
 
Groep Categorie Omschrijving 
Archiefcommissie  

Contactpersoon/ coördinator 
Archiefcommissie 

Contact met leden, contact Gelders Archief, shiften en archiveren van waardevolle documenten. 
Schrijven stukje voor jaarverslag. 

 
Lid Archiefcommissie Ondersteuning contactpersoon bij taken. Shiften en archiveren van waardevolle documenten. 

Bestuur  
Voorzitter R&ZV, Veiligheid en VeiligheidCie, afwikkeling incidenten, Sponsoring, Contact gemeente en overige 

overheid, voorbereiden en voorzitten BV en AV. 
 

Secretaris Ledenadministratie, Statuten en reglementen, verslaglegging BV en AV, Communicatie leden, 
Communicatie extern. Deelnemen bestuursvergadering. 

 
Penningmeester Financiële administratie, Kascommissie, Financiën wedstrijdinschrijvingen, WebsiteCie, E-captain/ 

ICT, Zelfwerkzaamheid, KledingCie, deelnemen bestuursvergadering. 
 

Roeicommissaris Overleg (voorbereiden, vergaderen, problemshooting,structureren) met: IntroduCie, InstruCie, 
ExamenCie, RijnroeienCie, ToerCie, Schoolroeien/clinics, WedstrijdCie, Jeugd en JuniorenCie, 
Roeiaanvragen, Strepenborrel/botendoop, Logistiek wedstrijdinschrijvingen, deelnemen 
bestuursvergadering.  

Wedstrijdcommissaris  Wedstrijdroeien, Jeugd en Junioren, Roeiaanvragen, Strepenborrel/botendoop, Logistiek 
wedstrijdinschrijvingen, KledingCie, deelnemen bestuursvergadering. 

 
Materiaalcommissaris Onderhoud roeimateriaal, Onderhoud loods, Verzekeringen, Botenplan, Afschrijfboek, MatCie, 

deelnemen bestuursvergadering.  
Ondersteuning Bestuur RV Vraagbaak jurisprudentie 

Clinicscommissie  
Contactpersoon/ coördinator 
Clinics 

Contact deelnemer, contact begeleiders, afspraken maken en administratieve afhandeling. Schrijven 
stukje voor jaarverslag. 

 
Begeleider Clinics Ondersteuning contactpersoon bij taken. Ontvangen, instrueren en sturen van clinic-deelnemers, 

napraten. 
Commissie zelfwerkzaamheid  

Contactpersoon/coördinator 
Commissie 
Zelfwerkzaamheid 

Inventariseren klussen en taken, communiseren naar leden, inventariseren en registreren verrichte 
ZWZH, Schrijven stukje voor jaarverslag. 

 
Lid Commissie 
Zelfwerkzaamheid 

Ondersteuning contactpersoon bij taken.  



Examencommissie  
Contactpersoon/coördinator 
Examencommissie 

Planning en communicatie examendata, planning roosters examinatoren, beschrijven item inde 
nieuwsbrief, schrijven stukje voor jaarverslag. 

 
Voorzitter Examencommissie Ondersteuning contactpersoon bij taken. Vergadering examinatoren uitschrijven en leiden. 

Incidenteel overleg met instructeurs. 
 

Examinator Afnemen schriftelijke en praktijkexamen. 12x per jaar, 2-3u per afname). 
Huisvestingscommissie  

Coördinator Schoonmaak Vooraf oproep en plannen, inkoop spullen en hand en spandiensten  
Schoonmaken clubhuis Schoonmaken clubkamer, kleedkamers en hal  
Coördinator Bezem in de 
mast 

plannen en coördineren van klussen, inkoop benodigdheden en lunch 
 

Bezem in de Mast Allerhande schoonmaak-, reparatie-, onderhoudsklussen aan clubkamer, kleedkamers, loods, 
fietsenhok en oprit. 

 
Coördinator Barbediening Plannen bardiensten  
Barbediening Bardiensten draaien, aanspreek clubkamer, opruimen  
Handdoeken wassen Wassen van handdoeken en slidingsdoekjes voor behoud van de boten.  
Inkoop Bar en Keuken Inkoop voor bar en keuken, op peil houden voorraden 

Instructiecommissie  
Contactpersoon/ coördinator 
Instructiecommissie 

Plannen en coördineren van roei-, stuur-, en skiffinstructies gedurende het jaar. Schrijven stukje voor 
jaarverslag. 

 
Instructeur Roeien Leden begeleiden in het aanleren van roeivaardigheden, omgaan met materiaal en veiligheid, 

examenklaar maken. 
 

Instructeur Sturen Leden begeleiden in het aanleren van stuurvaardigheden, omgaan met materiaal en veiligheid, 
examenklaar maken. 

 
Instructeur Skiffen Leden begeleiden in het aanleren van roeivaardigheden in een skiff, omgaan met materiaal en 

veiligheid, examenklaar maken. 
 

Instructeur Zaaltraining 
Senioren 

Het geven van zaaltraining gedurende de maanden met wintertijd (21 trainingen) 

Introductie Nieuwe 
Leden 

Organisatie Introductieavond Leden informeren over de mogelijkheden binnen de vereniging, doorstroom faciliteren. 

Introductie Nieuwe 
Leden 

Veiligheidsavond 
Organiseren 
  

Jaarlijks orgniseren van Veiligheidsvoorlichting aan nieuwe leden 

Jeugd- en juniorencommissie  



 
Contactpersoon/ coördinator 
Jeugd- en 
juniorencommissie-
WEDSTRIJD 

Intensief netwerken met andere coördinatoren, wedstrijd plannen, combi partners zoeken, trainingen 
met combi afstemmen, plannen overleggen met de junioren. Contact met nieuwe aanmeldingen, 
aanspreekpunt voor ouders. 

 
Instructie/ coaching Jeugd/ 
Junioren- WEDSTRIJD 

Training, begeleiding en wedstrijdvoorbereiding waarin toegewerkt wordt naar de lange afstand-
wedstrijden (8 per jaar, dus 10 dagen) en naar 2k wedstrijden (7 wedstrijdweekenden). Ook zijn er 
ca. 4 trainingsdagen t.b.v. combiploegen. Voorbereiden wedstrijd en Bowa plannen en laden. 
Coching betreft ca. 10 uur per week. 

 
Contactpersoon/ coördinator 
Jeugd- en 
juniorencommissie-
COMPETITIE 

Vergadering t.b.v. competitie (2x per jaar). Coördineren reguliere instructie: Planning roeiers, boten 
en training, boten afschrijven, indien nodig vervangende coaches zoeken. Jaarverslag schrijven. 

 
Instructie/ coaching Jeugd/ 
Junioren -COMPETITIE 

Beginners-instructie: De voorkeur voor instructie gaat uit naar een skiff, mits de watertemperatuur dat 
toelaat. Het betreft 3-4 lessen individueel of in kleine groep van 2-3 junioren. Dan schuiven deze door 
naar reguliere trainingen van de totale groep. Uren hangt af van aantal aanmeldingen. Ca. 8-10 
beginners per jaar. Coaching competitieroeiers: Hier komen beginners, ‘recreanten’, 
competitieroeiers en deels nationaal starters samen, t.b.v. onderlinge contacten. Het gaat om 
trainingen op zaterdag, zondag en dinsdagavond (zomertijd) van 1,5 tot 2 uur. 

 
Instructeur Zaaltraining 
Junioren 

Het geven van zaaltraining gedurende de maanden met wintertijd (21 trainingen) 
 

Rijden voor Junioren Carpoolende junioren van en naar hun wedstrijd rijden.  
Schoolroeien coördinator Contact docent LO, plannen, aankondigen, instructeurs ronselen. Junioren kunnen contact docent en 

aankondigen op zich nemen. 
 

Schoolroeien Instructeur Instructie geven aan scholieren (i.k.v. gymles)  betreffende 4-5 lessen x 1,5 uur x 8 ploegen, met 
ondersteuning van junioren. 

Kledingcommissie  
Contactpersoon/ coördinator 
Kledingcommissie 

Contactpersoon kledingcommissie, uitgifte welkomscadeau, verkoop oude voorraad, schrijven stukje 
voor jaarverslag. 

 
lid Kledingcommissie contact Powerhousesport, communicatie met leden over pasdagen 

Materiaalcommissie 
Lid 
materiaalcommissie 

Materiaalcommissaris Verantwoordelijk voor beschikbaarheid en kwaliteit boten en botenloodsen, coördinator 
werkzaamheden, regelen capaciteit, budgetverantwoordelijk, contactpersoon 

Lid 
materiaalcommissie 

Onderhoud boten en 
Loodsen 

Onderhoud boten en botenloodsen, Malburgsche Veer, Chef Loods (vegen en opruimen) 



Lid 
materiaalcommissie 

Veiligheidscontrole Boten Veiligheidscontrole Boten 

Lid 
materiaalcommissie 

Coördinatie Botenwagen Technisch in orde houden botenwagens, papieren 

Riemen Schilderen Contactpersoon Riemen 
Schilderen 

Contactpersoon, planning schuren en lakken van de riemen. 

Riemen Schilderen Lid Riemen Schilderen Schuren en in verschillende sessies lakken van de riemen. 
Reddingsvesten Contactpersoon 

Reddingsvesten 
Contactpersoon Reddingsvesten 

Reddingsvesten Lid Controle Reddingsvesten Controle veiligheid, onderhoud, keuringvan reddingsvesten 
Rhederlaagcommissie  

Contactpersoon 
Rhederlaagcommissie 

Contactpersoon, overleg MatCie, planning onderhoud 
 

Lid Rhederlaagcommissie Onderhoud Boten Rhederlaag 
Overige verantwoordelijkheden  

Bestuur R&ZV vervullen van een van de bestuurstaken van de R&ZV (voorzitter, secretaris, penningmeester) 

 
Coördinator Evenementen Organiseren van KikaROW, Schone Rivieren, Puzzeltocht of andere evenementen  
Kascontrole Controleren van de administratie en de jaarstukken van de RV: bestuderen van de jaarstukken, 

steekproefsgewijs controleren van de administratie op juistheid en volledigheid, gesprekken met de 
penningmeester voor toelichting en eventuele vragen, advies opstellen aan de leden vergadering 
omtrent goedkeuring van de jaarstukken en decharge van de penningmeester en het bestuur, 
zonodig aangevuld met adviezen, toelichting tijdens ledenvergadering. 

 
Vertrouwenscontactpersoon Behandelen van meldingen van grensoverschrijdend gedrag. 

Redactiecommissie  
Contactpersoon Website en 
Webmaster 

problemshooter E-Captain, meedenken oplossingen voor betere communicatie, advies bij gebruik 
van modules. 

 
Advertentieacquisitie Jason 
Baken 

Bellen adverteerders. 
 

Contactpersoon Jason 
Baken 

Schrijven van artikelen, verzorgen opmaak, updaten bestuurs- en ledenpagina, contact met de 
drukker, bezorgen bij adverteerders. 

 
Beheer Agenda Bijhouden Activiteiten en Agenda Jasonroeien.nl  
Redactie Nieuwsbrief Redactieoverleg, bedenken thema's, afnemen van interviews, schrijven van nieuwsberichten, lay-out.  
Redactie Website 
 

Updaten website, vernieuwen banner, vinden van oplossingen voor betere communicatie 



Rijnstuurcommissie  
Contactpersoon/ coördinator 
Rijnstuurcommissie 

Plannen en organiseren van commissieoverleg. Contact met Rijkswaterstaat, contact met 
Jasonbestuur.  

Instructeur Rijnroeien Tweemaal per week Rijnsturen instructie geven. 
Toercommissie  

Contactpersoon/ coördinator 
Toercommissie 

Aanspreekpunt, selecteren toertochten, contact/ inschrijven verenigingen, werven toerroeiers, 
financiële afhandeling, regelen carpoolen, schrijven stukje voor jaarverslag. 

 
Lid Toercommissie Selecteren toertochten, contact/ inschrijven verenigingen, werven toerroeiers, financiele afhandeling, 

regelen carpoolen 
Veiligheidscommissie      

Contactpersoon/ coördinator 
Veiligheidscommissie 

Contactpersoon, planning en organisatie van overleg 
 

Lid Veiligheidscommissie Overleg met bestuur en commissies. Opstellen, beheren en evalueren van het veiligheids(actie)plan, 
zorgen voor eenduidige en toegankelijke documentatie, Onderzoek veiligheidsincidenten. Registratie 
van incidenten en (bijna) ongevallen, overdracht van analyse en rapportage aan het bestuur. Actieve 
communicatie van het thema veiligheid. 

Wedstrijdcommissie      
Contactpersoon/ coördinator 
Wedstrijdcommissie 

contactpersoon, voorzitter van de wedstrijdcommissie, planning en organiseren van overleg 

 
Lid Wedstrijdcommissie Organiseren Coachoverleg, bedenken en uitvoeren interventies ter bevordering van wedstrijdroeien 

op Jason, organiseren spar-sessies, advies botengebruik, contact met andere verenigingen. 
 

Inschrijven Wedstrijden Contact met leden, inschrijven wedstrijden KNRB, contact penningmeester 
 


