toertocht gemaakt bij een 

andere vereniging. De fifty-fit roeiers hebben weer zelf midweekdagtochten georgani-

seerd. 

De meerdaagse tochten van het KNRB hoteltochten zijn een groot succes geweest. 

 

Dagtochten van de toerkalender 

2 personen:  Lammetjestocht bij Asopos - de Vliet (Leiden) 

4 personen:  Nationale Weerribbentocht bij RV 't Diep (Steenwijk) 

4 personen:  Haventocht bij RV Nautilus (Rotterdam) 

4 personen:  Groene Harttocht bij RV Alphen 

4 personen:  Geuzentocht bij RV Rijnland (Leidschendam) 

4 personen:  Braassemermeertocht bij RV Michiel de Ruyter (Uithoorn) 

 

Dagtochten georganiseerd door de toercommissie  

8 personen:  Weerribbentocht bij RV 't Diep (Steenwijk) 

4 personen:  Leerdam-Buren bij RV Leerdam 

4 personen:  Buren-Leerdam bij RV Leerdam 

8 personen:  Hemelvaarttocht van Arnhem naar Wageningen (RV Argo) 

8 personen:  van Wageningen (RV Argo) naar Arnhem 

12 personen:  tocht rondom Sneek bij RV de Geeuw (Sneek) 

11 personen:  Ronde Hoeptocht bij RV Michiel de Ruyter (Uithoorn) 

 

Meerdaagse tochten georganiseerd door de KNRB 

8 personen:  Hoteltocht Moezel 

8 personen:  Hoteltocht Labe-Elbe 

 

Meerdaagse tochten georganiseerd door anderen 

4 personen:  vanuit Leeuwarden naar en rondom Eernewoude 

8 personen:  tocht op de Oder in Duitsland 

4 personen:  Turfroute 
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Net als vorig jaar wil de toercommissie naast de dagtochten van de toerkalender elke 

maand een midweektocht organiseren. We gaan inventariseren of er weer voldoende 

belangstelling is voor de hoteltochten van de KNRB.  

We hopen dat de fifty fitters naast de tochten die ze zelf organiseren, volop aan dag-

tochten en meerdaagse tochten die de toercommissie organiseert zullen deelnemen. 
 

3.8 Zaaltraining Veteranen 

Instructeur: Paul Valkenburg 

Afgelopen jaar is de zaaltraining weer gegeven in de gymzaal aan de Bauerstraat. Doel 

van de training is het opbouwen/onderhouden van conditie. Benen, billen, armen, 

buikspieren en rugspieren worden afwisselend belast tijdens oefeningen in een daar-

voor uitgezet circuit. Dit jaar is ervoor gekozen om iets meer afwisseling in de aange-

boden oefeningen te brengen, waardoor er nog meer spieren aan bod komen. Het aan-

tal deelnemers varieert per keer, maar ook dit jaar is het aantal deelnemers iets toege-

nomen. Er zijn meestal 24 personen aanwezig van wie er 20 een constante factor zijn. 

Als het goed is vindt ook volgend seizoen gedurende de wintertijd de training plaats in 

de Bauerstraat van 20.30 uur tot 22.00 uur. 
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4 Contact en communicatie 

4.1 Website en mededelingenmail 

Via redactie@jasonroeien.nl komen regelmatig stukjes binnen om te plaatsen op 

www.jasonroeien.nl. Verder komen er mededelingen van het bestuur binnen en soms 

van externe partijen (bijv. oproepen voor deelname aan wedstrijden). 

 

Via redactie@jasonroeien.nl krijgen Riet van Rossum, Sem Drosterij en Monique Kuun-

ders kopij binnen en plaatsen die als nieuwsberichten op de website.  

 

De mededelingenmail wordt maandelijks door Monique Kuunders verstuurd. Ze ge-

bruikt daarvoor haar eigen e-mail-adres als afzender. De e-mail-adressen van de leden 

haalt ze uit de actuele ledenlijst, waar ze via een dropbox-account toegang toe heeft. 

In de nieuwsberichten wordt zoveel mogelijk naar de website verwezen, zodat de me-

dedelingenmail lekker kort blijft. De rubrieken met oproepjes voor bestuur/commissies 

en voor roeimaatjes worden niet regelmatig gebruikt, maar leveren bij gebruik wel re-

acties op. Die blijven dus. 

 

Redactie  

Sem Drosterij 

Riet van Rossum 

Monique Kuunders 
 

4.2 Archiefcommissie 

In het afgelopen jaar is de archiefcommissie doorgegaan met de verwerking van ar-

chiefmateriaal over de jaren 2001-2010. Het betreft stukken van het algemeen Bestuur 

en van de Roeivereniging. Hierna zullen de stukken van de Zeil-Motorbootvereniging 

en de Kanovereniging aan de beurt komen voor verwerking, alles zoveel mogelijk vol-

gens de afspraken met het Gelders Archief. 

 

Daarnaast is de commissie aan het nadenken over mogelijkheden tot het ordenen en 

overdragen van digitale archiefstukken. Bij navraag bleek hiervoor bij het Gelders Ar-

chief en in den lande nog geen panklare oplossing te bestaan. 

 

Janneke Lambooij 

Tineke Lely  
 

4.3 Bardiensten 

De bardiensten verlopen goed. Roeileden draaien mee op de zaterdagochtend en op 

dinsdag bij het ‘door-de-weeks-roeien’.  

Medewerking aan de bardienst van de zaterdag: 
Trudy Brouwer 

Nelleke Kooy 

Beatrijs Rijnberg 

Mary-Ann Voets 

Fons Voets 

Anny Beelen 

Riette Voorhaar 

Michiel van der Meulen 

Gery Sylvain (tot 1 juni) 

Bjorn Tiemessen 

Fokke Ypma (tot 1 mei) 

Erica van der Lelij 

Kees Stuyt 

mailto:redactie@jasonroeien.nl
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Op de dinsdagen hebben meegedraaid: 
Trudy Brouwer 

Miek Erhart 

Gerrit Boersma 

Thea van Schaik 

Anneke Brussel 

Joan Voetelink 

Aly Bakker 

Marijke de Bruïne 

Jo Roelse 

Frans Erhart 

Marian Scholten 

Riëtte Voorhaar 

Diderike de Jong 

Jelleke Bakker 

Marysia Olszanowski 

Tineke Lely  

 
 

4.4 Het Jason Baken  

Het Jason Baken is het verenigingsblad van R&ZV Jason en verschijnt vier maal per 

jaar. Twee leden hebben vanuit de roeivereniging mee gedaan met het Jason Baken 

oude stijl, te weten Nelleke Kooij (redactie) en Aljo Hartgers (opmaak). Alleen Nelleke 

is doorgegaan met het Baken in de nieuwe stijl (vanaf de 2de helft van 2012) met een 

vernieuwde redactie met daarin o.a. Beatrijs van de Brink (RV) en Paul Koch (ZM). 

Meer informatie over het Jason Baken is te vinden in de stukken van de R&ZV. 
 

4.5 Overige commissies 

Sponsorcommissie 

Van de fundraising-commissie is geen nieuws aangezien de Gemeente Arnhem (nog) 

niets besloot over of reageerde op de analyse over de toekomst van RV Jason, binnen of 

buiten de R&ZV (Rapport Hoekendijk). 
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5 Materiaal 

5.1 Materiaalcommissie 

De materiaalcommisie bestaat uit  

Erik Metz (materiaalcommissaris) 

Sita Drost 

Helena Dijkstra 

Bart Schraag 

Dorus Bertels 

Peter ter Haar 

Willem Jan Langeveld 

Peter Visser 

Willem Fokkema (trekker) 

 

In de Algemene Vergadering van november is Erik Metz benoemd tot voorzitter van 

de vereniging en is daarmee afgetreden als materiaalcommissaris. Peter Visser heeft 

zijn plaats als interim-materiaalcommissaris ingenomen. 

5.2 Onderhoud 

Zware schadegevallen hebben zich dit jaar niet voorgedaan. 

Groot onderhoud is gedaan aan de Millingerwaard.  

De Noorderhaaks heeft een nieuw onderwaterschip gekregen, waardoor de vaareigen-

schappen en vooral het gedrag in zeegang enorm verbeterd zijn. 

De Grienderwaard heeft een totale restauratie ondergaan waarmee enkele ‘Franse 

slag’-bouwresultaten vernieuwd en verbeterd zijn. 

Een nieuwe Euroracing 4*/+ is besteld. 

5.3 Klusdagen 

Op 13 oktober is er een klusdag geweest Deze dag is vooral gebruikt voor het schoon-

maken van de boten en het vervangen van wieltjes, slidings en voetriempjes.  

Velen werkten mee: 
Veerle van der Werf 

Emiel Schreur 

Huib Luiken 

Maarten Imkamp 

Nicole van Heukelom 

Jacqueline Dingemans 

Etienne Smit 

Marieke Jacobs 

Jaap Wildeman jr 

Ivan Remijn 

Edzard Gelderman 

Sjoerd Veenstra 

Linda Schuller  

Daan den Hartog 

Otto Ingwersen 

Mees Jacobs 

Emma Jacobs 

Okke Jacobs 

Floris Nit 

Peter Eikelboom 

Annemiek Erkelens 

Beatrijs van den Brink 

Erik Metz 

Helena Dijkstra 

 

5.4 Aanschaf 

In juli is een nieuwe 2- van Euroracing geleverd door Behr en na de doop als Beijen-

waard in de vaart gebracht. 

5.5 Bootgebruik  

Met als basis de gegevens uit de (al dan niet consequent ingevulde) afschrijfboeken1  

wordt al jarenlang het gebruik van ons verenigingsmateriaal gevolgd. Deze cijfers ge-

                                                
1  zo werd de Noorderhaaks diverse malen als gebruikt aangegeven terwijl die na een verregaande maar 

geslaagde rompaanpassing, in een garage ligt opgeslagen 
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ven de populariteit van diverse boten en typen aan. Dit kan een onderbouwing zijn 

voor het botenplan, waarin bepaald wordt hoe de vloot uitgebreid en/of aangepast 

moet worden bij het huidige gebruik. afschrijfboeken zijn onontbeerlijk voor ordelijk 

en eerlijk gebruik van ons botenmateriaal. Op de volgende pagina’s staan de cijfers van 

het gebruik in 2012 van boten op de vereniging en van het gebruik van onze vereni-

gingsboten bij wedstrijden en toerevenementen. Ter vergelijking staat in de laatste ko-

lom het jaargebruik in 2011. 

Bijzonderheden: 

 in februari was er sprake van 2½ week vorst en ijs 

 half september werd de Beijenwaard aan de vloot toegevoegd 

 
 

 

 

 

bootgebruik 2012

glad materiaal

J F M A M J J A S O N D n/2012 n/2011

Meerslagen Meers 8+ 5 4 1 1 1 2 1 3 3 1 2 24 24

Kijfwaard Kijfw cont. 8+ 0 0

Koppenwaard Kop 4* 8 2 6 4 5 2 5 14 3 8 13 70 103

Skidbladnir Skid privé/cont 4* 0 6

Middelwaard Mid 4+ 3 3 3 3 3 6 1 1 7 3 33 2

Havikerwaard Havw 4- 9 2 7 9 8 9 7 12 7 4 8 82 67

Beimerwaard Beim 2- 1 2 1 3 7 34

Het Zwarte Schaar ZwS 2- 6 3 5 8 7 16 10 14 8 5 5 9 96 48

Gallantijn-3 Gall3 2x 11 6 17 21 19 22 9 13 24 11 9 4 166 179

Muggenwaard Mugw 2x 3 2 9 11 7 14 11 26 19 6 9 12 129 105

Beijenwaard Beij-w 2x 8 13 17 15 53 0

Peppelgraaf Pep 2x 3 3 2 5 7 3 1 1 25 67

Pegasus Pega privé/cont 2x 0 1

Rik Rik 1x 3 15 18 11 7 7 16 9 1 87 134

Hanneke Hann 1x 5 2 10 10 8 4 1 4 9 2 2 4 61 101

Rosande-3 Rosa3 1x 12 5 7 13 12 3 7 2 3 2 66 47

Spillekenswaard Spil 1x 1 1 4 12 19 16 19 23 32 17 2 146 116

Haesenwaard Haes 1x 5 1 7 31 41 25 50 35 42 44 30 13 324 167

Fraterwaard Fra 1x 21 25 19 13 14 17 29 17 1 1 157 87

Steenwaard Stee 1x 1 1 1 1 4 11

Cok Cok 1x 2 5 4 6 12 10 21 5 65 52

Huissenschewaard Hui 1x 1 1 2 32

n/mnd 71 31 105 171 176 157 150 174 240 146 94 82 1597 1383

Toermateriaal

J F M A M J J A S O N D n/2012 n/2011

s-Gravenwaard sGrW D4* 4 1 1 4 5 3 1 1 6 2 1 3 32 67

Groene Rivier GrR C4+ 1 1 9 2 2 6 2 1 5 2 1 1 33 38

Wolfswaard Wolfsw C4(x)+ 6 1 10 6 7 12 5 10 10 6 5 78 81

Millingerwaard Mill C4* 16 11 28 29 29 30 25 14 7 19 22 15 245 265

de Noorman Noo C4* 19 11 30 21 36 24 29 36 23 24 23 10 286 247

Noorderhaaks NdH zee4* 2 2 1 2 1 ???? 8 0

Grienderwaard Grie zee2x 4 3 1 2 1 11 15

Koningswaard Kon C2+ 1 2 5 13 15 4 2 6 4 4 1 1 58 40

Kleefsewaard Kle C2* 14 9 14 17 27 32 30 25 21 24 14 20 247 276

Piet Stoon PSt SRV C2* 8 3 11 12 9 9 12 8 9 6 11 2 100 136

Single Sin C1 1 6 2 3 2 2 1 5 22 27

Byland Byl wh2x 1 3 7 6 2 5 5 5 8 6 1 49 46

Meynerswijk Mey wh2x 4 2 3 8 5 7 3 6 6 5 4 2 55 55

Loowaard Loo D1x 1 3 2 1 7 16

Praets Pra cont C2+ 0 0

n/mnd 79 47 118 122 149 135 116 113 104 103 89 56 1231 1309

spec. inzet wedstrijden 8+ Mid ZwS Gal3 MugwBeij-wRik Han HaesRosa3Noo Mill scholen/clinics Wolfsw, Mil, Kle

AA x

Head x

ZwWa x x x x tochten Byl Mey Kon ????

Spaarne x div tochten x x

Tromp x x 11-steden x

Salland x x x Oder x x

Linge x x x x x

Hel vN x x

Eemhead x

Duisburg masters x x

Cottwitch x

Goudse mijl x

Bedr-8 Okeanosx

ZRB x x

Ijsselreg. x

Goes x

Almelo jeugd x x x

Hollandia x x

Gent x

westelijke x

Martini x

bijzonderheden vorstperiode 2½ wk februari

nieuw: half sept: Beijenwaard afgevoerd: ??????????

groot onderhoud

cq schade's Noorderhaaks

schade/udv Mug Grienderwaard

???? ?????????? materiaalcie

???? ?????????? materiaalcie

???? ?????????? materiaalcie

????
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In onderstaande tabel is aangegeven welke boten ingezet zijn op voor deelname aan 

wedstrijden en toertochten. Om de locaties te bereiken werd gebruik gemaakt van de 

(twee) eigen botenwagens. 
 

 
 

 

Afschrijfboeken en cijfers bootgebruik: Cees Niemeijer  
 

wedstrijden 8+ Mid ZwS Gal3 Mugw Beij-w Rik Han Haes Rosa3 Noo Mill

x

x

x x x x

x

x x

x x x

x x x x x

x x

x

x x

x x

x

x

x x

x

x

x x x

x x

x

x

x

bijzonderheden vorstperiode 2½ wk februari

nieuw: Beijenwaard groot onderhoud Noorderhaaks

cq schade's Grienderwaard

schade/udv Mug Millingerwaard

scholen/clinics

tochten Byl Mey Kon

div tochten x x

11-steden x

Oder x x

Martini

IJsselreg.

Goes

Almelo jeugd

Hollandia

Gent

Westelijke

Eemhead

Duisburg masters

Cottwich

Goudse mijl

Bedr-8 Okeanos

ZRB

Wolfsw, Mil, Kle

AA

Head

ZwWa

Spaarne

Tromp

Salland

Linge

Hel vN
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6 Financiën 

6.1 Exploitatie RV Jason 2012 

 

 

Toelichting lasten 

1. R&ZV Jason: de overschrijding is veroorzaakt door een te lage begroting van de 

roeivereniging 

2. Bestuurskosten: een kleine overschrijding ten opzicht van de begrote kosten. De 

eenmalige kosten van de wijzigingen van statuten en een correctie op de roeikle-

ding zorgen voor de overschrijding 

3. Reservering t.b.v. buffer: het resultaat 2012 is € 138 positief met als gevolg dat er 

geen ruimte is reserveren van gelden t.b.v. een buffer voor toekomstige grote uit-

gaven. De oorzaak is overschrijding van het budget “bijdragen R&ZV” en een 

veel lagere opbrengst van de clubkamer. In verband met deze ontwikkeling 

wordt zal de contributie in 2014 met minimaal € 10 worden verhoogt (besluit 

ALV nov. 2012). Dit met als doel dat jaarlijks een bedrag voor grote uitgaven kan 

worden gereserveerd. 

  

Toelichting baten 

1. Contributie & KNRB: door een te lage begroting en aanmelding van nieuwe le-

den is er meer contributie ontvangen 

2. Entreegelden; is lager dan begroot omdat van 8 nieuwe leden (aanmelding na 1-

10-12) de contributie moet worden geïncasseerd  

3. Zelfwerkzaamheid: 1 persoon heeft de zelfwerkzaamheid afgekocht. Door de 

wisseling van de secretaris, zijn leden die geen ZWZH hebben aangegeven niet 

actief benaderd. In 2013 zal dit weer actief worden opgepakt 

4. Opbrengst Clubkamer: opbrengsten zijn lager dan begroot doordat er een verlies 

is gedraaid. Het bedrag van € 608 is door de opbrengst van de douches, adver-

teerders en rente spaarrekening gerealiseerd; 

Lasten resultaat perc Baten resultaat perc

Begroting Begroting 

2012 2012

R&ZV Jason (facilitair) 16.200€    18.208€    112% Contributies 35.000€    36.851€       105%

Onderhoud materiaal 4.000€      3.755€      94% KNRB 5.500€      6.048€         110%

Afschrijving materiaal 14.000€    14.000€    100% entreegelden 300€        190€            63%

Bestuurkosten 2.000€      2.400€      120% ZWZH-afkoop 100€        100€            100%

Verzekering vloot 2.600€      2.786€      107% opbrengst clubkamer 4.000€      608€            15%

Evenementen 500€        -€         0% donaties -€         490€            

Instructie 1.000€      -€         0% instructie 3.500€      2.713€         78%

KNRB 5.500€      6.048€      110% kluisjes 300€        250€            83%

Indoortraining 500€        450€        90% kleding 100€        88€             88%

Reservering tbv buffer 2.300€      -€         0% rente 100€        217€            217%

bankkosten 50€          30€          60% Evenementen -€             260€            #DEEL/0!

diversen 250€        -€         0%

Subtotaal 48.900€    47.677€    97% Subtotaal 48.900€    47.815€       98%

Resultaat 138€        Resultaat

Totaal 48.900€    48.900€    



22 Jaarverslag 2012 Roeivereniging Jason Arnhem 

Toelichting penningmeester R&ZV 

Er is in 2012 een klein drama gebeurd. De inkomsten van de bar wogen niet 

meer op tegen de kosten van de bar: er is zelfs een klein verlies gedraaid van € 

150,69. Natuurlijk vraag je je dan af hoe dat kan. Er zijn een aantal kleine za-

ken, die opgeteld dit verschil maken. Maar ook grotere: de vrijwilligerskosten 

zijn in 2012 veel te hoog geweest. Daarnaast kan genoemd worden: er is in de 

zomer fraude gepleegd door een vrijwilliger; er wordt ’s ochtends af en toe te 

veel koffie gezet, waardoor een deel moet worden weggegooid; de inkoop is 

duurder geweest. Kortom: een klein drama. 

5. Donaties: het afgelopen jaar is van 2 (oud-)leden een donatie ontvangen; deze is 

gebruikt voor het aanschaffen van roeiboten en riemen 

6. Instructie: in verband met de wijziging van het tarief (€ 125 naar € 100) van in-

structielessen zijn de opbrengsten lager dan begroot 

7. Evenementen: 2 roeiclinics georganiseerd. 

 

6.2 Balans RV Jason 2012  

 

1. Bezittingen: deze zijn gedaald met € 4.300 omdat er in 2012 € 9.700 is geïnves-

teerd in nieuw materieel. Het restant van € 4.300 is op de spaarrekening gereser-

veerd voor toekomstige uitgaven aan klapriggers (€ 2.500) en aanschaf overige 

benodigdheden (vb. roeivlot).  

2. Het boekjaar 2012 wordt met een positief saldo van € 135 afgesloten. 

3. Uit het overleg met de financiële commissie kwamen de volgende opmerkingen: 

 R&ZV moet per kwartaal een rapportage aanleveren i.v.m. de bar-omzet. 

2012 is met verlies afgesloten; 

 ZWZH is in 2012 niet geïncasseerd. Dit alsnog oppakken en actief beleid 

voeren 

Beginbalans Eindbalans

Activa 1-1-2012 31-12-2012

Bezittingen 65.205€              60.905€             

Voorraad 399€                    311€                   

debiteuren 965€                    693€                   

gelden onderweg -€                     161€                   

banksaldo 2.279€                2.349€                

deposito 14.387€              18.604€             

Totaal 83.235€              83.023€             

Passiva

Eigen vermogen 82.116€              82.618€             

Crediteuren -€                     

Borg Kluisjes 265€                    270€                   

Vooruitbetaalde contr/rekg 352€                    -€                    

Winst 502€                    135€                   

Totaal 83.235€              83.023€             
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 Actief sponsorbeleid: het bestuur moet hiervoor een eerste aanzet geven 

 In komende ALV wordt het verslag toegelicht. 

6.3 Kascommissie 

Op 13 februari 2013 is de kascontrolecommissie bij de penningmeester op bezoek 

geweest om het jaarverslag 2012 en de daarbij behorende bescheiden te controleren. 

Wij hebben geconstateerd dat de penningmeester de zaken op orde heeft en hebben 

hem daarmee gecomplimenteerd. Dit laat onverlet dat wij wel enkele opmerkingen en 

aanbevelingen hebben: 

 De begroting betreffende de clubkamer is slechts voor 15% gerealiseerd. Dit is te 

wijten aan fraude en een bijdrage voor de vrijwilligers die achter de bar staan die 

niet in verhouding staat tot de baten. We bevelen het bestuur, de penningmees-

ter, aan om eens per twee maanden een ‘uitdraai’ te maken van de kosten en ba-

ten van de clubkamer. Op deze manier wordt de vinger aan de pols gehouden en 

worden eventuele onrechtmatigheden tijdig gesignaleerd.  

 Het bestuur geven we ter overweging om de clubkamer door (onbezoldigde) 

vrijwilligers, d.w.z. leden, te laten beheren in het kader van het vrijwilligersbe-

leid en slechts bij uitzondering gebruik te maken van betaalde krachten. 

 We moeten helaas constateren dat het vrijwilligersbeleid in 2012 in die zin niet 

van de grond gekomen is dat slechts een persoon de zelfwerkzaamheid heeft af-

gekocht, terwijl meer mensen aangegeven hadden dit wel te willen doen. Dit 

heeft uiteraard negatieve invloed gehad op de baten van de vereniging. 

 We bevelen het bestuur aan om voor speciale uitgaven sponsoren te benaderen of 

gebruik te maken van bijvoorbeeld het Rabo Stimuleringsfonds. 

 

Nota Bene 

 De kascontrolecommissie heeft niet kunnen beoordelen of banksaldo en depo-

sitogelden voldoende volume hebben in relatie tot het aanschaf- en onderhouds-

plan voor de roeivloot, aangezien wij dit plan niet hebben kunnen inzien. 

 Jan Schaeffer kon helaas niet aanwezig zijn tijdens deze controle. Volgend jaar 

ontstaat er een vacature in de kascontrolecommissie omdat Kees Joosse dit jaar 

voor de derde keer de kas mede heeft gecontroleerd. Het bestuur zal dus in deze 

vacature moeten voorzien. 

 

Riëtte Voorhaar 

Kees Joosse 
 


