
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roeivereniging Jason 

Jaarverslag 2014 
 

 
Botenloods, Clubhuis en bezoekadres 

Westervoortsedijk 92 

6827 AW Arnhem 
(026) 3615207 

 
Postadres 

Postbus 62 
6800 AB Arnhem 

secrearis@jasonroeien.nl 
 

Website 
www.jasonroeien.nl 

 
 

 

Vastgesteld in de Algemene vergadering van 7 april 2015



 
Jaarverslag 2014 Roeivereniging Jason Arnhem   2 

 

 



 
Jaarverslag 2014 Roeivereniging Jason Arnhem   3 

Inhoud 

Inhoud ............................................................................................................................................ 3 

1. Van de voorzitter ....................................................................................................................... 5 

2. Leden en organisatie 2014 ......................................................................................................... 6 

2.1 Bestuur en commissies ...................................................................................................... 6 

2.2 Ledenbestand.................................................................................................................... 6 

2.3 Verenigingsstructuur ......................................................................................................... 8 

2.4 KNRB ............................................................................................................................... 8 

3. Roeien ........................................................................................................................................ 9 

3.1 Veiligheid ......................................................................................................................... 9 

3.2 Introductie- en instructiecommissie ................................................................................... 9 

3.3 Examencommissie............................................................................................................11 

3.4 Rijnstuurcommissie ......................................................................................................... 13 

3.5 Junioren ......................................................................................................................... 13 

3.6 Wedstrijdroeien ............................................................................................................... 15 

3.7 Toerroeien ...................................................................................................................... 16 

3.8 Clubkampioenschappen .................................................................................................. 16 

3.9 Zaaltraining veteranen.................................................................................................... 17 

4. Contact en communicatie ........................................................................................................ 18 

4.1 Website ........................................................................................................................... 18 

4.2 Mededelingenmail .......................................................................................................... 18 

4.3 R&ZV-breed ................................................................................................................... 18 
4.3.1 Archiefcommissie                                                                                                            18 
4.3.2 Bardiensten                                                                                                                      18 
4.3.3 Het Jasonbaken                                                                                                                19 

5. Materiaal ................................................................................................................................. 20 

5.1 Materiaalcommissie ........................................................................................................ 20 

5.2 Botenbestand/vlootopbouw ............................................................................................. 20 

5.3 Bootgebruik .................................................................................................................... 21 

6. Financiën  ................................................................................................................................ 24 

 

 



 
Jaarverslag 2014 Roeivereniging Jason Arnhem   4 

 



 
Jaarverslag 2014 Roeivereniging Jason Arnhem   5 

1. Van de voorzitter 

 

Roeivereniging Jason, 2014 

 

Afgelopen jaar hebben er nogal wat ontwikkelingen bij onze roeivereniging plaats-
gevonden. 

De nieuwe website is operatief geworden en wordt de komende tijd nog verder 
ingevuld en uitgebreid.  Een enorm voordeel daarvan is onder andere de koppeling 
met onze ledenadministratie, wat heeft geleid tot één ledenlijst die nu weer volledig 
en correct is. De zelfwerkzaamheid, die de afgelopen jaren moeilijk was te coör-
dineren of te controleren kan nu ook weer gecontinueerd worden. Om de juiste 

gegevens te verkrijgen worden alle leden de komende tijd, middels een enquête, 
gevraagd hun voorkeur voor participatie binnen de vereniging aan te geven.    

 

De nieuwe website heeft ook geleid tot structurele wijzigingen binnen de roei-
examens. Aanmelden voor de examens kan via de website en deze worden maan-
delijkse afgenomen.  

Binnen de examencommissie zijn een aantal nieuwe leden toegetreden en helaas 

een aantal oud-leden vertrokken welke natuurlijk bedankt worden voor hun vaak 
jarenlange inzet.  

 

In 2014 is onze vereniging flink gegroeid naar meer dan 200 leden. Het jeugdroeien 
zien we groeien en onze deelname aan de landelijke open roeidag in het afgelopen 
najaar heeft veel nieuwe aanmeldingen tot gevolg gehad. Wat het bestuur betreft, 
een prima ontwikkeling.   

 

Deze groei past uitstekend bij de uitbreidingsplannen van onze boten-berging bin-
nen “vlek F”. Daarvoor is inmiddels een vlekkenplan uitgewerkt waar alle vereni-
gingen zich in kunnen vinden. De kanovereniging heeft te kennen gegeven niet 
meer te willen delen in de extra ruimte van een loods. Dit heeft geresulteerd in een 
extra botenloods voor alleen de roeivloot. De verdere uitwerking en vooral de finan-
ciële invulling zal nu verder opgepakt moeten worden; daarvoor zal er ook een 
beroep gedaan worden op de leden. 

 

Begin 2014 is bij het dokken van ons botenhuis de slechte kwaliteit van het onder-
waterschip geconstateerd. Over vier à vijf jaar zal er fors geïnvesteerd moeten 
worden om dat weer op peil te brengen. In gezamenlijkheid wordt vanuit alle ver-
enigingen onderzocht wat de beste mogelijkheden zijn om tot een goed onder--
waterschip te komen, dat ons weer vele jaren boven water zal houden.   

 

Dit jaar is het weer gelukt de clubkampioenschappen te houden. Geen wedstrijd 
maar een zeer goed georganiseerde toertocht naar de Loowaard waar een picknick 
plaatsvond. Een fraai gezicht al die boten over de rivier en later de roeiers in de zon 
op het strand aan de rivier. Een geslaagde dag.      

 

Het was weer een jaar waarin met medewerking van vele actieve leden de vereni-
ging zich verder ontwikkeld heeft. Voor de toekomst staan prachtige plannen op 
stapel, wat de continuïteit van de vereniging zeker ten goede zal komen. 

 

Erik Metz, voorzitter RV Jason    
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2. Leden en organisatie 2014 

2.1 Bestuur en commissies 

Bestuur RV Jason 2014 

Voorzitter Erik Metz 
Secretaris Rob van den Heuvel 
Penningmeester Kees Stuyt 
Materiaalcommissaris Peter Visser 
Lid Dirk Hoekendijk 

 
Verenigingswerk,  commissies  en contactpersonen 

 
Introductiecommissie 

Frits Schaap 
Instructie 

Frits Schaap 
instructie@jasonroeien.nl 

Stuurinstructie-cursus 
Frits Schaap 

Examencommissie 
Jeroen Vels / Ada Oudkerk 

Rijnstuurcommissie 
Peter Visser 

Toercommissie 
Jelleke Bakker  
toer@jasonroeien.nl 

Jeugd- en Juniorencommissie 
Herman Wools 
jeugd@jasonroeien.nl 

Wedstrijdcommissie 
André de Vegt 
wedstrijd@jasonroeien.nl 

Instructeurs zaaltraining 
Domique Mensinck (jeugd) 
Lette Hogeling (jeugd) 
Herman Wools (jeugd) 
Paul Valkenburg (senioren) 

Sponsorcommissie 
(vacature) 

 

 

Contact en communicatie 
Bardiensten (R&ZV) 

Beatrijs van den Brink 
Zelfwerkzaamheid 

(vacature) 
Website 

Riet van Rossum  
Joan Voetelink 
Peter van Velze 
webmaster@jasonroeien.nl 

Jasonbaken (R&ZV) 

Beatrijs van den Brink 
Archiefcommissie 

Tineke Lely 

Marijke de Bruïne 
Janneke Lambooij 

Roeiclinics 
Joan Voetelink 

Materiaalcommissie 
Peter Visser 
materiaal@jasonroeien.nl 

Bootgebruik 
Cees Niemeijer  

Veiligheidscoördinator 
(vacature) 

Vertrouwenspersoon 
Tineke Lely

Een complete lijst met alle commissieleden vind je op de website  
(tab “Vereniging” --> “Commissies”). 

 

2.2 Ledenbestand 

De ledenadministratie is op orde gebracht. Héél af en toe popt er nog iemand op die 
al enige tijd aan het roeien is, maar niet in de ledenlijst voorkomt ... 
Na verwerking van de opzeggingen en correcties op de ledenlijst begonnen we 2014 
met 172 leden (166 seniorleden en 6 jeugdleden). In 2014 is een flinke groei van 
het aantal leden gerealiseerd, door het jaar heen maar vooral ook door de zeer ge-
slaagde najaarsintroductie. Daardoor konden we 2015 beginnen met 202 leden 
(192 seniorleden en 10 jeugdleden). 
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Wat cijfers, uitgaande van die 202 leden: 

man/vrouw  aantal       % 

vrouw 103 51 

man 99 49 

 

lid geworden in aantal % 

1970-1974 2 1,0 

1975-1979 1 0,5 

1980-1984 3 1,5 

1985-1989 2 1,0 

1990-1994 9 4,5 

1995-1999 15 7,4 

2000-2004 20 9,9 

2005-2009 30 14,9 

2010 7 3,5 

2011 18 8,9 

2012 14 6,9 

2013 24 11,9 

2014 57 28,2 

 

geboortejaar aantal % 

1999-2001 
(jeugdlid) 

10 5,0 

1991-1998 

(juniorlid) 

18 8,9 

1984-1990 16 7,9 

1974-1983 31 15,3 

1964-1973 37 18,3 

1954-1963 52 25,7 

1944-1953 27 13,4 

1934-1943 11 5,4 

 

woonplaats aantal % 

Arnhem 128 63,4 

Velp 21 10,4 

Huissen 9 4,5 

Westervoort 8 4,0 

Lathum 6 3,0 

Duiven 5 2,5 

Oosterbeek 5 2,5 

Nijmegen 5 2,5 

overig 15 7,4 

 
 

Voorzichtigheid is altijd geboden bij het interpreteren van dit soort cijfers. Een paar 
conclusies dringen zich echter wel op: 

 roeien is een sport voor mannen en vrouwen; 

 mensen blijven gemiddeld niet lang lid: 40% van de leden is (nog) niet 
langer dan twee jaar lid, 60% niet langer dan vijf jaar. In 2014 waren er 
naast de vele nieuwe aanmeldingen (dan ook) 27 opzeggingen; 

 onze leden zijn relatief oud: 45% is 50+, ruim 60% is 40+; 
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 verreweg de meeste leden komen uit Anhem zelf, aangevuld met vooral 
mensen uit buurgemeenten aan de oostkant. 

2.3 Verenigingsstructuur 

Leden van de Roeivereniging Jason (RV Jason) zijn automatisch lid van de Roei- en 
Zeilvereniging Jason (R&ZV Jason). De laatste heeft drie sub-verenigingen, naast 
de RV Jason ook de Zeil- en motorbootvereniging (ZM) Jason en de Kanovereniging 
(KV) Jason. Deze subverenigingen zijn zelfstandige rechtspersonen met hun eigen 
financiële middelen.  
De overkoepelende R&ZV Jason 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 
bestuur en een Algemene Vergadering. De voorzitters van de subverenigingen vor-
men, 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 presenteert zelfstandig een jaarverslag aan de Ledenraad.  
De RV Jason mag bij de Ledenraad vertegenwoordigd zijn met één lid voor iedere 

10 RV Jasonleden waarbij jeugdleden niet worden meegeteld. Eén subvereniging 
kan niet meer afgevaardigden in de Ledenraad hebben dan de twee andere samen. 
 
Voorzover roeileden gezamenlijk of nadrukkelijk als lid van de roeivereniging activi-
teiten hebben ontplooid voor de R&ZV, zal dat ook in het voorliggende jaarverslag 
vermeld worden.  
 
In 2014 was roeilid Beatrijs van den Brink lid (secretaris) van het DB van het R&ZV 
bestuur. 
 

2.4 KNRB 

De RV Jason is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Roei Bond (KNRB). 
Vanuit het bestuur zijn vertegenwoordigers naar KNRB-bijeenkomsten geweest 

(AEGON/KNRB Roeicongres op 25 januari, de KNRB Algemene Ledenvergaderingen 
en de regio-bijeenkomsten). 
 
De KNRB organiseerde van 24-31 augustus de Wereldkampioenschappen Roeien op 
de Bosbaan. Een aantal leden is hier op één of meer dagen wezen kijken. Het was 
een groots en succesvol evenement voor het roeien in Nederland. 
 
In de aanloop naar het WK Roeien heeft een aantal Jason-leden de promotie onder-

steund tijdens de 4-Daagse week in Nijmegen. Hier is samen met leden van NSRV 
Phocas en RV de Waal de AEGON Celebrate Rowing Tour dagelijks opgezet en be-
mand. Een bijzondere dag was de laatste dag, daags na het neerstorten van de 
MH-17 in Oekraïne. Naast het feit dat het een warme dag was, was het ook een 
bedrukte dag, omdat de 4-Daagse organisatie vrijwel alle feestelijkheden rond de 
activiteiten had teruggebracht tot een minimum.  
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3. Roeien 

3.1 Veiligheid 

 

Theorieavond veiligheid 2014 

De theorieavond veiligheid viel net buiten het verslagjaar, op 11 februari 2015. 
 

Informatieavond Eerste Hulp 
Op 13 maart 2014 is er een informatieavond georganiseerd met medewerking van 
een EHBO-docente van de Rode Kruis Afdeling Arnhem, Jeannette Heerschop. De 
avond ging over eerste hulp bij ongevallen met roeien. Specifiek is ingegaan op de 
risico’s bij te water raken bij koud weer, maar ook bij het roeien met hoge tempera-

turen. De gebruikte PowerPoint Presentatie is als pdf te zien op de website.  
 

3.2 Introductie- en instructiecommissie 

 

Introductiecursus  
Introductiecursus april/mei 
In de eerste maanden van 2014 werd duidelijk dat voor de reguliere Introductie-
cursus (IC) via de website minder reacties waren binnengekomen dan in de afge-
lopen jaren het geval was.  
Waar er bijvoorbeeld in 2013 op basis van bedoelde mailtjes nog 29 belangstellen-
den op de gebruikelijke manier voor de voorlichtings-bijeenkomst konden worden 
uitgenodigd, waren dat er in 2014 slechts 13. Als gevolg van nagekomen reacties 
konden er echter uiteindelijk toch nog 18 deelnemers met de IC starten. Slechts 

een klein aantal (5) daarvan heeft doordeweeks ’s avonds het skifftraject gevolgd, 
bij de overige 13 betrof het zowel doordeweeks ’s avonds als in het weekend ploeg-
instructie. 
Opvallend daarbij was dat enkele van deze deelnemers in de beleving van hun 
instructeurs meer dan gemiddeld al dan niet aangekondigde instructie-absentie 
vertoonden, en wel in die mate dat sommige instructeurs dat als storend hebben 
ervaren. 
Van de 18 introductiedeelnemers zijn er 14 (78%) lid geworden van RV Jason.  
 
Introductiecursus Midweek/fifty-fit mei/juni 
In het verslagjaar was ook de belangstelling voor de voorjaars Midweek/fifty-fit 
Introductiecursus vergeleken met andere jaren aan de lage kant. Op basis van de 
via de website getoonde belangstelling konden slechts 7 belangstellenden uitgeno-
digd worden voor de voorlichtings-bijeenkomst. Uiteindelijk namen er, in combinatie 

met een nagekomen aanmelding, 8 (waarvan 3 uit 1 gezin) cursisten deel aan be-
doelde introductiecursus. Van deze 8 zijn er slechts 3 (38%) lid geworden.  
 
Introductiecursus september/oktober 
Op 6 september was de Open Dag gepland in de slipstream van het WK-roeien op 
de Bosbaan. Bovendien is met medewerking vanuit diverse geledingen van de RV 
de nodige moeite gedaan om door middel van posters en niet in laatste plaats het 
opstellen en verspreiden van persberichten naar lokale huis-aan-huisbladen, deze 
dag in Arnhem en directe omgeving onder de aandacht te brengen.  
Net als het aantal bezoekers (ongeveer 30) van de Open Dag, was het aantal deel-
nemers aan de Introductiecursus in het najaar van 2014 dan ook bovengemiddeld, 
te weten 23.  
Het grote aantal deelnemers en de spreiding bij deelnemers qua leeftijd en tijdstip-
optie noopten er toe dat zowel doordeweeks als in het weekend instructie aan deze 

onverwacht grote najaarsinstroom werd gegeven. Dit terwijl tegelijkertijd de 
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instructie aan de cursisten die in het voorjaar van 2014 lid waren geworden, 
gewoon doorliep. Dankzij de flexibiliteit en medewerking van velen om instructie te 
geven, kon dit zo ook gerealiseerd worden.  
Van de 23 deelnemers aan de introductiecursus zijn er 19 (83%) lid geworden.  
 

De Introductiefasen overziende   
Het geheel overziende, kan geconstateerd dat in 2014 van de in totaal 49 Intro-
ductiecursisten er 36 (ruim 73%) lid zijn geworden. Dit voor de RV uitzonderlijk 
hoge aantal cursisten/nieuwe leden was na een wat tegenvallend aantal aanmeldin-
gen in het voorjaar, voor een belangrijk deel het resultaat van de Open (mid)Dag in 
september. Een middag waarover, naast het uitdelen/ophangen van de gebruikelijke 
flyers, redacties van huis-aan-huisbladen gericht zijn benaderd met het verzoek tot 

plaatsing van de hen toegestuurde aankondigingstekst over de open middag. 
 

De vervolg-instructie aansluitend aan de Introductieperiode 

 
Aantal deelnemers en instructietijdstippen 
Na afloop van hun respectievelijke Introductiecursus vervolgden de nieuwe leden 
hun instructie.  
In het najaar betekende dit dat voor 36 1e jaars, afgezien nog van een drietal zij-
instromers, de instructie aan hen in goede banen geleid diende te worden. Dit 
vormde een van de grotere instructie-uitdagingen van de afgelopen jaren.  
Getracht werd te bewerkstelligen dat cursisten de instructie meerdere keren per 
week konden bijwonen. In de praktijk betekende dat dat er met uitzondering van 
zaterdagmorgen in de laatste maanden tot op zekere hoogte sprake was van in-
loop-instructie. Dankzij de relatief stevige inzet van de nodige instructeurs kon 

bovenstaande aanpak vanuit instructie-oogpunt bevredigend verlopen.  
 
Voordeel van bedoelde laagdrempelige inloop-instructie was enerzijds dat dit aan 
degenen die bijvoorbeeld in wissel- of roosterdienst werken, de gelegenheid bood 
om in ieder geval 1 maal per week in een hen vertrouwde leeromgeving aan de 
instructie deel te nemen. Anderzijds werden de cursisten op die manier meer roei-
uren en oefenstof aangeboden.  
Bovendien verlevendigt en vergemakkelijkt deze aanpak onderlinge kennismaking/-

contacten en leert men met leden buiten de eigen ploeg te roeien. De aanname 
daarbij is ook dat na de instructiefase de soms wat lastige stap naar ploegvorming 
of sociaal roeien wordt vergemakkelijkt.  
De scheidslijn in deze instructiefase tussen midweek/fifty-fit en ‘ander’ roeien is 
daarbij in de laatste maanden van het verslagjaar tot op zekere hoogte vervaagd. 
 
Skiff-instructie 
Net als andere jaren is er voor gekozen (vanwege veiligheid en praktische redenen) 
de nieuwelingen maar zeer beperkt skiff-instructie aan te bieden. In 2014 betrof dit 
4 nieuwelingen. De gekozen lijn van de introductiefase werd daarmee voortgezet  
 
Wel werd er daarnaast nog op enkele doordeweekse avonden skiff-instructie aan 
ouderejaars gegeven. Eén avond betrof dit cursisten van de lichting 2013 die niet 
eerder skiff-instructie hadden gehad en toch wilden leren skiffen, de andere avond 

was het voor een groep ouderejaars die wel al konden skiffen (sk0) maar sk1 of sk2 
wilden gaan halen.  
Bij beide laatstgenoemde avonden werd om redenen van flexibiliteit min of meer 
een instuifmodel aangehouden dat in de praktijk cursisten en instructeurs redelijk 
goed bevallen is. Overigens was er in het verslagjaar bij ouderejaars meer vraag 
naar skiff-instructie dan kon worden aangeboden.  
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Boordroeien 
In het verslagjaar is, op 1 ploegje na, nauwelijks meer dan incidenteel boordroei-
instructie gegeven, terwijl in dit verslagjaar geconstateerd is dat daar bij cursisten 
en ‘oudere’ leden wel behoefte aan is.   
 

Modulaire instructie en eenduidige commando’s  
Bij de instructie is, net als in eerdere jaren, de Modulaire instructiemethode 
gebruikt. Zij het dat ook de methode maar ten dele benut werd; net als in eerdere 
jaren betrof het namelijk vooral de Theorie- en cursusboeken op het gebied van 
scullen en sturen. Daarnaast werd voor de instructeurscursus zoals die in het voor-
jaar werd gegeven, gebruik gemaakt van het Theorie- en cursusboek Instructie.  
Het gebruik van overige publicaties en structuur (waaronder de voortgangsvellen) 
van de methode is zeker voor verbetering vatbaar.  

Verder is van belang dat, vanwege het bestaan van uiteenlopende commando’s en 
dito uitvoering, vanuit de instructie bij de examen-commissie werd aangekaart te 
komen tot meer eenduidige commando’s cq uitvoering daarvan. Een en ander ook 
teneinde na de standpuntbepaling van de examencommissie, de correcte 
commando’s naast in de praktijk, ook in de tekst van de toekomstige Jason-versie 
van de Modulaire instructie tot uitdrukking te brengen.  
 

De vervolginstructie overziende   
Alle 39 cursisten hebben tijdens de vervolginstructie in het najaar mede dankzij de 
gekozen laagdrempelige instructie-opzet elke week minstens 1 maal per week in-
structie gehad; velen van hen meermalen per week.  
Naast behoefte aan uitbreiding van skiffinstructie is het openstellen van boordroei-
instructie wenselijk gebleken.  
Gebruik en toepassing van de Modulaire instructie was voor intensivering vatbaar; 
actualisering van roeicommando’s en de neerslag daarvan in de tekst van genoem-
de methode is aanhangig gemaakt bij de examencommissie.  
 

3.3 Examencommissie 

In januari en februari zijn er geen examens afgenomen. In maart en april zijn er 
nog examens afgenomen door de oude commissie. In mei is de nieuwe examen-

commissie van start gegaan.  
De nieuwe commissie bestaat uit drie leden, te weten Fred van der Geer (voorzit-
ter), Ada Oudkerk (coördinator) en Jan Peter van Leeuwen. Er zijn 10 examinatoren 
(de drie commissieleden en Marijke de Bruïne, Anne van Dalen, Sjoerd Hachmer, 
Rob van den Heuvel, Maarten Imkamp, Annemarie Klein Robbenhaar en Peter  
Visser), waarvan er telkens drie bij de examens aanwezig zijn.  
 

Werkwijze 

Vanaf juni was er iedere eerste zaterdag van de maand gelegenheid om examen te 
doen.  In de loods hangt een aankondiging met de eerstvolgende datum en de 
aanmeldingen komen binnen via de website. 
In augustus waren er geen aanmeldingen, in december evenmin en in verband met 
de clubkampioenschappen is het examen van zaterdag verschoven naar zondag 5 
oktober. 

Per half jaar wordt er een rooster van examinatoren gemaakt. Op iedere examen-
dag worden er drie examinatoren ingezet. Ook wordt er een reserve benoemd. 
Ondanks wat opstartperikelen was het heel goed mogelijk om voldoende examina-
toren te vinden.  
 
In augustus is de nieuwe examencommissie bij elkaar geweest om afspraken te 
maken. Tijdens deze bijeenkomst bleek dat de commissie een goede sfeer heel 

belangrijk vindt. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over normering: wat vinden 
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we voldoende en wat niet, welke eisen stellen we bij welke examens. Ook een 
goede feedback naar de kandidaten is een aandachtspunt. 
 

Resultaten 

In 2014 hebben 69 kandidaten examen gedaan. Er zijn 87 examens afgenomen, er 
is tweemaal voorgeroeid (in maart heeft de “jonge acht” voorgeroeid, in oktober 
heeft iemand die al ervaring had bij een andere vereniging voorgeroeid).  
Twee kandidaten hebben Sk0 gekregen (geen examen maar een dispensatie). Met 
goed gevolg zijn 65 examens afgelegd. Helaas moest de commissie 22 keer mensen 
teleurstellen. Vooral bij de stuurexamens is dit het geval. Ook is aan twee 
kandidaten Sk0 toegekend 
 

In 2015 is het voornemen om iedere eerste zaterdag van de maand de mogelijk-
heid te bieden examen te doen.  
Verder zal er een overleg plaatsvinden over alle documenten die op de website 
staan en de mappen die in de loods liggen. Deze documenten zijn nu niet goed op 
elkaar afgestemd. De bedoeling is dat het voor iedereen duidelijk gaat worden wat 
de eisen zijn. Er zal ook een overleg met de instructeurs gepland worden om alle 
zaken op elkaar af te stemmen. 
 

examen 
 

datum 

W1 W2 G1 G2 S2 S4 Sk1 Sk 2 Sk0 
aantal 

kandidaten 

--/3   *+3 
*+2 
*–3 

     8* 

29/3 +4 +3 +1  
+4 
 –2 

    14 

26/4 +1 +1   
+5 
 –2 

 +1 +1  11 

7/6 +2 +1   +1  +2 
+1 
–1 

 8 

5/7 
 
 

     +3 –3  6 

26/7 
 

 
 +1       1 

6/9 +6 +1   
+1 

 -2 
 +3  +2 15 

--/10 
 

 
*+1     *+1   2* 

5/10 +6 +1   
+1    

-1 
 

+2    

–1 
  12 

11/10 +2 +2  +1 
+2 

 -2 

+1 

 –1 
 +1  12 

1/11  +1 
+2 
 –1 

 
–2 

+1 
 –1 

    8 

Totaal 

geslaagd 
21 11 7 3 15 1 12 3 2 75 

Totaal 
gezakt 

  1 5 10 1 1 4  22 

 
 + geslaagd  – gezakt * voorgeroeid 
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3.4 Rijnstuurcommissie 

De Rijnstuurcommissie bestond dit jaar uit Paul Bussemaker, Flip Deinum, Fred van 
der Geer, Rob van den Heuvel, Willem Jan Langeveld (vanaf mei) en contactpersoon 
Peter Visser.  

De commissie heeft driemaal vergaderd, waarbij examens, reglementen en eisen 
voor bevoegdheden aan de orde kwamen. 
Een goed bezochte Rijnstuurinstructieavond is in mei verzorgd door Fred van der 
Geer en Paul Bussemaker. 
Flip Deinum is in hoger beroep vrijgesproken van de tenlastelegging m.b.t. varen 
bij mist. 
Er is contact geweest met de zusterverenigingen VADA, Isala en Daventria over te 
stellen eisen aan roeien op de rivier. 
Na overleg met Rijkswaterstaat heeft Jason toestemming gekregen krib-vakken 
waarin bij een bepaalde waterstand obstakels net onder de waterspiegel kunnen 
liggen te markeren d.m.v. gele ringen op de palen van de kribbakens. 
 
RD- en SR-bevoegdheden zijn toegekend aan: 

RD Ester Dorrestein 

  Lidy van den Heuvel 
  Jelleke Bakker 
SR Aly Bakker 

 

3.5 Junioren 

Coaches & Instructeurs:
Dominique van de Griendt 
Renate Casparie 
Andre de Vegt 
Wim Jan Ligtenberg 

Peter van Velze 
Herman Wools  
en veel junioren zelf bij het schoolroeien

 

Indoortrainers:
Domique Mensinck 

Lette Hogeling 

Herman Wools

 
Net als andere jaren hadden we in 2014 zo’n twintigtal jeugdroeiers. 
Iedereen deed mee aan de competitiewedstrijden. Er waren dit geen wedstrijdroei-
ers, wel zijn Emma Jacobs en Jaap Wildeman na de zomer gestart met wedstrijd-
roeien. 
 

De jeugd roeit drie keer per week, op zaterdag en zondag en ’s zomers roeien we 
ook nog een keer ’s avonds. 
In de winter is er nog de indoortraining in de gymzaal van het Stedelijk Gymnasium 
Arnhem. Deze training wordt erg druk bezocht, misschien ook omdat er altijd een 
kopje thee is na de training. 
 
Gelukkig zijn er dit jaar meer coaches en trainers. Met Domique en Lette doen we 
de indoor-training en Peter is gestart met de watertrainingen. 
 
NSRK/SGA 

Als tegenprestatie voor het gebruik van de gymzaal hebben de Jason jeugdroeiers 
een aantal leerlingen van het SGA klaargestoomd voor het Nationaal School Roei 
Kampioenschap. Dit wordt georganiseerd door de jeugd zelf. Eerst zijn er een paar 
ergometer-sessies op school, daarna nog een paar watertrainingen. Ongeveer vijf 
ploegen doen dan mee aan de school-kampioenschappen op de Bosbaan in 
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wedstrijden over 500 meter. De meisjes-bovenbouw zijn tweede geworden en de 
jongens-bovenbouw zijn opnieuw kampioen geworden. 
 

NJTK 

Opnieuw zijn we in november met de jeugd naar het Nationaal Jeugd Trainings 
Kamp in Tilburg geweest. Bijna iedereen ging mee, we hadden drie huisjes nodig. 
Vrijdagavond spaghetti en TV kijken. Zaterdag en zondag trainen. Zaterdagavond 
waren we massaal aanwezig op het discofeest, de andere verenigingen lieten zich 
niet zien. Misschien was dat de reden dat we de volgende dag geen prijzen wonnen 
bij de bumpingrace. 
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Wedstrijden (competitie) 

Elk voorjaar worden er in de regio Noord drie competitie wedstrijden georganiseerd 
en daarna is er nog een landelijke finale met 1000 meter wedstrijden in 4X, 2x en 
skiff. 
We hebben weer met twee ploegen (een ervaren ploeg en een onervaren ploeg) 

meegedaan 
De eerste wedstrijd was in Leeuwarden. Een rondje in de C4 om het eiland Froske-
polle en dan nog in de C2 een keerboeiwedstrijd. 
Bij de volgende wedstrijd in Gramsbergen regende het de hele dag, maar in Assen 
was het stralend weer. 
We hebben geen taarten gewonnen bij die wedstrijden. Maar in juni was er de lan-
delijke finale van de competitiewedstrijden op de Willem Alexander Baan bij Rotter-

dam. Mooi weer maar harde wind, dat maakte het roeien moeilijk. Beide teams 
wonnen bijna alle wedstrijden en werden dus kampioen. De roeiers mochten de 
blikken in ontvangst nemen van bondscoach Ronald Florijn. 
 

Afsluiting seizoen 

De zomerse barbecue op het balkon begint al bijna traditie te worden. Een leuk 
moment voor de nieuwe roeiers en een mooie gelegenheid om afscheid te nemen 
van de roeiers die stoppen bij Jason omdat ze gaan studeren. Sommigen gaan dan 
weer roeien: Ivan Remijn bij Euros, Julia van Deventer bij Proteus. 
 

Wedstrijden (ROW) 

Een paar roeiers hebben ook meegedaan aan ROW’s (Roeiontmoetingen met wed-
strijdkarakter). In februari zijn Jaap en Emma op de Twentsche Winter Wedstrijden 
in de mixed 2x gestart.  

In september zijn Jaap en Emma met hun wedstrijdtrainingen voor het seizoen 
2015 begonnen, dat zijn 5 of 6 trainingen in de week. Hun eerste wedstrijd was in 
september de Cottwich Regatta, ze zijn 4e en 5e in het skiffveld geworden. 
 
 
 
 
 
 

3.6 Wedstrijdroeien 

De wedstrijdcommissaris over 2014 was André de Vegt 
 
Gedurende 2014 was Jason actief op de nationale wedstrijden, op de ROW's (Roei-
Ontmoetingen met Wedstrijdkarakter) en ook op de regionale wedstrijden voor de 
jeugd. De senioren 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 leverden. Sjoerd Hachmer heeft in 2014 aan 15 verschillende 
wedstrijden meegedaan en was daarmee de Jasonroeier met de meest 
inschrijvingen. 
 
De verrichtingen van de jeugdroeiers  zijn beschreven in het jaarverslag junioren 

2014. 
 
Senioren en veteranen hebben deelgenomen aan de volgende wedstrijden: 
Twentsche Winterwedstrijden, Heineken Roeivierkamp, Head of the River Amstel, 
Tweehead, Skiffhead, Elfsteden Marathon,  Dommel Regatta, Spaarne Lenterace, 
Dutch Masters, IJsselregatta, Cottwich, Eemhead, AmstelDrecht race, Tromp, 
Goudsche Mijl, Lingebokaal, Hel van het Noorden, Beatrix winterrace en de 

Ergohead (indoor). 
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Senioren en Veteranen Blikken 2014 

Mei  Spaarne Lenterace HV8+ Wim Jan, JP, Paul, Andre, Rob, Herman, Kees, Bert en  stuur 
Annelies. Boot Meerslagen 

Okt Goudsche Mijl H1x Kees. Boot Rik 

    

    

 

 

3.7 Toerroeien 

Eind januari 2014 zijn er weer boten gereserveerd door de toercommissie voor 5 
tochten van de landelijke toerkalender.   
De toercommissie heeft zelf (midweek)dagtochten georganiseerd. Enkele van deze 
tochten zijn weer geannuleerd wegens te geringe belangstelling. 
 

Dagtochten 
van de KNRB-toerkalender 

Lammetjestocht bij RV Asopos de Vliet, Leiden (4 pers.) 
Nationale Bollentocht bij RV Het Spaarne, Haarlem (4 pers.) 
Gastentocht bij RV Die Leythe, Leiden (4 pers.) 
Gastentocht Sliedrechtse Biesbosch bij KDR&ZV (4 pers.) 
Ronde Venentocht bij RV Michiel de Ruyter te Uithoorn(4 pers.) 

georganiseerd door de toercommissie 
Midzomeravondtocht (ca 20 pers.) 

Tocht bij RV De Ank, Doetinchem (7 pers.) 
Tocht bij de Zwolsche Roei- en Zeilvereniging (8 pers.) 

 

Meerdaagse tochten - georganiseerd door de KNRB 
Hoteltocht Donau (2 pers.) 

 

Meerdaagse tochten - georganiseerd door anderen 

Tocht bij RV  't Diep (4 pers.) 
Tocht op de Spree in Duitsland (Botenwagenproject KNRB) (6 pers.) 
Tocht op de Weser en de Fulda in Duitsland (8 pers.) 

 
Jelleke Bakker en Marian Scholten organiseren in 2015 wederom de toertochten. Ze 
zijn echter nog steeds op zoek naar enthousiaste mensen die in de toercommissie 
willen gaan zitten en het organiseren van tochten van hen willen overnemen. 
 

3.8 Clubkampioenschappen 

Op 4 oktober werd een oude traditie in ere hersteld: de RV Jason club-kampioen-
schappen. Op het programma stond een serie wedstrijdjes in de haven voor de 
wedstrijdroeiers, voor de toerroeiers was er een puzzel-prestatietocht. Helaas kon 
het wedstrijddeel niet doorgaan bij gebrek aan voldoende belangstelling; met een 
handjevol deelnemers heb je ook geen leuke competitie.  
De wedstrijdroeiers waren echter een welkome aanvulling op de groep toerroeiers; 
met ruim 30 deelnemers goed voor bemanning van in totaal 7 boten. 
De tocht begon met een behendigheidselement; voor het vlot dreven grote aantal-
len badeendjes die gered moesten worden (het was per slot van rekening dieren-
dag). Daarna stroomopwaarts richting de Loowaard, waarbij onderweg een aantal 
vragen beantwoord moesten worden. In de Loowaard gingen de boten het strand 
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op, was er koffie met krenten-wegge, konden de benen even gestrekt worden of 
kon je nog een kleurtje opdoen in het herfstzonnetje. Voordat de terugtocht aan-
vaard kon worden, moesten uiteraard eerst weer de stuurmanskunsten vertoond 
worden: vanuit de boot tennisballen in een mand gooien. Ook dat valt vies tegen. 
Daarna was het ontspannen terugroeien richting clubhuis, met onderweg een verse 

vragenlijst. 
Aan de jury was het vervolgens de zware taak om alle geredde badeendjes, de ge-
scoorde tennisballen en de goed beantwoorde vragen om te zetten in punten, zodat 
er uiteindelijk een winnaar uitrolde. Dat werd, met een taftje voorsprong, het team 
van Monique, Kees en Diederik. Voor hen was de taart, voor alle anderen was er het 
symbolische ‘blik’. Waarna het onder het genot van een hapje en een drankje nog 
lang gezellig bleef op het terras… 
 

Sjoerd Hachmer  
Marcel van der Burgh 
Geert Huisman 
Frank Jibben 
 

3.9 Zaaltraining veteranen 

Instructeur: Paul Valkenburg.  
 
Afgelopen jaar is er vanaf oktober weer fanatiek getraind in de gymzaal aan de 
Bauerstraat. Doel van de training is het opbouwen/onderhouden van conditie, 
waarbij we benen, billen, armen, buikspieren en rugspieren afwisselend belasten 
tijdens oefeningen in een daarvoor uitgezet circuit. Het aantal deelnemers varieert 
per keer. Er zijn meestal 20 personen aanwezig van wie er 15 een constante factor 

zijn. De combinatie van inspanning en gezelligheid maakt het leuk om deze training 
te begeleiden en ik zal dit ook het komend jaar weer op mij nemen. 
Ik hoop dat iedereen zich vrij voelt om deel te nemen en te ervaren hoe leuk en 
nuttig voor je lijf circuittraining kan zijn.  
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4. Contact en communicatie 

4.1 Website 

In 2014 hebben we de overstap gemaakt van CMS (Content management systeem) 
Typo3 naar E-captain. Dit is gebeurd in goed overleg met de secretaris en penning-
meester. Zij werken ook met E-captain voor het ledenbeheer en de financiën.  
Na enig stoeien hebben we besloten de inhoud van de oude website over te zetten 
naar de nieuwe. Het actualiseren van de inhoud gebeurt nu meer en meer. De taken 
binnen E-captain hebben we verdeeld. 
Per 1 augustus 2014 was de nieuwe website in de lucht. 
 

4.2 Mededelingenmail 

De maandelijkse mededelingenmail voor leden van RV Jason wordt door Monique 
Kuunders (enig redactielid) samengesteld en verstuurd. Kopij wordt ontvangen via 
redactie@jasonroeien.nl, waarvan ook de webredactie gebruik maakt. In 2014 (6e 
jaargang) is 10 keer een verzending gedaan. Sinds september 2014 wordt daarbij 
dankbaar gebruik gemaakt van de mailingmodule van E-captain, het systeem waar-
op de nieuwe website en ledenadministratie draait. Dit scheelt een hoop ‘handwerk’ 

en komt ook de vormgeving ten goede. De mededelingenmail wordt verstuurd naar 
alle leden, aan secretarissen en desgewenst voorzitters van de andere R&ZV-ver-
enigingen en aan begunstigers van RV Jason. 
 

4.3 R&ZV-breed 

 

4.3.1 Archiefcommissie 

In 2014 zijn de contacten met het Gelders Archief geïntensiveerd, vooral t.a.v. de 
vele foto’s, dia’s, films enz. die op de oproep van de commissie zijn aangeboden. 
I.t.t. de documenten, die in blokken van 10 jaar worden aangeleverd, moet het 
beeldmateriaal zo spoedig mogelijk geïdentificeerd en overgedragen worden. De 
kwaliteit ervan neemt vrij snel af en spoedige digitalisering is geboden. 
Met de hulp van een aantal Jasonleden konden al veel namen, plaatsen en jaar-
tallen achterhaald worden. 
Tot haar vreugde ontvangt de commissie nog steeds soms behoorlijk oud en inter-
essant materiaal. 
 
Het schonen en ordenen van documenten over de jaren 2001-2010 gaat door. De 
archiefgedeelten van het Algemeen Bestuur en van de Roei-vereniging beginnen 
aardig compleet te worden. 

Hopelijk mogen wij in het komende jaar ook meer stukken (agenda’s, notulen, ver-
slagen, notities, beleidsstukken, afspraken, etc.) van de Zeil- en Motorbootvereni-
ging en de Kanovereniging tegemoet zien. Als die verwerkt zijn, ligt er straks een 
prachtige Jason-historie (van 1927-2010) ter inzage bij het Gelders Archief. 
 
Marijke de Bruïne 
Tineke Lely  
Janneke Lambooij 
 
4.3.2 Bardiensten 
Op dinsdag en zaterdag doet een groep roeileden de bardienst en dat loopt heel 
goed. Sommigen staan samen achter de bar of rouleren in een groepje vanwege 
hun drukke werkweek met weekenddiensten, waardoor ze dus minder beschikbaar 
zijn. Toch kunnen we vooral op zaterdag nog nieuwe medewerkers gebruiken. 
Voorwaarde is wel dat je dat met plezier doet, want dat straalt door in de sfeer in 
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de clubkamer. In het vaarseizoen neemt de RV deels de bardiensten op woensdag-
avond voor haar rekening. 
 

4.3.3 Het Jasonbaken  
Het Jasonbaken is het verenigingsblad van R&ZV Jason en komt vier keer per jaar 

uit. Namens de RV Jason is Beatrijs van den Brink lid van de redactie. De laatste 
jaargangen vind je ook op de website van de R&ZV (link via de homepage van de 
roeisite). 
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5. Materiaal 

5.1 Materiaalcommissie 

Bart Schraag heeft dit jaar de materiaalcommissie verlaten en Anne van Dalen 
heeft zijn plaats ingenomen. Verder bestond de commisie uit Dorus Bertels, Flip 
Deinum, Helena Dijkstra, Sita Drost, Peter ter Haar, Willem Jan Langeveld, Michiel 
van der Meulen, trekker Willem Fokkema en materiaalcommissaris Peter Visser. De 
materiaalcommissie heeft twee keer vergaderd.  
 
Zware schades hebben zich dit jaar niet voorgedaan. Kleinere schades werden 
gerepareerd en regulier onderhoud werd uitgevoerd. 
Na een incident bij een roeiexamen waarbij een roeier niet zonder hulp uit een om-

geslagen boot kon komen, zijn alle boten nagekeken op deugdelijke heelstrings en 
indien nodig van nieuwe voorzien. Controleren van heelstrings is een deel van in-
structie en examen geworden. 
De beide botenwagens hebben een grote onderhoudsbeurt gehad bij De Witte 
Smid. 
De voor 2014 geplande boot is in overleg met de leverancier eind 2013 al geleverd 
en in januari als Groote Pleij gedoopt en in gebruik genomen. 

I.v.m. ruimtegebrek en de goede staat van de vloot is besloten voor 2015 geen 
nieuwe boten aan te schaffen.  
 

5.2 Botenbestand/vlootopbouw 

 type materiaal bouwjr locatie 

glad materiaal     

Meerslagen 8+ c/e 2001  

HSL/Kijfwaard 8  ?? container 

Middelwaard 4*/4+ c/e 2011  

Groote Pleij 4- c/e 2013  

René 4*/4+ c/e 2014  

Gallantijn III 2x/2-  c/e 1998  

Beijenwaard 2x/2-  c/e 2012  

Beimerwaard 2- h 1987  

Zwarte Schaar 2- c/e 2010  

Muggenwaard 2x c/e 2009  

Peppelgraaf 2x g/p 1996 instructievlot 

Rik 1x c/e 2006  

Hanneke 1x c/e 2008  

Rosande III 1x c/e 2008  

Haesenwaard 1x c/e 2008  

Spillekenswaard 1x kc/e 2008  

Fraterwaard 1x kc/e 2008  

Pro 1x g/p 1983 instructievlot 

Cok 1x g/p 1986  

Steenwaard 1x g/p ?? instructievlot 

Filips 1x g/p ?? instructievlot 
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 type materiaal bouwjr locatie 

toermateriaal     

Wolfswaard C4* h 1997  

De Noorman C4* c/e 2002  

Millingerwaard C4*/+ c/e 2009  

Groene Rivier C4*/+ h 1982  

Kleefsewaard C2* kc/e 1993  

Koningswaard C2*/+ c/e 2010  

Piet Stoon C2* c/e SRV  

Praets C2*/+ h <1980 container 

Jacob C1x g/p ?? instructievlot 

Single C1x h 1987  

‘s-Gravenwaard W4* h 1981  

Meynerswijk W2* h 1979  

Bijland W2* h 1988  

Loowaard W1* g/p 1978  

Zee-boten     

Noorderhaaks Z4* g/p 2007 wal 

Grienderwaard Z2x g/p ?? water 

  

k=kevlar 

c=carbon 
p=polyester 

e=epoxy 

h=hout 
g=glasweefsel 

5.3 Bootgebruik  

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

wordt al jarenlang het gebruik van ons verenigingsmateriaal gevolgd. Deze cijfers 
geven 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 aan-
gepast 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 2014 van boten op de vereniging en van het gebruik 
van onze verenigingsboten bij wedstrijden en toerevenementen. Ter vergelijking 
staat in de laatste kolommen het jaargebruik in 2013, 2012 en 2011. 

Opvallend zijn de grote verschillen ten opzichte van enkele voorgaande jaren (en 
speciaal 2013):   

 het gladde materiaal werd 200x vaker afgeschreven dan in 2013 maar 100x 
minder dan in 2012.  

 Een groot deel van de toename komt door het zeer veelvuldige gebruik van 
de skiffs.  

 Het toermateriaal is ca 200x meer afgeschreven dan in 2013 en ongeveer 

even vaak als in 2012.  

 Een groot aantal afschrijvingen van het toermateriaal is toe te schrijven aan 
de geïntensiveerde roei-instructie.  

 
Uiteraard zit ook in het ledental in de opeenvolgende jaren een verklaring van de 
gebruiksfrequentie. 
 

Overige bijzonderheden 

 Geen of zeer beperkte mogelijkheid tot roeien was er door een kortstondige 
afwezigheid van de loods vanwege een tweede dokbeurt in januari 

 Een nieuwe 4- is begin januari gedoopt met de naam Groote Pleij 

 RV Alphen heeft de Noorderhaaks voor 2 weken gehuurd voor roei-tochten 
op de Waddenzee 

 De Peppelgraaf en Steenwaard zijn verhuisd naar het instructievlot. 
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inzet glad materiaal 

 

 

 
inzet toermateriaal (C en D) 

 
 

J F M A M J J A S O N D n/2014 n/2013 n/2012 n/2011

Meers 8+ 6 4 1 1 4 2 1 3 7 4 2 35 31 24 24

Kijfw cont. 8+ container 0 0 0 0

Mid 4+ 1 1 1 2 4 1 4 3 1 1 19 37 33 2

GrPle 4- 1 3 4 8 8 4 7 6 8 1 3 5 58 0 0 0

Havw 4- afgevoerd, vervangen door Groote Pleij 0 8 82 67

Ren 4* 2 2 6 2 6 5 2 4 4 2 7 2 44 12

Kop 4* 0 33 70 103

Skid privé/cont 4* container 0 0 0 6

Beim 2- 1 3 2 2 3 2 1 1 15 28 7 34

ZwS 2- 3 4 3 14 13 8 4 12 7 6 5 3 82 102 96 48

Gall3 2x 4 1 6 15 9 7 6 11 12 9 5 1 86 92 166 179

Mugw 2x 9 7 10 15 12 18 12 9 16 8 9 5 130 148 129 105

Beij-w 2x 7 10 20 21 20 16 12 14 22 14 9 9 174 125 53 0

Pep 2x 0 0 25 67

Pega privé/cont 2x 0 0 0 1

Rik 1x 4 8 13 19 11 8 12 26 15 15 4 135 80 87 134

Hann 1x 4 4 1 2 4 3 9 8 7 42 37 61 101

Rosa3 1x 7 11 20 13 10 10 13 8 15 5 7 3 122 143 66 47

Spil 1x 13 13 19 11 16 30 19 6 127 74 146 116

Haes 1x 9 12 8 29 27 17 21 29 39 32 19 4 246 213 324 167

Fra 1x 20 25 29 24 22 28 11 3 1 163 93 157 87

Stee 1x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 3 4 11

Cok 1x 1 2 3 3 2 11 39 65 52

Hui 1x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 2 2 32

n/mnd 52 54 92 173 170 155 133 153 225 141 101 40 1489 1300 1597 1383

J F M A M J J A S O N D n/2014 n/2013 n/2012 n/2011

sGrW D4* 3 5 3 12 10 2 2 4 41 40 32 67

GrR C4+ 2 4 2 2 2 4 1 1 6 1 25 18 33 38

Wolfsw C4(x)+ 4 8 11 3 12 4 1 3 9 7 12 4 78 72 78 81

Mill C4* 17 1 14 18 28 24 15 16 24 23 28 15 223 149 245 265

Noo C4* 13 20 22 17 32 20 19 18 23 30 27 9 250 187 286 247

NdH zee4* 1 1 2 8 8 0

Grie zee2x 1 4 1 6 13 11 15

Kon C2+/* 1 5 2 6 1 1 6 3 2 6 2 35 26 58 40

Kle C2* 11 18 26 32 22 28 30 30 27 27 25 15 291 239 247 276

PSt SRV C2* 5 3 14 15 13 7 8 15 10 8 7 9 114 96 100 136

Sin C1 1 1 1 3 5 4 1 4 3 1 2 1 27 27 22 27

Byl wh2x 4 2 4 7 5 7 3 3 13 10 2 5 65 60 49 46

Mey wh2x 1 5 3 4 10 7 4 8 4 12 8 2 68 85 55 55

Loo D1x 1 4 1 2 2 2 4 16 16 7 16

Pra cont C2+ container 0 0 0 0

n/mnd 62 64 113 119 146 109 84 113 118 123 127 63 1241 1036 1231 1309
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inzet bij wedstrijden 

 

 

 
inzet bij (meerdaagse) tochten en divers gebruik 

 

 
 

Meer Ren Mid GrPle ZwS Mugw Beij-w Rik Han Haes Rosa3

8+ 4* 4+ 4- 2- 2x 2x 1x 1x 1x 1x

Head xx x

Spaarne x x x

Tromp x

Linge x x

Hel vN x x

Eemhead x

Cottwich x x

Goudse mijl x x x

Ijsselreg. x

Amstel-Drecht x

Dommel x

Vecht/Weesp x

Beatrix x x x

Dutch Mast x x x x

Skiff-head x x

Heineken ?

Tw-winterwedstr x x x

2-Head x x

Dutch Mast. Open x x

scholen/clinics div C-, D- en zeemateriaal

examens div C-, D- en skiffmateriaal

NJTK Mug, Ren,Rik, Han, Spil, Haes, Noo, .......

finale schoolroeien Noorm

tochten Byl Mey Kon sGrW Kle NdH Bei Gall

div tochten x x x dag

11-steden x x

Weser x x 2 wk

trektocht  NL x 10 dg

Wadden x 2 wk (RV Alphen)

Vogalonga x x x 2 wk
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6. Financiën  

Het boekjaar 2014 kon met een batig saldo van ruim € 8.497 worden afgesloten. 
Dit saldo zal aan het eigen vermogen worden toegevoegd. 
 

Toelichting kosten 
De totale kosten van zowel de afdrachten als de kosten die samenhangen met de 
exploitatie bleven binnen de begroting. Hierbij valt op te merken dat de afdracht 
aan de R&ZV lager was dan de begroting maar de kosten van de afdracht aan de 
KNRB hoger dan begroot. De reden is een grotere toename van het aantal leden 
dan begroot, waardoor de naheffing aan het einde van het jaar groter was. Bij de 
afdracht aan de R&ZV valt op te merken dat er een correctie in de exploitatie van 

R&ZV Jason heeft plaatsgevonden; de doorbelasting van die extra kosten zal in het 
boekjaar 2015 worden verrekend. De afschrijving viel lager uit dan begroot, waar-
door de totale kosten ruim onder begroting uitkwamen. 
 
Toelichting opbrengsten 
De opbrengst uit contributiegelden was lager dan begroot. Het instroommoment 
van nieuwe leden is altijd een onzekere factor bij de uiteindelijke post contributie-

opbrengst. Ook de opbrengst van de kluisjes was lager dan begroot. In 2015 zijn er 
weer meer kluisjes in gebruik. De opbrengst uit de entreegelden was hoger dan 
begroot, dit weerspiegelt een grotere aanwas van leden dan verwacht. Ook de 
opbrengsten uit schenkingen en kleding was hoger dan begroot. 
 
In hun geheel liepen de opbrengsten in de pas met de begroting.  
 
De waardering van de bezittingen van RV Jason nam af in 2014 t.g.v. de reguliere 

afschrijving en feit dat de vloot niet is vernieuwd of uitgebreid in 2014. Ook de 
voorraad clubkleding nam af in 2014 door een uitverkoop van de overjarige voor-
raad. Wel werden pasmodellen van de nieuwe clubkleding aangeschaft. 
De afname van de waardering van de vloot, voorraad en debiteuren wordt weer-
spiegeld in de toename van de saldi van bank en deposito. 
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Exploitatie RV Jason 2014 

 

 

Exploitatie Roeivereniging Jason 2014 

winst & verliesrekening 

  

2014 2014 verschil 

resultaat begroting 

opbrengsten 

contributies 45558 47300 -4% 

kluisjes 240 270 -11% 

kleding 140 - 

schenkingen/eenmalige inkomsten 1628 

activiteiten  2775 2800 -1% 

entreegeld 530 360 47% 

ZWZH-afkoop - - 

subtotaal 50871 50730 0% 

financiele baten rente 225 200 13% 

totaal 51096 50930 0% 

kosten afdrachten 

afdracht KNRB -6686 -6300 6% 

afdracht R&ZV -11448 -12600 -9% 

totaal -18134 -18900 -4% 

bruto marge 32962 32030 3% 

kosten exploitatie 

onderhoud vloot -2940 -4000 -27% 

bestuurkosten -1828 -2500 -27% 

verzekering vloot -3261 -3500 -7% 

evenementen -155 -500 -69% 

instructie -835 -1000 -17% 

training -717 -500 43% 

bankkosten -263 -50 426% 

overigen -250 

afschrijvingen -14466 -16000 -10% 

totaal -24465 -28300 -14% 

resultaat 8497 3730 128% 
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Balans RV Jason 2014 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

balans 

Beginbalans Eindbalans 

Activa 1-jan-14 31-dec-14 

bezittingen 76384 63602 

voorraad 312 262 

debiteuren en overlopende activa 1273 560 

banksaldo 1333 1682 

deposito 16762 32857 

totaal 96064 98963 

Passiva 

eigen vermogen 89059 89059 

crediteuren en overlopende passiva 7005 1407 

winst 8497 

totaal 96064 98963 


