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1. Van de voorzitter 

 

Roeivereniging Jason, 2016 

 

In 2016 hebben wij als roeivereniging wederom een groei doorgemaakt. Inmiddels 

zijn wij het aantal van 200 leden ruim gepasseerd. Dit geeft toch maar weer aan 

dat het roeien breed gewaardeerd wordt en dat er kansen liggen voor onze 

vereniging in en rond het Arnhemse. Op alle niveaus en binnen alle leeftijdsgroepen 

van de vereniging is stabiliteit en groei zichtbaar.  

 

De jeugd ontwikkelt zich steeds verder en wordt vanuit de vereniging goed 

gecoacht. Einde van het jaar hebben weer, sinds lange tijd, jeugdwedstrijden bij 

Jason plaatsgevonden. Jason is trots dat de prijsuitreiking door lid Greet Hellemans, 

Olympisch kampioen, plaats kon vinden. Toch een zichtbare stimulans voor de 

jeugdige roeiers. 

 

De goede sfeer en cohesie binnen de vereniging bleek ook toen een van onze 

roeiers onwel werd in de boot. Door direct en adequaat te reageren door een aantal 

ploeggenoten is dit tot een goed einde gebracht en is deze roeier weer regelmatig 

in een boot te vinden. 

 

Op sportief vlak zijn ook stappen gemaakt. Wij zijn erg verheugd te constateren dat 

er inmiddels drie ploegen zijn voor de acht. Twee heren ploegen en een 

damesploeg. Allen willen graag aan het wedstrijdroeien deelnemen en hebben daar 

hun programma’s op uitgewerkt. 

 

Binnen het thema Slagkracht wordt er hard gewerkt aan instructie en de 

roeiexamens. Instructie wordt bijna het gehele jaar doorlopend opgepakt en elke 

eerste zaterdag van de maand worden er examens afgenomen. Kwaliteit van het 

roeien en veiligheid staan hierbij voorop. Het bestuur zal zich inspannen ook de 

mogelijkheid van het roeien op de rivier te verbreden.  

 

De al een paar lopende ontwikkelingen rond een extra roeiloods heeft dit jaar een 

mijlpaal bereikt door het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Nu we tot 

realisatie over kunnen gaan is direct de financiering opgestart. Middels een systeem 

van leningen, het uitgeven van obligaties en schenkingen is de gehele financiering 

binnen de vereniging geregeld. Natuurlijk een topprestatie van onze leden.  

Nu vergunning en financiering geregeld is zijn wij overgegaan tot realisatie van de 

roeiloods. Na onderzoek van verschillende mogelijkheden zijn uiteindelijk een 

aantal deelopdrachten verleend. Het betonnen drijflichaam is in Heerenveen 

gemaakt en via de Deliver in december naar Arnhem vervoerd. De staalconstructie 

wordt door onze buren Helldofer verzorgd. Het timmerwerk aan vloeren en dak en 

de inrichting wordt door de leden van Jason zelf ter hand genomen. De keuze van 

deze werkwijze zal leiden tot een project wat binnen de vooraf vastgestelde 

budgetten kan blijven. We hopen in het voorjaar van 2017 de loods in gebruik te 

kunnen nemen. 

 

Zoals voorgaande jaren zal het bestuur in overleg en in nauw contact met de ander 

watersportverenigingen contact blijven houden om gezamenlijk het roeien en de 

watersport bij de gemeente onder de aandacht te blijven brengen.  

 

Erik Metz, voorzitter RV Jason  
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2. Leden en organisatie 

2.1 Bestuur en commissies 

Bestuur RV Jason 2016 

Voorzitter Erik Metz 

Secretaris Rob van den Heuvel 

Penningmeester Kees Stuyt 

Materiaalcommissaris Peter Visser tot en Diederik Zuiderwijk vanaf 6/4/’16 

Commissaris roeien Dirk Hoekendijk tot en Michelle van der Linden vanaf 

 10/11/’16 

 

Contactpersonen commissies

Introductiecommissie 

Frits Schaap 

Instructie 

Frits Schaap 

instructie@jasonroeien.nl 

Stuurinstructie-cursus 

Frits Schaap 

Examencommissie 

Ada Oudkerk 

examen@jasonroeien.nl 

Rijnstuurcommissie 

Peter Visser 

Toercommissie 

Joyce van London 

toer@jasonroeien.nl 

Jeugd- en Juniorencommissie 

Herman Wools/Renate Casparie 

jeugd@jasonroeien.nl 

Wedstrijdcommissie 

André de Vegt 

wedstrijd@jasonroeien.nl 

Instructeurs zaaltraining 

Peter ter Haar (jeugd) 

Paul Neumann (jeugd) 

Ruud Goossens (jeugd) 

Paul Valkenburg (senioren) 

Contact en communicatie 

Bardiensten (R&ZV) 

Beatrijs van den Brink 

Zelfwerkzaamheid 

Peter van Velze 

Website 

Riet van Rossum  

webmaster@jasonroeien.nl 

Jasonbaken (R&ZV) 

Beatrijs van den Brink 

Archiefcommissie (R&ZV) 

Tineke Lely 

Marijke de Bruïne 

Beppie van Ierland 

Roeiclinics 

Joan Voetelink 

Kledingcommissie 

Jacqueline Dingemans 

roeikleding@jasonroeien.nl 

Materiaalcommissie 

Diederik Zuiderwijk 

materiaal@jasonroeien.nl 

Bootgebruik 

Cees Niemeijer 

Coördinator botenwagens 

Jaap Wildeman  

Veiligheidscoördinator 

Joost de Croix 

Vertrouwenspersoon 

Tineke Lely 

 

Een complete lijst met alle 

commissieleden vind je op de website  

(tab “Vereniging” --> “Commissies”). 
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2.2 Zelfwerkzaamheid 

In 2016 is gestart met een meer actief beleid ten aanzien van Zelfwerkzaamheid. 

Van Jason leden worden verwacht dat ze op jaarbasis zes uur van hun vrije tijd 

besteden aan activiteiten voor de vereniging. In de afgelopen jaren werd naleving 

van het beleid echter niet actief toegepast. Het Bestuur van RV Jason heeft 

aangegeven daar verandering in te willen aanbrengen. 

 

Via een enquête is geïnventariseerd op welke manier leden hun bijdrage willen 

leveren. Leden kunnen ook kiezen voor afkoop van hun verplichtingen. Zij betalen 

in dat geval €100 per kalenderjaar. In de loop van 2016 hebben al veel leden 

invulling gegeven aan hun zelfwerkzaamheid. Met de afbouw van de nieuwe 

botenloods in maart en april 2017 kunnen leden die hun uren voor 2016 nog 

moeten invullen alsnog aan de slag.  

 

Het ligt in de bedoeling om de ingevulde uren voor zelfwerkzaamheid te registreren 

in e-Captain via de module Zelfwerkzaamheid. Dit stelt de vereniging in staat beter 

toezicht te houden op de uitvoering van het beleid en zorgt er tevens voor dat de te 

verdelen taken evenredig verdeeld worden over de leden. Om meer inzicht te 

krijgen in wat er allemaal aan activiteiten en taken is en hoeveel uren werk dat 

oplevert, zal een jaarkalender worden opgesteld met alle te verwachten 

werkzaamheden.  

 

Peter van Velze 

Coördinator Zelfwerkzaamheid 

2.3 Ledenbestand 

We begonnen 2016 met 191 leden (178 seniorleden en 13 jeugdleden). 

Die konden als volgt worden onderverdeeld: 

man/vrouw  aantal % 

vrouw 106 5

5

,

5 

man 85 4

4

,

5 

 

lid geworden in jaren lid aantal % 

1970-1975 41-46 2 1,0 

1976-1980 36-40 1 0,5 

1981-1985 31-35 4 2,0 

1986-1990 26-30 1 0,5 

1991-1995 21-25 12 6,3 

1996-2000 16-20 14 8,9 

2001-2005 11-15 17 7,3 

2006-2010 6-10 10 14,9 

2011 5 14 7,3 

2012 4 8 4,2 

2013 3 20 10,5 

2014 2 35 18,3 

2015 1 24 12,6 

2016  11 5,8 
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leeftijd aantal % 

onder-16   

(jeugdlid) 

13 6,8 

16-23 

(juniorlid) 

13 6,8 

24-30 13 6,8 

31-40 29 15,2 

41-50 25 13,1 

51-60 56 29,3 

61-70 30 15,7 

71-80 11 5,8 

80-plus 1 0,5 

 

Op 1 januari 2017 hadden we 211 leden, waarvan 14 jeugdleden.  

2.4 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.  

 

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 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. 

 

Voor zover roeileden gezamenlijk of nadrukkelijk als lid van de roeivereniging 

activiteiten hebben ontplooid voor de R&ZV, wordt dat ook in het voorliggende 

jaarverslag vermeld.  

 

In 2016 waren roeileden Beatrijs van den Brink en Frank Jibben resp. tot en vanaf 

november lid (secretaris) van het DB van het R&ZV bestuur. 

 

2.5 KNRB 

De RV Jason is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Roei Bond (KNRB). 

Directeur van het bondsbureau, Monica Visser is in de zomer van 2016 op Jason op 

bezoek geweest. Was een positief bezoek. 
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Roeien 

2.6 Veiligheid 

 

Aanleiding 

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

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

veiligheid. Najaar 2012 is daarom voor het eerst een veiligheidsavond gehouden. 

Dit verslag is van de vierde keer. De eerste opzet is gemaakt met materiaal van RV 

Vada (Wageningen) en suggesties van diverse leden (vanuit toer-, instructie-, rijn- 

en wedstrijdroeien). De daaropvolgende keren zijn punten uit de evaluatie 

meegenomen.  

 

Wat hebben we georganiseerd? 

De avond is op 17/02/2016 gehouden in de clubkamer. Sprekers waren Marijke de 

Bruïne, Monique Kuunders en Flip Deinum. Deelnemers gaven aanvullingen en 

discussieerden mee. De onderwerpen: 

 Verhalen en beelden van risicovolle incidenten - bewustwording 

 Roeireglement m.b.t. veiligheid 

 ‘Rondom Jason’, Haven en Rijn 

 Voorkomen van problemen 

 Wat als er toch wat gebeurd?  

 Bronnen voor meer informatie en voor aanschaf materialen 

 Uitleg over verschillende typen reddingsvesten en een reddingsvestendemo 

(nieuw dit jaar) 

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 zijn alle leden die 2 jaar of korter lid zijn per e-mail uitgenodigd.  

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

leden de laatste twee jaar lid werden, ook ervaren roeiers. Mensen is gevraagd zich 

vooraf te melden, wat 11 mensen hebben gedaan. Uiteindelijk bestond het publiek 

uit 28 leden, waarvan 10 de afgelopen 2 jaar lid werden (zie deelnemerslijst).  

 

Hoe liep het en wat vonden we daarvan? 

 Drie sprekers met tussendoor veel vragen en input vanuit het publiek werkte 

goed.  

 Het publiek was geïnteresseerd en deed fijn mee!  

 De informatie over gebruik van reddingsvesten was een mooie aanvulling. 

 Feedback gekregen van ervaren en minder ervaren leden, die de avond nuttig 

vonden, zelf als ze al eerder hadden bijgewoond. 

 

Tips voor de volgende keer 

Doe een ‘rondje loods’ na afloop: Waar hangen de reddingsvesten? Waar hangen 

gele hesjes? Waar liggen hoosvaten? Hoe ziet een heelstring en een boegbal er uit? 

 

Organisatie 

 Marijke de Bruïne 

 Monique Kuunders 

 Flip Deinum 
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2.7 Introductie- en instructiecommissie 

 

Introductiecursussen leidden tot aanwas van 25 nieuwe leden 

 

60 online reacties (aanmeldingen en vragen) voor wat betreft introductiecursussen 

In het verslagjaar is door zo’n 60 belangstellenden via het betreffende 

invulformulier op de website contact gezocht over de introductiecursussen. Het 

betrof het ook oriënterende vragen. In een enkel geval kwam de optie voor 

deelname aan een introductiecursus via de website van Sportbedrijf Arnhem 

(‘sportinarnhem.nl’) tot stand. 

  

40 uitnodigingen voor voorlichtingsbijeenkomsten  
 eind maart ten behoeve van ‘reguliere’ introductiecursus: 16  
 medio mei ten behoeve van ‘midweek’ introductiecursus: 6  
 begin september ten behoeve van ‘najaars’ introductiecursus: 18  
 Totale aantal genodigden voorlichtingsbijeenkomst: 40  

 

In combinatie met tussentijdse IC-instromers hebben in het verslagjaar al met al 

ruim 30 cursisten aan de diverse IC’s deelgenomen. Daarvan werden er 25 lid en 

stroomden door naar de vervolginstructie. 

 

Vervolginstructie: 

  

Grenzen aan de groei op zaterdagochtend? 

Na de introductie te hebben afgerond startte de vervolginstructie met 

bovengenoemde 25 nieuwe leden. Het grootste gedeelte van hen, te weten 17, 

volgde vooral op zaterdagochtend scullinstructie. Een viertal van laatstgenoemden 

kreeg daarnaast tevens op zondag boordroei-instructie. Wegens gebrek aan 

instructeurs lukte het niet om in het verslagjaar op zondag reguliere scull-instructie 

aan te bieden. 

 

Met nominaal 17 deelnemers was in het verslagjaar de instructiedeelname op 

zaterdag - als het om de zaterdagochtend van 8.30 tot circa 13.00 gaat - de 

grenzen van het haalbare genaderd. Dat komt enerzijds door problematische 

beschikbaarheid van boten in combinatie met sociaal en jeugdroeien en de daaraan 

verbonden vlotdrukte. Anderzijds heeft het te maken met geen of weinig 

instructiecapaciteit op de zaterdagochtend.  

 

Daar komt bij dat een groot gedeelte van de 2016-deelnemers in het verslagjaar 

nog niet hun basisvaardigheden (W1 + W2) verwierf, hetgeen instroom van 

nieuwelingen op de zaterdagochtend in de toekomst kan belemmeren. Namelijk, 

zolang de 2016-lichting nog niet hun basisvaardigheden heeft verworven zal  er niet 

veel ruimte zijn voor 2017-instroom op zaterdagochtend. Mogelijk kan 

zaterdagmiddag of zondagochtend in dat verband soelaas bieden, maar voldoende 

instructiecapaciteit dient dan wel op laatstgenoemde tijdstippen gerealiseerd te 

kunnen worden. 

  

Het mixen qua bootindeling van ‘nieuw’ met ‘oud’ niet in alle opzichten wenselijk  

In het verleden kwam naar voren dat degenen die relatief lang op de ‘wachtlijst’ 

(kan oplopen tot 5 a 6 maanden) voor de introductiecursus stonden, in relatief veel 

gevallen niet reageerden op de uitnodiging voor deelname aan de eerstvolgende 

introductiecursus. Om die reden werd er in 2016 voor gekozen tussentijds nog 

nieuwelingen op te nemen.  

Hoewel dit pragmatisch en servicegericht tussentijds instromen wellicht tot meer 

ledenaanwas leidde, is soms gebleken dat strakkere en meer gescheiden opname 

van introductiecursisten de voorkeur geniet. Dit teneinde eventueel de voortgang 

van roei- en ploegontwikkeling van anderen die op dezelfde tijdstippen hun 

http://sportinarnhem.nl/
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roeimoment hebben niet nadelig te beïnvloeden. Gezien het bovenstaande lijkt het 

raadzaam om instroom anders dan op de reguliere startmomenten van de diverse 

introductiecursussen, in de toekomst te vermijden.  

  

Stuurcursus wederom positief bevonden 

De ook dit verslagjaar projectmatig (6 a 8 keer) aangeboden stuurcursussen waren 

weer nuttig en hielp vooral S2-vaardigheid te verwerven. De bevindingen met deze 

cursus waren in het verslagjaar dan ook weer positief en voor herhaling vatbaar.  

 

Instructiecommissie: versterking dringend gewenst  

Ook dit verslagjaar bleek weer dat, vooral wat betreft registratie/ administratie en 

planning, versterking  van de instructiecommissie wenselijk is. Dit teneinde de 

instructie meer planmatig, gestructureerd en - niet in de laatste plaats - voldoende 

ledengericht  te kunnen faciliteren.  

  

Suggesties voor de toekomst  

Op basis van de ervaringen in het verslagjaar noemen we de volgende suggesties :  

 Instructiecapaciteit op zondag stimuleren  

Actief bevorderen dat er instructiecapaciteit op zaterdagmiddag of liever nog 

op zondagmorgen beschikbaar komt teneinde stagnatie IC-instroom in het 

weekend in de toekomst te voorkomen. 

 Tussentijdse instroom van introductiecursisten buiten de geplande 

startmomenten vermijden  

Om eventuele stagnatie van roei- en ploegontwikkeling bij wat  meer 

gevorderde roeiers te voorkomen wordt het wenselijk geacht de instroom 

van introductiecursisten strikt te beperken tot de drie reguliere 

instroommomenten. 

 Stuurcursussen in huidige vorm voortzetten 

Huidige aanpak (kortdurend project) stuurcursussen handhaven gezien 

goede resultaten. 

 Instructiecommissie versterken 

Versterking instructiecommissie nastreven en waarin enerzijds zo mogelijk 

diverse RV-geledingen vertegenwoordigd zijn en waarbij er anderzijds bij 

voorkeur tot op zekere hoogte sprake is van overlappende taakgebieden. Dit 

om onder meer te komen tot meer optimale organisatie, bemensing en 

draagvlak van het instructieproces.  

 

Frits Schaap 

2.8 Examencommissie 

De commissie telt momenteel 8 examinatoren.  De wens van de commissie is om 

weer uit te breiden tot 10 mensen. Voordeel hiervan is dat iedereen dan ongeveer 6 

keer per jaar aan de beurt is. Op iedere eerste zaterdag van de maand wordt de 

mogelijkheid geboden om examen te doen. Kandidaten kunnen zich aanmelden via 

de website. Er kunnen zich maximaal 8 kandidaten melden. Bij overintekening 

wordt er in overleg naar een oplossing gezocht. Bij te weinig aanmeldingen worden 

de examens doorgeschoven naar de eerstvolgende mogelijkheid. 

Op de website staan de exameneisen voor de verschillende examens beschreven.  

Per half jaar wordt er een rooster van examinatoren gemaakt. Op iedere 

examendag worden er drie examinatoren ingezet. Ook wordt er een reserve 

benoemd, zodat er altijd voldoende examinatoren zijn.  
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Overzicht examens 

in 2016 

In januari en maart 

zijn er geen examens 

afgenomen. Er waren 

geen aanmeldingen. 

44 personen hebben 

dit jaar één of 

meerdere examens 

afgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W1 W2 G1 G2 S2 S4 Sk1 Sk 2  totaal 

6 feb      +1    1 

5 mrt           

2 april +2 +1 -2   +2 -2 + 3  +1  13 

30 april +5    +1 +1 +1   8 

4 juni +2 +1 -3   +1 -2 +2  +1  12 

2 juli  +4   +4  +1 +1  10 

6 aug  +1        1 

3 sep +3 +2   +2 +2 -1  +1  11 

8 okt + 2    -1 +2 +1 +1 -1  8 

5nov       + 2   2 

3 dec + 2         2 

           
geslaagd 16 9   10 11 5 5   
Niet 

geslaagd 
 5   5 1  1   

totaal 16 14   15 12 5 6  68 

+  betekent geslaagd/  –  betekent gezakt/ *  voorgeroeid 

Er zijn in totaal 68 examens afgenomen, waarvan 56 met een positief resultaat. 

 

Na afloop van de examens nodigen we de kandidaten uit in de clubkamer en 

bespreken we de resultaten. Natuurlijk is het plezierig als kandidaten geslaagd zijn, 

maar soms is het nodig om mensen af te wijzen en duidelijk te maken waarom het 

nu nog niet voldoende was. Daarbij geven de examinatoren de nodige aanwijzingen 

om de volgende keer wel tot een bevredigend resultaat te komen. 

 

De commissie is dit jaar niet bij elkaar gekomen. Wel is er regelmatig email contact 

geweest over lopende zaken en enkele punten waar we tegenaan liepen. Bijv. hoe 

om te gaan met mensen met examenvrees/faalangst. 

 

Ada Oudkerk 

2.9 Rijnstuurcommissie 

Rijnstuurcommissieleden 2016 waren: Paul Bussemaker, Flip Deinum, Fred van der 

Geer, Rob van den Heuvel, Willem Jan Langeveld en contactpersoon Peter Visser.  
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Er zijn geen verzoeken voor het verkrijgen van de Rijnstuurbevoegdheid gedaan. 

Wel zijn enkele leden die Rijnstuurdispensatie hebben, gevraagd hun bevoegdheid 

te gaan halen. 

Rijnstuurdispensaties zijn verleend aan Martin Hop en Dorus Bertels. 

 

Peter Visser 

2.10 Junioren 

 

Coaches & Instructeurs: 

 Renate Casparie 

 Andre de Vegt 

 Peter van Velze 

 Eduard van der Dungen 

 Emma Jacobs 

 Herman Wools 

Indoortrainers: 

 Peter ter Haar 

 Paul Neumann 

 Ruud Goossens 

 

Bij Jason kan de jeugd vanaf 14 jaar roeien. Dit jaar waren er ruim 25 jeugdroeiers 

actief op Jason. Er is een flinke groep Jason leden die hen daarbij ondersteunt. 

Emma vervult daarbij een dubbelrol als roeister en instructeur  

 

De jeugd kan drie keer per week roeien, op zaterdag en zondag en ’s zomers wordt 

er ook op dinsdagavond geroeid. De kanoërs zijn dan ook vaak aanwezig, het is een 

heel gedoe om iedereen dan op het water te krijgen. Gelukkig zullen we weldra 

over een tweede vlot beschikken. 

Gedurende de wintermaanden is er de indoortraining in de gymzaal van het 

Stedelijk Gymnasium Arnhem. Na afloop is het altijd even gezellig kletsen met een 

kan thee erbij die Piet, de conciërge, voor ons heeft klaargezet. 

 

Er zijn verschillende soorten wedstrijden voor de jeugd. Aan nationale wedstrijden 

(2 km wedstrijden) hebben we niet meegedaan. Maar wel aan de Regio Noord/Oost 

competitie en aan een aantal ROW’s. 

 

Wedstrijden (competitie) 

In de regio Noord/Oost worden elk voorjaar drie wedstrijden georganiseerd. Dat 

zijn leuke evenementen waarbij de jeugd ervoor zorgt dat naast de sportieve 

prestatie ook het 

plezier veel aandacht 

krijgt. Het zijn 

wedstrijden over 

ongeveer 1000 meter 

in de C4, dubbeltwee 

en skiff. De ploegen 

worden verdeeld in 

gevorderden en 

beginners, ook de 

nieuwe roeiers 

kunnen dus meedoen 

aan deze 

wedstrijden. Voor de 

winnaars zijn er 

blikken en taarten. 

De eerste wedstrijd 

was in Leeuwarden 
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(Wetterwille, 10 april 2016). Een rondje in de C4 om het eiland Froskepolle en dan 

nog in de C2 een keerboeiwedstrijd. Wij hebben met twee ploegen meegedaan: 

 15-18 jaar onervaren: Bloesem, Sanne, Eva Maria, Lisa, Nikolai, Yip 

 15-18 jaar ervaren: Elias, Maarten, Emma, Dorien, Jasmijn 

Omdat het open molendag was konden we dag leuk afsluiten met een kijkje in de 

molen op het eiland Froskepolle. 

De tweede wedstrijd was bij ARC in Assen (21 mei 2016), tweebaans wedstrijden 

over 800 meter in C4, dubbeltwee en skiff. Nu deden ook Olivia, Indira en Claire 

mee. De ervaren ploeg wist blikken en taart te winnen. Lisa en Indira waren iets 

minder oplettend bij het terugroeien, een nat pak was het resultaat, maar met het 

mooie weer hadden ze daar alleen maar plezier van. 

De derde wedstrijd bracht ons in Zwolle (5 juni 2016), een keerboei wedstrijd over 

1000 meter. Een zonnige dag met veel waterpret. Olivia, Maarten, Emma, Elias en 

Dorien wisten gelukkig hun nummer te winnen zodat iedereen weer taart kon eten. 

De regio-competitie is afgesloten met de landelijke finale tijdens de Orca Competite 

Slotwedstrijden op de Bosbaan. Met dank aan Willem Mentz voor het botenvervoer 

lukte het ons om daaraan deel te nemen.  

Bij de ervaren meisjes wisten Eva Maria, Dorien, Olivia, Lisa en Emma een eerste 

en een vierde plek te behalen. De jongens (Maarten, Elias, Nikolai, Yip) gingen naar 

huis met een tweede en een derde plek te behalen. Een heel goed resultaat als je in 

aanmerking neemt dat aantal van ons nog in de onervaren klasse thuishoorde. 

 

Wedstrijden (ROW) 

Twentsche Winter Wedstrijden 14 februari 2016 

Hier startte  een jeugd-ploeg van Jason in het Senioren Mix veld. Susie wist Emma 

(19), Eva Maria (14), Jasmijn (18), Nikolai (14) naar een overwinning te sturen. 

 

Weespermolenwedstrijd (8 oktober 2016). 

Bij de wedstrijden in Weesp was en flinke afvaardiging van onze roeiers aanwezig. 

Er werd geroeid in de skiff en 2x.  

 Nikolai 3e jongens 14 skiff 

 Maarten 4e jongens 16 skiff (A) 

 Elias 7e jongens 16 skiff ( B) 

 Yip 10e jongens 16 skiff (C) 

 Lisa 7e meisjes 16 skiff 

 Lisa en Nikolai 2e mixed 16 dubbeltwee 

 Olivia 2e Meisjes 18 skiff 

 Olivia en Maarten 1e mixed 18 dubbeltwee 

 

Cottwich Regatta in Almelo (18 september 2016)  

Ook aan de andere wedstrijd in Twente werd door Jason deelgenomen  door 3 

ploegen: 

 Nikolai/Eva Marie Mix 2x (als 14 jarigen gestart in 17/18 jaar veld) 

 Elias/Dorien Mix 2x 

 Olivia/Claire M2x 

Er was nog een vierde start met een oud Jason-jeugdroeier: Marleen Mol startte 

met Bert in de vader/dochter 2x. 
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1e Coupe des Jeunes (19 November 2016) 

Roeivereniging Leerdam organiseert elk jaar een wedstrijd op de mooie Linge. Dit 

jaar was er voor de jeugd een aparte wedstrijddag: een wedstrijd over 1,5 km. 

De kleine botenwagen moest vol geladen worden met 2 tweetjes en 3 skiffs. 

Lisa, Claire en Nikolai startten in de skiff.  

In de 2x werd gestart door Lisa/Nikolai en Claire/Esra. Claire/Esra wisten te winnen 

in het M16 2x veld en wonnen daarmee een taart. 

 

NSRK/SGA 

Jaarlijks neemt het Stedelijk Gymnasium Arnhem deel aan de Nationale School Roei 

Kampioenschappen in juni. Dit wordt georganiseerd door de jeugdroeiers van 

Jason. Eerst verzorgen ze een paar ergometersessies op school, dan worden er 

ploegen samengesteld en volgen de watertrainingen. Vaak is het de ploeg die het 

lukt om de meeste trainingen te draaien ook het beste resultaat levert op het 

NSRK. 

Dit jaar waren er liefst 10 ploegen die deelnamen aan het schoolkampioenschap op 

de Bosbaan in Amstelveen. Eén ploeg wist de A-finale te bereiken en behaalde de 

vierde plaats. Overall werd het SGA achtste van de 39 deelnemende scholen. 

 

Afsluiting seizoen 

Na de eindexamens hebben we het seizoen afgesloten met een gezellige activiteit. 

We trainen dan in de 

Acht en doen 

spelletjes in de skiff: 

omslaan en 

terugklimmen, staand 

roeien of riemen 

wisselen op het 

water. De junioren 

hebben een BBQ voor 

de coaches 

georganiseerd. Dit is 

ook het moment om 

afscheid te nemen 

van roeiers die elders 

gaan studeren, dit 

jaar ging Jasmijn ons 

verlaten om in Breda 

te gaan studeren. 

 

Jason Junioren Clubkampioenschappen (1 oktober 2016) 

Dit jaar hadden we sinds lange tijd weer een clubkampioenschap. Vanaf de Shell-

tanker werd er boord aan boord geroeid tot aan de finish ter hoogte van Jason. 

Iedereen moest vaak aan de bak in de skiff en de 2x. Ook de nieuwe jeugdleden, 

die pas een enkele keer in de boot hadden gezeten, konden meedoen, zij startten 

in de beginners categorie. 

Na een lange wedstrijddag en nadat de frieten verorberd waren kon Greet, onze 

Olympiër, de prijzen uitdelen: 

Meisjes skiff Dorien Verspui 

Jongen skiff Elias Luijten 

Meisjes dubbeltwee  Claire Hoogeweg & Emma Jacobs 

Jongens dubbeltwee Maarten Hodzelmans & Elias Luijten 

Ervaren dubbeltwee C Benthe van der Grijp & Bart-Jan Toorman 

Beginners dubbeltwee C Julie van Klaveren & Stelle Zeeman 

 

2.11 Wedstrijdroeien 
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De wedstrijdcommissaris over 2016 was André de Vegt 

 

Gedurende 2016 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.  

 

De verrichtingen van de jeugd roeiers zijn beschreven in het jaarverslag junioren 

2016. 

 

Senioren en veteranen hebben deelgenomen aan de volgende wedstrijden: 

Twentsche Winterwedstrijden, Heineken Roeivierkamp, Head of the River Amstel, 

Tweehead, Skiffhead, Hart van Holland, 11-stedenroeimarathon, Spaarne 

Lenterace, Dutch Masters, IJsselregatta, Cottwich, Tromp en Lingebokaal. Ook werd 

er door vier boten deelgenomen aan de World Rowing Masters in Kopenhagen, 

Denemarken.  

In 2016 maar 1 blik voor de Jason ploegen, een fikse verslechtering ten opzichte 

van de voorgaande jaren. Echter er is hoop voor 2017. 

 

Senioren en Veteranen Blikken 2016 

Novembe

r 

Lingebokaal HV8+ JP, Paul, André, Herman, Maarten, Willem, 

Kees, Bert en stuur Maarten. Boot Meerslagen 

 

De streep voor dit blik wordt in 2017 geplakt. 

2.12 Toerroeien 

In januari 2016 zijn er weer boten gereserveerd door de toercommissie voor 7 

tochten van de landelijke toerkalender. De Waterlandtocht Purmerend RV De Where 

is vanwege te weinig belangstelling gecanceld. 

Helaas is de All Amsterdamtocht bij RV De Hoop niet doorgegaan. Erg jammer want 

we hadden met 8 mensen 2 wherry's geboekt. Helaas was deze Rob Wijsbek 

vergeten ons dat te melden! Het kwam door de weersomstandigheden dat we nog 

eens extra contact hadden opgenomen anders waren we ook nog voor niks naar 

Amsterdam gereden! We gaan er natuurlijk nooit meer heen! 

 

We zijn met 4 personen van de Jason op bezoek geweest bij een landelijke 

Midweek-Roeidag bij DDP, programma: roeien op de Maas. Op deze dag hebben we 

ook kennis kunnen maken met andere roeiverenigingen. Daaruit is weer een 

uitnodiging ontstaan om te komen roeien bij Insala in Zutphen. In september zijn 

we met 8 man gastvrij ontvangen en zijn we met hun stuurmannen gaan roeien op 

de IJssel. We zijn op bezoek geweest bij R.V de Hemus i.v.m. de jaarlijkse 

vergaderdag voor contactpersonen midweekroeien vanuit het hele land.  

Dit jaar zijn we voor deelname aan de toertochten verschillende keren gaan flyeren 

in het clubhuis. Zo kunnen we iets meer vertellen over de tochten en men kan 

gelijk zien wie er zoal meegaan en dat leverde goed resultaat op! 

 

Landelijke dagtochten- van de toerkalender 

8 personen: Weerribben toertocht bij RV 't Diep, Steenwijk 

4 personen: Haventocht Rotterdam bij RV Nautilus 

0 personen: Waterlandtocht Purmerend RV de de Where (te weinig belangstelling) 

4 personen: Groene Harttocht RV Alphen (aan den Rijn) 

8 personen: All Amsterdam Rv De Hoop Amsterdam (gecanceld) 

8 personen: Landelijke tocht rondom Sneek bij RV De Geeuw 

8 personen: Vinkeveense Plassentocht RV Michiel de Ruyter, Uithoorn 
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Landelijke toertocht 

midweekroeien 

8 personen: Roeien op 

Ijssel, Zandgat Gorssel 

bij RV Isala, Zutphen 

4 personen: Roeien op 

de Maas bij  De drie 

Provinciën (DDP) bij 

(NB Cuijk) 

 

Dagtochten- 

georganiseerd door 

de toercommissie 

4 personen: 

Midzomeravondtocht, 

gecanceld (hoog water) 

7 personen: 

Hemelvaartdag 

 

Meerdaagse tochten georganiseerd door de KNRB 

 

Dag- en meerdaagse tochten georganiseerd door anderen 

10 personen: dagtocht bij Utrechtse Roeivereniging “Viking” 

6 personen: WSV De Ank, Doetinchem 

8 personen: 9 daagsetocht rivier Unstrut, Saale en Elbe. 

6 personen: RV t'Diep, de Turfroute 

8 personen: De Groene Harttocht, RV Alphen a/d Rijn 

13 personen: GZRV (Gorcumse), roeien op de Linge 

 

Marja Kouwenhoven is gestopt met roeien. Haar plaats wordt ingenomen door 

Daphne van Eikeren. 

 

Joyce van Londen 
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2.13 Clubkampioenschappen 

In het weekend van 1 en 2 oktober stond Jason bol van de clubactiviteiten. Op 

zaterdag waren er -voor het eerst in jaren- weer de Jason-roei-jeugd-

clubkampioenschappen, op zondag konden de toerkanoërs en -roeiers aan de bak 

tijdens de puzzelprestatietocht en 's avonds konden de deelnemers genieten van 

elkaars culinaire prestaties. 

 

 

De Jason-roei-jeugd-clubkampioenschappen 

Voor het eerst in jaren hebben we weer voldoende roei-jeugd om een echt 

clubkampioenschap te organiseren. Twintig jongens en meiden roeiden volgens een 

prachtig schema een aantal korte wedstrijdjes, in een skiff of een tweetje. En dat 

leverde een aantal heuse winnaars op, te weten: 

Meisjes skiff: Dorien Verspuij 

Jongens skiff:  Elias Luijten 

Meisjes dubbeltwee: Claire Hoogeweg & Emma Jacobs 

Jongens dubbeltwee: Maarten Hodzelmans & Elias Luijten 

Ervaren dubbeltwee C: Benthe van der Gijp & Bart-Jan Toorman 

Beginners dubbeltwee C: Julie van Klaveren & Stelle Zeeman 

Greet Hellemans, onze enige echte Olympische medaillewinnares, reikte de prijzen 

uit. Ze had een video meegenomen van haar races op de Olympische Spelen van 

1984 in Los Angeles, die aandachtig werd bekeken. Plus de echte zilveren en 

bronzen Olympische medailles. En ja, die mochten we allemaal even vasthouden. 

Ter inspiratie van onze eigen aanstormende jeugd! 

 

De puzzelprestatietocht 

Zondag konden de toerroeiers en -kanoërs aan de slag. Vijf roeiboten en vijf 

kanoploegen, alles bij elkaar ruim 30 man, vertrokken richting 2e 

Rosandepoldergat, onderweg puzzelend op een aantal pittige foto-vragen. Op het 

strandje van het Rosandepoldergat konden de benen even gestrekt worden, was er 
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koffie met wat lekkers en kon er bijgepraat worden, om daarna weer terug naar 

Jason te varen. De puzzelopgaven leverden vier ex-aequo winnaars op, zodat het 

applaus van het publiek over de limerick, die iedere ploeg moest maken, de 

doorslag gaf. De taart ging uiteindelijk naar de ploeg van Monique Kuunders, Ester 

Dorrestein, Erik Metz, Diederik Zuiderwijk en Karel Beelaerts van Blokland. 

 

Heel Jason bakt 

En toen mocht er gegeten 

worden. Iedereen had z'n 

best gedaan om iets lekkers 

te maken en dat leverde 

een overvolle tafel op met 

prachtige schotels, heerlijke 

salades, hartige taarten, 

verrassende tapas en 

smaakvolle happen. Het 

was teveel, maar erg lekker 

en gezellig, zoals het hoort 

ter afsluitend van een mooi 

Jason-club-weekend. 

 

Frank Jibben 
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3. Contact en communicatie 

3.1 Website en ledensysteem 

In 2016 is de header van de website verder uitgewerkt. Nu staan er foto's op van 

onze vereniging in de vorm van een slideshow.  

Er is een nieuwe pagina bijgekomen waar draaiboeken (van bijv. toertochten en 

marathons) geplaatst kunnen worden. Zo kan iedereen profiteren van het 

uitzoekwerk dat leden hebben verricht. 

Verder werkt het nog steeds goed en snel om met meerdere mensen berichten te 

kunnen plaatsen. In 2016 zijn 77 nieuwsitems op de website geplaatst. Kopij wordt 

ontvangen via redactie@jasonroeien.nl. Ook is de agenda-module gevuld en zijn via 

de website examens uitgeschreven en aanmeldingen ontvangen. 

 

Riet van Rossum 

3.2 E-mail nieuwsbrief  

De maandelijkse nieuwsbrief voor leden van RV Jason wordt door Monique 

Kuunders samengesteld uit website-nieuws en aanvullingen daarop. In 2016 zijn er 

8 nieuwsbrieven verstuurd (april, juli, augustus en december niet), plus 1 

supplement. De nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle leden en een aantal R&ZV 

bestuurders. 

 

Monique Kuunders 

 

3.3 Vertrouwenscontactpersoon  

Sinds een aantal jaren is er een vertrouwenscontactpersoon (vcp) voor de roeiers. 

Hoewel ik ook het afgelopen jaar niet in actie hoefde te komen, zal ik er toch iets 

meer over schrijven, omdat de functie niet erg bekend is. 

Als je vertrouwelijk zou willen praten over een vervelende ervaring die je bij Jason 

hebt meegemaakt, dan kun je daarover praten met mij als vcp. Dit kan iets zijn wat 

jou is overkomen of grensoverschrijdend gedrag wat je bij anderen hebt gezien. 

Ook in de roeisport kan seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag 

voorkomen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn pesten, uitsluiting, discriminatie, 

agressie, machtsmisbruik of nare consequenties van het gebruik van social media. 

Mocht je hierover een gesprek willen, dan bied ik graag een luisterend oor en kan, 

als je dat wilt en het nodig is, met je meedenken over mogelijke vervolgstappen.  

 

Tineke Lely, vertrouwenscontactpersoon 

mailto:redactie@jasonroeien.nl
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4. R&ZV-breed 

4.1 Archiefcommissie 

In 2016 hebben we menig actief en gezellig uur in de clubkamer doorgebracht met 

het schonen en ordenen van documenten over de jaren 2001-2010 van met name 

de Roeivereniging. 

We hopen het komend jaar ook stukken (beleidsstukken, verslagen, notulen, foto’s 

e.d.) van de Zeil- en Motorbootvereniging en de Kanovereniging te mogen 

archiveren, om zodoende het Jason-archief compleet te maken. 

 

Archiefcommissie (v.l.n.r. op de foto)  

Tineke Lely, Beppie van Ierland, Marijke de Bruïne 

 

4.2 Bardiensten en clubkamer 

De clubkamer kan niet zonder een  goed functionerende bar die in hoofdzaak door 

leden wordt gerund. Deze faciliteit draagt bij aan de cohesie tussen de sportende 

leden.  Het is goed om te zien dat steeds meer jeugdleden van de RV ook hun weg 

naar de clubkamer hebben gevonden. 

Buiten het vaarseizoen is het aantal ZM leden en KV leden dat met regelmaat 

gebruik maakt van de baropening in de ochtenden slechts klein.  

Het assortiment van de bar is eenvoudig en daardoor ook behapbaar qua 

organisatie en doeltreffendheid.  

 

Prijzen zijn de laatste paar jaar op hetzelfde niveau gebleven, ondanks 

prijsstijgingen van met name rode en witte wijn door scherp inkoopbeleid.  

 

De bar kent vaste openingstijden op alle ochtenden in de week. Vrijwilligers van de 

RV en ZM staan achter de bar volgens een vast schema.  

In het vaarseizoen kan op andere momenten een drankje worden geschonken door 

de havenmeester als hier tijd voor is. 
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Op zaterdagmiddagen wordt de bar bemand door een van de twee vaste krachten 

Wouter Overgaag en Tim Voets, die dit om beurten al jaren doen.  

ZM is verantwoordelijk voor de ochtenden maandag, woensdag, donderdag en 

vrijdag. 

De RV is verantwoordelijk voor de ochtenden op dinsdag  en zaterdag en 

woensdagavond (alleen vaarseizoen).  

 

Aanspreekpunten in 2016 waren: Helena Dijkstra (schema bardiensten zaterdag), 

Marianne Scholten (schema bardiensten dinsdagochtend) en Beatrijs van den Brink 

(clubkamer en inkoop). 

Bar en clubkamer valt onder het aandachtsgebied van Frank Jibben, secretaris in 

het R&ZV bestuur). 

 

Beatrijs van den Brink 

4.3 Jasonbaken 

Het Jason Baken is in 2016 vier keer uitgekomen. Redacteuren hiervan zijn  Paul 

Koch (ZM), Ada Bot ) (KV) en Beatrijs van den Brink (RV, eindredactie). Het  

clubblad bevat 20 pagina’s in full color. Het is kostenneutraal doordat de 

redacteuren in het systeem van de drukker werken en de papieren oplage door de 

advertenties worden gedekt. De formule lijkt goed te werken. 

 

Beatrijs van den Brink 
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5. Materiaal 

5.1 Materiaalcommissie 

 

Het jaar is voor de 

materiaalcommissie rustig 

verlopen. Er zijn relatief weinig 

schades gevaren in 2016. De 

samenstelling van de 

materiaalcommissie is 

ongewijzigd in 2016. 

Omwille van de snelle 

afhandeling van schades 

krijgen meerdere leden van de 

materiaalcommissie de 

schademeldingen via de 

website tegelijk binnen. 

 

Ter voorbereiding van de nieuwe botenloods is eind 2016 een deel van het 

betonnen vlot van de dependance verplaatst naar de zijkant van de bestaande 

botenloods. 

 

In november is het botenplan 2017 in de Algemene Ledenvergadering gedeeld. Er 

is daarbij afgesproken dat investeringen in nieuwe boten zijn uitgesteld naar 2017, 

wanneer de nieuwe botenloods gereed is en er meer zicht is op de financiële positie 

van Jason. 

 

Diederik Zuiderwijk 

5.2 Botenbestand/vlootopbouw 

 

Naam   Boottype  Roeiexamen  Stuurexamen *) 

*) Op de Rijn moet er een Rijnstuurbevoegde (SR of RD) aan boord zijn. Zie het 

Roeireglement, art. 10. 

           

C- en D-boten, wherries en zeeboten 

Groene Rivier  C4+/C4*  G1/W1   S4 

Millingerwaard C4*   min. 2xW2  S4 

Noorman  C4*   W1   S4 

Wolfswaard  C4*   W1   S4  

Kleefsewaard  C2*   W1   S2 

Koningswaard  C2+/C2+  G1/W1   S2 

Piet Stoon  C2*   W2   S2 

Single   C1x   W1+S2 of SK1 

‘s-Gravenwaard D4*   W1   S4 

Loowaard  D1*   W1    S2 

Byland   wh2*   W1   S2 

Meynerswijk  wh2*   W1   S2 

Noorderhaaks  zee4*   min. 2xW2  S4 

Grienderwaard zee2x   W1   S2 (boeg) 

 

Glad materiaal 

Meerslagen  8+   min. 6xG2  S4 

Groote Pleij  4-   G2   S4 (boeg) 

Middelwaard  4+/4*   min. 3xG2/SK2 S4 

René   4*   W2 of SK1  S4 

Beimerwaard  2-   G2   S2 (boeg) 
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Zwarte Schaar 2-   G2 + toestemming S2 (boeg) 

Beijenwaard  2x   SK2   S2 (boeg) 

Gallantijn III  2x   SK1/W2 

Muggenwaard  2x   SK2   S2 (boeg) 

Fraterwaard  1x (vanaf 75 kg) SK1 

Haesenwaard  1x (max. 75 kg) SK2 

Hanneke 2  1x (max. 75 kg) SK2 + toestemming 

Rik   1x (max. 75 kg) SK2 

Rosande 3  1x    SK2 + toestemming 

Spillekenswaard 1x   SK1 

 

Instructieboten 

Peppelgraaf  2x   onder begeleiding 

Cok   1x   onder begeleiding 

Dagpauwoog  1x   onder begeleiding 

Filips   1x   onder begeleiding 

Pro   1x   onder begeleiding 

Steenwaard  1x   onder begeleiding 

Jacob   C1x   onder begeleiding 

 

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 oa 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, maar ook om te zien of een 

bepaalde boot terecht niet in de loods aanwezig is. Als een boot na de afschrijftijd 

nog niet terug is, moeten er soms misschien zoek- en veiligheids-acties overwogen 

worden. 

 

In onderstaande tabellen en tekst staan de cijfers van het gebruik in 2016 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 2014 en 2015. Vergelijking met eerdere jaren is mogelijk via oude 

jaarverslagen. 

 

 

Cijfers afschrijfboek glad materiaal 
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Cijfers afschrijfboek toer-materiaal 
J F M A M J J A S O N D

D4* 5 3 5 7 11 5 7 3 13 10 7 4 80 55 41

Groene Rivier C4+ 2 2 3 5 3 1 5 2 5 3 2 6 39 63 25

C4(x)+ 3 6 5 12 6 3 1 2 7 9 8 5 67 51 78

Mill C4* 19 22 25 21 32 31 20 26 29 23 17 24 289 324 223

de Noorman C4* 9 9 16 20 30 47 26 24 28 25 25 20 279 220 250

zee4* 0 1 2

zee2x 1 3 2 1 2 9 13 6

Koningswaard Kon C2+/* 2 1 3 7 3 1 3 6 1 3 1 31 28 35

C2* 15 10 23 37 27 33 40 28 24 25 15 19 296 293 291

SRV C2* 7 8 14 17 12 15 17 10 10 13 1 5 129 135 114

Single Sin C1 1 5 13 8 2 3 1 2 2 37 19 27

wh2x 8 8 10 20 22 20 7 9 16 17 13 21 171 124 65

wh2x 2 4 4 6 13 10 5 8 13 10 5 10 90 67 68

Loo D1x 1 1 2 31 16

C2+ container 0 0 0

74 77 110 157 173 174 135 115 152 137 98 117 1519 1424 1241

n/2016 n/2015 n/2014

's-Gravenwaard sGrW

GrR

Wolfswaard Wolfsw

Millingerwaard

Noo

Noorderhaaks NdH

Grienderwaard Grie

Kleefsewaard Kle

Piet Stoon PSt

Byland Byl

Meynerswijk Mey

Loowaard

Praets Pra cont

n/mnd
 

 

Totaal bootgebruik 

In totaal is er dus bijna 2700 maal door de leden van een boot gebruik gemaakt. 

Rekenend met een gemiddelde tijd van 1½ uur per keer, zijn dat toch ongeveer 

4000 vaaruren. Uitgaande van een volle bemanning (40 roei-/stuurplaatsen glad en 

45 voor het toermateriaal), is dat voor het gladde materiaal ruim 3700 roei-uur en 

voor het toermateriaal bijna 9000 roei-uur. Voor een vereniging met (over het jaar 

genomen) ca 200 leden, is dat ongeveer 64 uur/lid, wat betekent dat gemiddeld 

vaker dan eens per week geroeid wordt door onze leden. 

 

Opvallend zijn enkele verschillen ten opzichte van 2015: 

 het gladde materiaal werd 250x minder gebruikt; een aantal ploegen is door 

vertrek van leden uit elkaar gevallen, maar een dames-8 heeft zich weer 

aangediend 

 een groot deel van die afname komt vanuit de skif-hoek, doordat mn een 

aantal junioren minder met het wedstrijdroeien bezig was. 
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 het toermateriaal is ca 100x vaker afgeschreven (een groot aantal 

afschrijvingen van het toermateriaal is toe te schrijven aan de 

geïntensiveerde roei-instructie) 

 

Uiteraard geeft ook het ledental (zie ledental in inleidend hoofdstuk) en de 

interesses (wedstrijd, toer, instructie) in de beide jaren een verklaring van het 

verschil in de gebruiksfrequentie over 2015 en 2016. 

 

Inzet bij wedstrijden, tochten en andere evenementen 

Met het gladde materiaal is aan een groot aantal wedstrijden (zie dat hoofdstuk) 

deelgenomen. Zo werden de Meerslagen, René, Muggenwaard, Zwarte Schaar, 

Beijenwaard, Rik, Hanneke-2, Spillekenswaard en Haesenwaard regelmatig op de 

botenwagen naar wedstrijden in binnen- en buitenland (Masters in Kopenhagen) 

gebracht. Maar ook C-materiaal werd voor wedstrijden ingezet, zoals de 

Ijsselregatta.Ook werd materiaal ingezet voor roeimarathons (Hart van Holland, 11-

steden) en (langere) tochten, schoolroeien en examens. 

 

 Byl Mey Kle Psto Kon Noo   

div. tochten 1-4 dg x x    x   

11-stedenroeimarathon     x    

Hart van Holland   x  x    

Unstrut en Saar 14 dg x x       

schoolroeien en clinics: C- en D-materiaal 

roeiexamens:  

div. C-, D- en skiffmateriaal 

 

Overige bijzonderheden 

 de Zee4* Noorderhaaks is nog opgenomen in de lijst omdat die op 1 januari 

nog RV Jason-bezit was. In de eerste week van januari is de boot echter 

verkocht. 

 gegevens over langere tijd Uit de Vaart wegens schade en/of groot 

onderhoud zijn mij niet bekend. Uit het over een lange tijd niet-

afgeschreven zijn, zou dat kunnen blijken, maar dat kan ook betekenen dat 

een bepaalde boot niet of minder geliefd is. 

 

Cees Niemeijer 
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6. Financiën  

Het boekjaar 2016 was een uitzonderlijk financieel jaar voor onze roeivereniging. 

Ons balans totaal steeg sterk als gevolg van onze plannen om een nieuwe roeiloods 

te realiseren. De financiering van de roeiloods kan teruggevonden in de, voor onze 

vereniging nieuwe balansposten obligatielening en ledenlening. Aan de activa kant 

zien we enerzijds de bezittingen sterk stijgen als gevolg van de stapsgewijze 

investering in de roeiloods vanaf november en anderzijds een sterke stijging van 

onze deposito tegoeden. In de loop van 2017 zullen de deposito tegoeden verder 

afnemen naar mate de roeiloods verder wordt afgewerkt en wordt opgeleverd.  

 

Het boekjaar 2016 kon met een batig saldo van € 20588 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, dit gold voor zowel de afdracht aan de 

R&ZV als de afdracht aan de KNRB. 

 

De totale operationele kosten blijven binnen de begroting. Hierbij vielen de kosten 

voor het onderhoud van de vloot hoger uit dan begroot.  Extra kosten m.b.t. enig 

achterstallig onderhoud en wat aanloopkosten voor de bouw van de roeiloods 

verklaren de overschrijding. Afschrijving vielen lager uit dan begroot met name 

door het later beginnen van de bouw van de roeiloods. De bestuurskosten vielen 

hoger uit als gevolg van een eenmalige post leges voor de verwerking van de 

bouwvergunning voor de roeiloods en de kosten van een constructie technische 

berekening. Financieringskosten en verzekeringskosten vielen allemaal lager uit, 

ten gevolge van het later beginnen van het project roeiloods. 

 

Toelichting opbrengsten 

De opbrengst uit contributiegelden lag in lijn met de begroting. De opbrengsten uit 

schenkingen en eenmalige baten draagt ook in 2016 weer het meeste bij aan het 

batige saldo. Er werd een totaal van ruim € 11000 aan schenkingen en donaties 

ontvangen. Hierbij moet worden aangetekend dat meeste giften een, door de 

donateur bepaalde bestemming heeft. In 2016 was de roeiloods een veel gekozen 

bestemming, maar de vereniging heeft ook een eerste deel van een donatie mogen 

ontvangen dat als bestemming de aanschaf van een wedstrijdboot heeft (8+).  

 

Toelichting activa 

 

Het totaal van de balans nam toe van 2015 naar 2016. 

 

De waardering van de bezittingen van RV Jason namen toe in 2016 als gevolg van 

de investering in de nieuwe roeiloods. Een groot aantal boten, ofschoon nog goed 

bruikbaar, is inmiddels afgeschreven en vertegenwoordigen geen waarde meer op 

de balans.  

 

De post debiteuren en overlopende activa is gedaald als gevolg het afschrijven van 

een aantal dubieuze debiteuren. 

 

Het batige exploitatie saldo van dit jaar en de vorige jaren zien we wat minder 

expliciet terug in hogere banksaldi dan andere jaren omdat nu de liquiditeit als 

gevolg van de leningen zich nog sterker laat zien. 

 

Toelichting passiva 

 

Het eigen vermogen is toegenomen en de post crediteuren en overlopende passiva 

nam toe als gevolg van een te verwachtte factuur van onze roeikleding leverancier.



 

 


