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1. Van de voorzitter 

 

Roeivereniging Jason, 2015 

 

In dit jaar heeft de ontwikkeling rond de extra roeiloods een grote stap voorwaarts 
genomen. Het ontwerp is verder uitgewerkt en heeft geresulteerd in een botenloods 
van ongeveer zeven bij veertien en een halve meter. Deze loods heeft twee 
verdiepingen en zal volledig door de roeiers gebruikt worden. Een belangrijke 
verbetering zal ook het verlengen van het vlot zijn waardoor meer boten tegelijk 
kunnen vertrekken of aanleggen. Deze plannen worden inmiddels binnen de gehele 
R&ZV gedragen. 

Begin van het jaar zijn offertes aangevraagd bij een arkenbouwer. In het najaar zijn 
de eerste offertes met hen doorgenomen om tot een optimaal plan te komen. Het is 

de bedoeling de loods bijna geheel door een arkenbouwer te laten bouwen waarna 
de leden maar een beperkte inzet hoeven te verlenen voor de afbouw en inrichting.  

 

Ter ondersteuning van onze bouwplannen heeft het bestuur in juni een bezoek 
gebracht aan Daventria. Deze Deventer vereniging heeft ook recent een bijna 
geheel nieuw drijvend verenigingsgebouw gerealiseerd. Na een zeer prettige 
ontvangst hebben het bestuur en de bouwcommissie van Daventria ons goede en 
bruikbare adviezen omtrent de bouw en de daarbij behorende financiering 
meegegeven.  

Een van deze adviezen was goed te blijven communiceren met de gemeente en een 
omgevingsvergunning aan te vragen, hetgeen wij gedaan hebben. Na overleg is de 
vergunning in november van 2015 aangevraagd. 

 

Dit jaar zijn de contacten tussen de verschillende watersportverenigingen in en 

rond Arnhem weer aangetrokken. De zogenaamde Vijf hebben hun problemen en 
wensen met elkaar besproken bij een bezoek aan de Zeekadetten te Oosterbeek.    

 

Het vorig jaar ingezette beleid rond de zelfwerkzaamheid is verder uitgewerkt. Een 
inventarisatie heeft plaatsgevonden en is verwerkt binnen de verschillende 
commissies. De zelfwerkzaamheid wordt daar verder ingevuld. Dit betekent ook dat 
leden die de zelfwerkzaamheid willen afkopen er vanaf nu een rekening voor 
kunnen verwachten. 

 

De clubkampioenschappen zijn dit jaar gezamenlijk met de kanovereniging 
gehouden. Een prima initiatief, bestond uit een puzzeltocht naar het grindgat ten 
westen van de Rosandepolder. Daar stond voor de deelnemers een gezellige 
picknick klaar.  

 

Ik ben blij te constateren dat onze vereniging over veel veerkracht beschikt. Dat 
bleek maar weer in het najaar. Na het, gelukkig tijdelijk, door ziekte wegvallen van 
begeleiding bij het jeugdroeien werd daar direct en adequaat op gereageerd en 
ingegrepen waardoor de jeugd alle aandacht en begeleiding bleef houden.  

 

De groei van de vereniging blijft stabiel. Zoals elk jaar zijn er een aantal leden 
vertrokken maar ook een groot aantal nieuwe leden verwelkomd. Om deze nieuwe 
leden een goede plek binnen te vereniging te bieden waarbij zij zich roeiend verder 

kunnen blijven ontwikkelen hebben wij gemeend daar meer structuur voor aan te 
bieden. De komende jaren zal dat verder worden uitgewerkt. Wij hopen dat keuzes 
omtrent recreatief roeien en wedstrijdroeien daarmee een goed vervolg kunnen 
krijgen.   

  

Erik Metz, voorzitter RV Jason  
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2. Leden en organisatie 2015 

2.1 Bestuur en commissies 

Bestuur RV Jason 2015 
Voorzitter Erik Metz 
Secretaris Rob van den Heuvel 
Penningmeester Kees Stuyt 
Materiaalcommissaris Peter Visser 
Commissaris roeien Dirk Hoekendijk 

 
Verenigingswerk,  commissies  en contactpersonen 

 
Introductiecommissie 

Frits Schaap 
Instructie 

Frits Schaap 
instructie@jasonroeien.nl 

Stuurinstructie-cursus 
Frits Schaap 

Examencommissie 
Ada Oudkerk 

examen@jasonroeien.nl 
Rijnstuurcommissie 

Peter Visser 
Toercommissie 

Marian Scholten  
toer@jasonroeien.nl 

Jeugd- en Juniorencommissie 

Herman Wools/Renate Casparie 
jeugd@jasonroeien.nl 

Wedstrijdcommissie 
André de Vegt 
wedstrijd@jasonroeien.nl 

Instructeurs zaaltraining 
Domique Mensinck (jeugd) 
Lette Hogeling (jeugd) 

Herman Wools (jeugd) 
Paul Valkenburg (senioren) 

Contact en communicatie 
Bardiensten (R&ZV) 

Beatrijs van den Brink 
Zelfwerkzaamheid 

Peter van Velze 
 

Begeleiding nieuwe leden 
Judith van de Geer 
welkom@jasonroeien.nl 

Website 
Riet van Rossum  
webmaster@jasonroeien.nl 

Jasonbaken (R&ZV) 
Beatrijs van den Brink 

Archiefcommissie 

Tineke Lely 
Marijke de Bruïne 
Beppie van Ierland 
Janneke Lambooij 

Roeiclinics 
Joan Voetelink 

Kledingcommissie 
Jacqueline Dingemans 
roeikleding@jasonroeien.nl 

Materiaalcommissie 
Peter Visser 
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 Ledenbestand 

 
We begonnen 2015 met 202 leden (192 seniorleden en 10 jeugdleden). 
 
Wat cijfers, uitgaande van die 202 leden: 

 

man/vrouw  aantal       % 

vrouw 103 51 

man 99 49 

 
 

lid geworden in jaren lid aantal % 

1970-1974 41-45 2 1,0 

1975-1979 36-40 1 0,5 

1980-1984 31-35 3 1,5 

1985-1989 26-30 2 1,0 

1990-1994 21-25 9 4,5 

1995-1999 16-20 15 7,4 

2000-2004 11-15 20 9,9 

2005-2009 6-10 30 14,9 

2010 5 7 3,5 

2011 4 18 8,9 

2012 3 14 6,9 

2013 2 24 11,9 

2014 1 57 28,2 

 

 

leeftijd  aantal % 

onder-16 
(jeugdlid) 

10 5,0 

16-23 
(juniorlid) 

18 8,9 

24-30 16 7,9 

31-40 31 15,3 

41-50 37 18,3 

51-60 52 25,7 

61-70 27 13,4 

71-80 11 5,4 

 
 
 
Op 1 januari 2016 hadden we 191 leden (178 seniorleden en 13 jeugdleden). 
 
Die konden als volgt worden onderverdeeld: 
 

man/vrouw  aantal       % 

vrouw 106 55,5 

man 85 44,5 
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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 
 
 
 

   

 

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 

 

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 (vooral ook) vrouwen; 

 mensen blijven gemiddeld niet lang lid: bijna 40% van de leden is (nog) 
niet langer dan twee jaar lid, bijna 60% niet langer dan vijf jaar. In 
2015 waren er naast de vele nieuwe aanmeldingen (dan ook) 49 
opzeggingen; 

 de meest genoemde reden voor opzegging was “geen tijd” (29%), 
gevolgd door “verhuizing” (27%), “andere sport” (8%), “onvrede” (6%), 
“gezondheid” (4%) en “persoonlijke omstandigheden” (4%). Geen reden 
bekend: 21%; 

 de meeste opzeggers waren nog niet lang lid: een jaar of korter 40%, 
tussen een en twee jaar 13%; tussen twee en drie jaar 11%. Langer 
dan drie jaar 36%; 

 onze leden zijn relatief oud: ruim 50% is 50+, bijna 65% is 40+. 
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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  
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. 
 
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). Echte 
bijzonderheden zijn er in 2015 niet te melden.  
Het bestuur is vertegenwoordigd geweest op een van de Algemene 
Ledenvergaderingen; een op Jason geplande regio-bijeenkomst is door gebrek aan 
belangstelling geannuleerd.  
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3. Roeien 

3.1 Veiligheid 

 

Theorieavond veiligheid 2015 
 

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 derde keer in februari 2015. 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 
verslagen van vorige keren meegenomen.  

 
Wat hebben we georganiseerd? 
De avond is op 11 februari 2015 gehouden in de clubkamer. Vorige ‘seizoenen’ 
hielden we de avond in het najaar, nu in de winter. Sprekers waren Marlies van den 
Hoven, Marijke de Bruïne en Monique Kuunders. 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 gebeurt?  
 Bronnen voor meer informatie en voor aanschaf materialen. 

De avond is aangekondigd d.m.v. een oproep op de website, in de digitale 
nieuwsbrief, d.m.v. posters (clubkamer; toegang botenhuis; prikbord in de 
botenloods). Ook zijn alle leden die twee jaar of korter lid zijn per e-mail 
uitgenodigd.  
Bij de aankondiging hebben we gemeld dat deze vooral interessant zou zijn voor 
leden die in 2013, 2014 of 2015 lid werden. Belangstellenden is gevraagd zich 
vooraf te melden, wat 13 mensen hebben gedaan. Uiteindelijk bestond het publiek 
uit 23 leden, waarvan 18 de afgelopen twee jaar lid werden. 
 

Hoe liep het en wat vonden we daarvan? 
 We waren tevreden over de opkomst, ook over de diversiteit ervan qua roei-

ervaring.  
 De opzet, die we enigszins hebben aangepast na vorig jaar, was geslaagd. Het 

geheel duurde ongeveer een uur en een kwartier. 
 Drie sprekers met tussendoor veel vragen en input vanuit het publiek werkte 

goed.  
 Dit jaar hebben we gefocust op ‘wat kun je doen ter preventie van problemen of 

als er wat gebeurt’. We hebben minder aandacht besteed aan verschillende 
risicovolle situaties, omdat we vooral handvatten wilden meegeven. 

 Het publiek was geïnteresseerd en deed fijn mee!  

Tips voor de volgende keer 
- Besteed aandacht aan het regelmatig omkijken in een ongestuurde boot. 
- De timing in de winter is prettig voor beginners die in september zijn 

begonnen. In dit geval had net een flinke groep hun eerste roeiproef 
gehaald en ging beginnen met stuurproeven. Een mooi moment om over 
veiligheid bij het roeien te discussiëren. 

Organisatie:  
Francien Griffioen, Marijke de Bruïne, Marlies van den Hoven, Monique Kuunders 
 



 
Jaarverslag 2015 Roeivereniging Jason Arnhem   9 

 

3.2 Introductie- en instructiecommissie 

 
Introductiecursussen; voorlichtingsbijeenkomst, start en aansluitend 
lidmaatschap   
 
Introductiecursussen voorjaar: april/mei 
Voor de voorlichtingsbijeenkomst eind maart van het verslagjaar zijn 23 
belangstellenden uitgenodigd. 
In combinatie met enkele midweek/fifty fit aanmeldingen leidde dit er toe dat er 
uiteindelijk zo’n 14 belangstellenden voorjaar 2015 met de voorjaars-
introductiecursus zijn gestart.  
Daarvan zijn er 7 (50%) lid geworden van RV Jason; helaas absoluut en 

procentueel  minder dan de meeste voorgaande jaren.  
 
Redenen om te stoppen met roeien, ook aan het eind van de introductiefase, zijn 
doorgaans enigszins diffuus. Door een aantal ‘stoppers’ is duidelijk gesteld dat zij 
weliswaar enthousiast over het roeien op zich zijn. Echter, gezien het tijdens de IC 
ervaren tijdsbeslag dat het roeien zoal met zich meebrengt, gaven zij aan geen 
kans te zien er structureel voldoende tijd voor vrij te maken. Dit laatste 
manifesteerde zich voor enkelen overigens al tijdens de IC, waarbij voor hen 

meerdere malen naar een reservetijdstip uitgeweken moest worden. Bij 2 van de 
‘stoppers’, kennissen van elkaar, schemerde door dat zij door de concentratie, 
nodige geduld en duur die het leren van de roeibeweging vraagt, het roeien, en dus 
het lidmaatschap niet voldoende aantrekkelijk vonden. Daarnaast brachten diverse 
‘afhakers’ verhuizing, baan elders of de combinatie met de (onverwachte) start met 
(nieuwe) studie als reden om niet voor het lidmaatschap te kiezen.   
 
Introductiecursus najaar: september/oktober  
In 2015 was ook de belangstelling voor de midweek/fifty-fit Introductie vergeleken 
met 2014 aan de lage kant. Op basis van de via de website getoonde belangstelling 
waren 13 belangstellenden uitgenodigd voor de voorlichtingsmiddag (met slecht 
weer), maar niet alle uitgenodigden gaven gehoor aan de uitnodiging voor die 
middag. 
In combinatie met nagekomen aanmeldingen begonnen al met al uiteindelijk 8 

deelnemers met de najaars-IC. Daarvan zijn er uiteindelijk 7 (87%) lid geworden.  
 
De beide introductiefasen overziende  
Het geheel overziende, kan geconstateerd dat in 2015 van de in totaal 21 
Introductiecursisten in het voorjaar er 14 (66 %) uiteindelijk lid zijn geworden. Dit 
is, zowel absoluut als procentueel, in vergelijking met ‘recordjaar’ 2014  laag, maar 
weer wel min of meer in lijn met de instroom van eerdere jaren dan 2014.  
Het in het vervolg plaatsen van een AK-artikel in de Arnhemse Koerier (of een 
ander weekblad) geniet gezien de toch wat tegenvallende belangstelling in het 
verslagjaar (zonder AK-artikel) verreweg de voorkeur. 
  
 
De instructie na de introductie 
 
Ploeginstructie scullen 
Aansluitend aan de IC vervolgden de nieuwe leden hun instructie.  
In het verslagjaar betekende dit dat er, naast de 14 2015-nieuwelingen, ook nog 
aan de nodige ouderejaars roei/stuur instructie is gegeven. 
Getracht is ook dit verslagjaar te bewerkstelligen dat cursisten desgewenst 
meerdere keren per week de instructie konden bijwonen. Hetgeen in de praktijk 
betekende dat er in het verslagjaar sprake was van inloop-instructie.  
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Skiff-instructie 
Bij de skiffinstructie, uiteraard gedurende de ‘zomertijd’, is er in het verslagjaar net 
als in eerdere jaren vanwege veiligheid en praktische redenen voor gekozen 
nieuwelingen maar zeer beperkt  (1 avondtijdstip per week) skiff-instructie aan te 
bieden.  
Wel is er met 3 avondlestijdstippen per week ingezet op skiffinstructie aan 
ouderejaars. 
Gezien belangstelling/enthousiasme alsmede het nuttige effect voor wat betreft 

roeitechniek, is dit zeker voor herhaling in de toekomst - als vaste instructiewaarde 
- vatbaar gebleken. Bovendien lijkt dit skiffen sommige roei(st)ers te binden die 
zich buiten de skiffinstructie relatief weinig op de vereniging laten zien…... 
 
Boordroeien 
Mede als antwoord op de in het verleden regelmatig terugkerende vraag naar 
kennismaking met deze discipline was er in het verslagjaar vrijblijvend een basaal 
instructie-aanbod boordroeien. Daarvan is beperkt gebruik gemaakt. Mogelijk is dit 
aanbod onvoldoende nadrukkelijk breed en als afzonderlijk aanbod onder de 
aandacht gebracht. Daarnaast kan meer communicatie en focus op de interactie 
met leden helpen tot een meer passend aanbod/tijdstip. 
Dit zal in de opzet van de communicatie voor wat betreft  de 2016-instructie 
worden betrokken.  
Gezien echter de stelselmatig geconstateerde nieuwsgierigheid bij cursisten naar 

boordroeien, zal in de toekomst tevens getracht worden boordroeien tot op zekere 
hoogte in de reguliere instructie op te nemen.  
 
Sparren in de haven 
In het verslagjaar is op bescheiden schaal geëxperimenteerd met sparren in de 
haven.  Wat bovenstaand over boordroeien werd gezegd, geldt ook voor sparren in 
de haven: heeft potentie, ondervond wel animo, echter ook (te) incidenteel op 
ingetekend en vermoedelijk ook dit aanbod onvoldoende expliciet gecommuniceerd. 
De  ervaringen waren echter al met al zodanig positief - het voegt duidelijk een 
dimensie aan het roeien toe - dat in het verslagjaar de gedachte heeft postgevat in 
de toekomst na te gaan in hoeverre het sparren de komende jaren in de instructie 
kan worden ingebed. 
 
Stuurcursus S2 
Natuurlijk is er ook in 2015 tijdens de instructie volop aandacht besteed aan sturen 
en wel in het bijzonder aan S2. Vermeldenswaard daarbij is dat de verzwaring van 
S2 (strijkend aanleggen, manoeuvreren in de haven) weliswaar de S2- 
opleidingstijd verlengt, maar zowel de basale stuurvaardigheid verhoogt als  de 
kloof tussen S2 en S4 verkleind. Met welke laatste de opstap naar oefenen voor en 
halen van Rijndispensatie/Rijnbevoegdheid zeker ook gediend is.  
 
Giesbeek 

Ook dit jaar is er vanuit de instructie de moeite genomen enige weken met de 
Noorderhaaks op Giesbeek met instructieploegjes op Rhederlaag te roeien. Wel 
moet gezegd dat de planning en logistiek er om heen de nodige tijd en aandacht 
hebben gevraagd en in bepaalde opzichten voor verbetering vatbaar was. 
Daar staat tegenover dat degenen die er geroeid hebben met veel voldoening terug 
zien op de afwisselende en natuurgerelateerde roei-impressies van Rhederlaag; het 
schoonmaken, à la het Jasonskiffvlot, van de betreffende Rhederlaagsteigers 
namen zij daarbij graag voor lief….  
 
Afsluitend  
Onder verwijzing naar enerzijds bovenstaande ervaringen, alsmede voortschrijdend 
inzicht in het verslagjaar wat betreft ledenbinding c.a. (zie aldaar) is het de 
bedoeling waar mogelijk het instructie-aanbod intensiever te communiceren en 
meer vanuit ledenperspectief (‘vraaggericht’) te gaan organiseren.   
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Aansluiting sociaal roeien, toeren, row, en ander (vervolg)aanbod 
 
Algemeen 
Uitgangspunt is dat leden na in ieder geval hun basisbevoegdheid kunnen 
doorstromen naar sociaal , row of toerroeien. Vanuit de instructie is er de behoefte 
er aan bij te dragen deze overgang zo laagdrempelig mogelijk te laten 
plaatsvinden. Contactpersonen voor genoemde disciplines kunnen dat makkelijker 

maken.  
Mede vanuit die invalshoek is vanuit de instructie een bijdrage geleverd aan het 
beleggen van een oriënterende doorstroombijeenkomst in november van het 
verslagjaar. De praktische resultaten daarvan zullen zichtbaar worden in 2016. 
 
Sociaal roeien  
In het verslagjaar is het initiatief genomen het sociaal roeien op woensdagavond te 
stimuleren. 
Deze opzet is redelijk geslaagd. In die zin dat hoewel het zeker niet storm liep, er 
menigmaal met 2 vieren voor de koffie naar Peter Hensen in Oosterbeek is geroeid. 
Gezien deze ervaringen, zal ook dit initiatief - door in ieder geval een tweetal 
instructeurs/Rijnsturen -  waarschijnlijk in de zomertijd 2016 weer worden 
opgepakt. 
Verder is contact gelegd met enkele doordeweeks en/of in het weekend frequent 

aanwezige en ervaren sociaal roei(st)ers die als contactpersonen voor het sociaal 
roeien willen fungeren. Dit in de zin dat deze personen contactpersoon willen zijn 
voor degenen die tijdens of na de instructieperiode met sociaal roeien willen starten 
en daar aansluiting voor zoeken. Bedoelde contactpersonen hebben in november 
van het verslagjaar, naast leden van de toer- en instructiecommissie deelgenomen 
aan eerdergenoemde oriënterende doorstroombijeenkomst. 
 
Toerroeien 
Vanuit de instructie is ook in 2015 gestimuleerd dat cursisten die hun 
basisvaardigheden (W1 + S2) hebben behaald, deelnemen aan toertochten. Enkele 
kortelings basisbevoegden hebben dan ook in het verslagjaar een paar keer 
‘getoerd’. Met het langzamerhand behalen van S2 door de forse 2014-instroom, zal 
naar verwachting in de toekomst deelname aan het toerroeien vanuit die lichting 
kunnen stijgen. Verdere samenwerking  met de toercommissie kan die ontwikkeling 
versterken.  
 
Row 
In 2015 is getracht row-voorbereiding/deelname van een redelijk nieuw maar al 
bestaand ploegje te faciliteren.  
Hoewel enkele ervaren row-roeiers/coaches bereid werden gevonden de coaching 
van bedoelde ploeg met een zekere frequentie voor hun rekening te nemen, is dit 
niet van de  grond gekomen. Oorzaken daarvan, altijd enigszins diffuus, worden 

voornamelijk toegeschreven aan het tijdsbeslag, in combinatie met  de morele 
verplichting al dan niet meerdere malen per week in de boot te zitten. Als 
onderliggende factoren komen daarbij zaken naar voren als enerzijds 
gezinsomstandigheden, andere baan met  wisselende diensten en anderzijds de 
voldoening in en het gemak van hun huidige flexibele inlooproeien.  
Wel is het verheugend dat het aanschuiven door een aantal ex-cursisten uit eerdere 
jaren bij grotere al bestaande ploegen in het verslagjaar wel aanwas van het 
trainen voor row-roeien heeft laten zien.  
Om vanuit de instructie waar mogelijk door te kunnen verwijzen is in het 
verslagjaar een ervaren row-roeier/coach bereid gevonden als aanspreekpunt-
contactpersoon voor belangstellenden vanuit de instructie te fungeren. Bedoelde 
contactpersoon heeft in november deelgenomen aan bovengenoemde een 
oriënterende doorstroombijeenkomst.  
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Row, sociaal roeien en toeren, dekt dat  de lading van de diverse 
roeivormen waar leden naar verlangen?  
Bovenstaand is, naast vanzelfsprekend de instructie, ingegaan op de row, sociaal 
roeien en toeren. 
Maar niet iedereen die lid is, past in een van die categorieën.  
Sommige vinden voldoening met als ene uiterste het in de boot relaxend roeien en 
bijpraten, terwijl als andere uiterste er fanatiek roeiend gefocust wordt op techniek 
en door de haven wordt gespurt, in skiff of ploeg. 

Ook ten behoeve van deze categorie roeiers dient er idealiter ook een vanuit hun 
perspectief aantrekkelijk verenigingsaanbod beschikbaar te zijn. Een interactieve 
benadering kan daar mogelijk aan bijdragen. 
 
 
Ledenbinding, ledenperspectief, vraaggerichte benadering en cultuur  
 
Door de jaren heen heeft ledenverloop de aandacht binnen de RV getrokken.  Het 
verslagjaar vormde daarin zeker geen uitzondering als gevolg waarvan 
ledenbinding en behoud in het verslagjaar een actueel thema was. Ter relativering: 
per 1 januari 2009 telde de RV omstreeks 150 leden en per 1 januari 2016 was dat 
rond de 190. Per saldo groei derhalve. 
Ledenbinding/behoud en -verloop behoren nu niet direct tot het instructiemetier. 
Dat neemt natuurlijk niet weg dat vanuit de instructie zowel tijdens de 

instructieperiode als daarna een ‘zorgplicht’ wordt ervaren voor wat betreft een 
passend traject van leden binnen de vereniging. Gezien het grote belang dat met 
ledenbehoud dan wel  -verlies gemoeid is, onderstaand een uitweiding met 
betrekking tot aspecten ter zake zoals die in geraadpleegde internetbronnen zijn 
verwoord en welke kan bijdragen aan een dialoog daarover.  
 
Aandacht voor ledenbehoud en binding blijkt duidelijk een landelijk thema. Zo 
wijzen meerdere bronnen er op dat besturen van (sport)verenigingen in het huidige  
tijdsgewricht worstelen met kwesties als afname ledenaantallen, vergrijzing 
ledenbestand, dalende bereidheid van leden om te participeren, minder vrijwilligers 
en afnemende loyaliteit. Ook wordt gewag gemaakt van afbrokkelende democratie 
en consumentisme.                                                         
Als oorzaken van het bovenstaande worden  onder meer factoren geduid als 
schaarse vrije tijd en de kritische instelling van leden.                        
Qua tijd geldt dat leden druk zijn en alleen tijd maken voor iets dat zij als zinvol, 
inspirerend, interessant, leuk of waardevol zien. In die benadering  wordt een 
uitspraak als ‘geen tijd’ wel  gezien als eufemisme voor: niet interessant of leuk 
genoeg. 
Wat betreft instelling worden leden kritischer en stellen zij  hogere eisen aan de 
prijs/kwaliteit verhouding. Dit in de zin van worden mijn verwachtingen 
bewaarheid, anders gezegd, krijg ik waar voor mijn geld. Dit alles bij een 
toegenomen aanbod en keuzevrijheid van ander sport- of recreatie-aanbod.  

 
Om het bovenstaande te pareren zullen verenigingen moeten uitzoeken wat leden 
willen: meer is niet beter!  
Deze weg naar verbondenheid met de interesses van de leden loopt niet via het 
aanbieden sec van producten of diensten, maar via persoonlijke aandacht, het 
aangaan van een dialoog en het opbouwen van een relatie met de leden. Daar 
horen vragen bij als: Wat vinden leden belangrijk? Waar lopen zij warm voor en 
raakt ze? Kortom, wat verwachten leden van het lidmaatschap.  
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De weg naar ledenbinding loopt dus niet via aanbod, maar vraaggericht via vooral 
persoonlijke en relationele aandacht. Door inzicht in de belevingswereld van ‘de 
mens achter het lid’ te vergroten en zaken vanuit ledenperspectief te benaderen 
kan er een andere voor leden meer betekenisvolle vraaggerichte relatie tussen 
vereniging en leden ontstaan. Een uitspraak die in dat licht bezien kan  worden, is 
dat de kwaliteit van de interactie met belanghebbenden (=leden) over hun 
verwachtingen en wensen bepalend is voor de door hen ervaren kwaliteit van het 
gebodene.   

Bovenstaande benadering brengt volgens de eerdergenoemde bronnen met zich 
mee dat de bestuurlijke aandacht voor de 3 pijlers (structuur, strategie en cultuur) 
waar verenigingsbeleid idealiter op rust, evenwichtig verdeeld is. Dit terwijl 
verenigingen doorgaans veel aandacht besteden aan structuur, minder aan 
strategie en weinig aan cultuur. Dit terwijl dat laatste juist bij uitstek noodzakelijk 
word geacht om vraaggericht beleid en aanbod te realiseren.  
 
Aan het eind van het verslagjaar is op zeer bescheiden schaal hier en daar binnen 
de instructie getracht waar mogelijk in de geest van de vraaggerichte benadering 
als bovenbedoeld voor wat betreft instructieaanbod te handelen. De resultaten 
daarvan zullen pas in de loop van 2016 duidelijk worden. Wel is gebleken dat mede 
in verband met een vraaggerichte benadering alsmede versterking van 
communicatie over instructie-aanbod, in het verslagjaar de bemensing van de 
instructiecommissie krap was en om die reden uitgebreid dient te worden. 
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3.3 Examencommissie 

De commissie telt momenteel acht examinatoren. Twee examinatoren zijn gestopt. 
De wens van de commissie is om weer uit te breiden tot 10 mensen. Voordeel 
hiervan is dat iedereen dan ongeveer zes 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. 
Per half jaar wordt er een rooster van examinatoren gemaakt. 
Op iedere examendag worden er drie examinatoren ingezet. Ook wordt er een 
reserve ingeroosterd, zodat er altijd voldoende examinatoren zijn.  
 
Overzicht examens in 2015 
In januari zijn er geen examens afgenomen. Er waren te weinig aanmeldingen. Ook 
in november en december waren er geen aanmeldingen. 

datum W1 W2 G1 G2 S2 S4 Sk1 Sk 2   

7-2 +11          

7-3 +4 -3   - 2 +1     

4-4 +5 -1   +3 
-1 

     

2-5      +2  +1   

6-6     +2 

-2 

  +1   

7-7 +2 
-2 

    +1  +1   

1-8     +3   +1   

5-9 +2 -1    -1     

15-9       +1 
-4 

+1 
-1 

  

3-10  +2   +2  +1 +1   

Totaal 
+ 

24 2   10 4 2 6 48  

Totaal 
- 

2 5   5 1 4 1 18  

+  = geslaagd   –  = gezakt   * = voorgeroeid 
 

Er zijn in totaal 66 examens afgenomen, waarvan 48 met een positief resultaat. 
 
 
De commissie is op 5 maart bij elkaar geweest om zaken op elkaar af te stemmen. 
De volgende stukken zijn besproken en daarna op de website gepubliceerd: 

- Reglement examencommissie 
- Algemene criteria examens 
- Overzicht roeicommando’s 

Later is dit lijstje nog aangevuld met een botenlijst waarin opgenomen welke 
bevoegdheden men moet hebben om in bepaalde boten te mogen roeien. 
En daarnaast is er nog een stuk opgenomen over Rijnsturen. Examens voor 
Rijnsturen en dispensaties hiervoor worden door een aparte commissie afgenomen/ 
verleend. 
Al deze stukken zijn op de website van Jason te raadplegen. 

 
Op 25 maart is er een bijeenkomst geweest met een afvaardiging van de 
examencommissie en instructeurs. Ook hier zijn bovengenoemde stukken 
besproken en waar nodig aangepast. 
Op 29 oktober hebben we het functioneren van de examencommissie in de huidige 
samenstelling geëvalueerd. Over het algemeen waren we wel tevreden over de 
gang van zaken. Een aantal punten dat nog niet goed verliep is besproken en waar 
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nodig zijn afspraken gemaakt ter verbetering. Er zijn o.a. afspraken gemaakt over 
het verlenen van dispensaties en de criteria daarvoor. 
2015 was een jaar waarin we onze weg moesten vinden. Wat gaat er goed en wat 
(nog) niet. Waar kunnen wij als examinatoren onszelf verbeteren. 
In de praktijk blijkt dat mensen over het algemeen beter beslagen ten ijs komen. 
Omdat er iedere maand de mogelijkheid is om examen te doen, melden mensen 
zich pas als ze er echt aan toe zijn. Dit geeft een hoger slagingspercentage. 
 

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. 

 

 

3.4 Rijnstuurcommissie 

Rijnstuurcommissieleden zijn: Paul Bussemaker, Flip Deinum, Fred van der Geer, 
Rob van den Heuvel, Willem Jan Langeveld en contactpersoon Peter Visser.  
Na het op de keien varen van de Millingerwaard zijn na overleg met Rijkswaterstaat 
kribbakens die een krib met obstakels insluiten voorzien van gele banden.  
De Rijnstuurcommissie is in 2015 éénmaal voor overleg bijeen geweest, waar o.a. 
het vollopen van de Noorman en de gevolgen daarvan aan de orde kwamen alsook 
het gebruik van reddingvesten. Op de eerstvolgende thema-avond over veiligheid 
zal aan dit laatste aandacht worden besteed.  
Er zijn geen verzoeken voor het verkrijgen van de Rijnstuurbevoegdheid gedaan. 
Wel is aan enkele leden die Rijnstuurdispensatie hebben, gevraagd hun 
bevoegdheid te gaan halen. 
Rijnstuurdispensaties zijn verleend aan Geert Huisman en Riëtte Voorhaar; aan 

Jaap Wildeman is op zijn verzoek door het bestuur de SKR-bevoegdheid verleend.  

 

3.5 Junioren 

 
+++ nog in te voegen +++ 
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3.6 Wedstrijdroeien 

 
De wedstrijdcommissaris over 2015 was André de Vegt. 
 
Gedurende 2015 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 jeugdroeiers zijn beschreven in het jaarverslag junioren 
2015. 
 
Senioren en veteranen hebben deelgenomen aan de volgende wedstrijden: NK 
Indoor, Twentsche Winterwedstrijden, Heineken Roeivierkamp, Head of the River 
Amstel, Tweehead, Skiffhead, Amsterdam Masters, Dommel Regatta, Spaarne 
Lenterace, Dutch Masters, Vechtrace, Markregetta, IJsselregatta, Cottwich, 
Eemhead, Tromp, November Vieren, Lingebokaal, Beatrix Winterrace. Ook werd er 
door drie boten deelgenomen aan de World Rowing Masters in Hazewinkel.  
In 2015 zes blikken voor Jasonploegen, een flinke verbetering ten opzichte van de 

voorgaande jaren. 
Geen blik, maar wel winst + een fles sterke drank voor Annelies Wind, Dominique 
van Vree en Monique Kuunders in de mixed C4* tijdens de Weerribbenmarathon, in 
een DDS-Jasoncombi. 
 
 
Senioren en Veteranen Blikken 2015 

Maart Tweehead HVD2- Paul en JP. Boot Zwarte Schaar 

Mei  Amsterdam 
Masters 

HVD2- Paul en JP. Boot Zwarte Schaar 

Mei  Spaarne 
Lenterace 

HV8+ Wim Jan, JP, Paul, André, Willem, Herman,  
Kees, Bert en stuur Annelies. Boot Meerslagen 

Juni Dutch 
Masters 

Open 

HVD2- Paul en JP. Boot Zwarte Schaar 

Juni Vechtrace V2x Kees en Sjoerd. Boot Beijenwaard 

November Lingebokaal HV8+ Wim Jan, JP, Paul, André, Rob, Willem, Kees,  
Bert en stuur Cees. Boot Meerslagen 
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3.7 Toerroeien 

In januari 2015 zijn er weer boten gereserveerd door de toercommissie voor zes 
tochten van de landelijke toerkalender. De gastentocht bij KDR&ZV Dordrecht 
hebben we afgezegd vanwege zware onweersbuien. In september hebben we deze 
mooie tocht door de Sliedrechtse Biesbosch alsnog georganiseerd. Van de Dordtse 
roeivereniging kregen we een vergunning mee, waardoor we in het natuurreservaat 
mochten roeien. Gespot: 1 ijsvogel, 1 bever, 1 schildpad en 2 rondcirkelende 
visarenden. 
De toercommissie heeft (midweek)dagtochten georganiseerd en een aantal mensen 
van Jason heeft deelgenomen aan Sail Amsterdam 2015. 
We kijken terug op een goed toerjaar. Een aantal nieuwe leden is enthousiast 
geworden voor het toerroeien en heeft deelgenomen aan diverse tochten. 
 
Landelijke dagtochten - van de toerkalender 
8 personen: Weerribben toertocht bij RV 't Diep, Steenwijk 
4 personen: Haventocht Rotterdam bij RV Nautilus 
5 personen: Groene Harttocht bij RV Alphen 
8 personen: Landelijke tocht rondom Sneek bij RV de Geeuw 
8 personen: Ronde Hoeptocht bij RV Michiel de Ruyter te Uithoorn 

5 personen: tocht Buren – Leerdam 
10 personen: tweedaagse DDS Lustrummarathon 
 
Landelijke toertocht midweekroeien 
3 personen: gecombineerde fiets/roeitocht op en rond de IJssel bij RV Isala, 
Zutphen 
 
Dagtochten - georganiseerd door de toercommissie 
4 personen: Midzomeravondtocht op de Rijn met picknick in de Rosandepolder 
8 personen: Tocht bij de Zwolsche Roei- en Zeilvereniging 
8 personen: Tocht Sliedrechtse Biesbosch bij KDR&ZV, Dordrecht 
12 personen: Sail Amsterdam 2015 
 
Meerdaagse tochten georganiseerd door de KNRB 

2 personen: Hoteltocht Moldau, Tsjechië 
 
Dag- en meerdaagse tochten georganiseerd door anderen 
4 personen: dagtocht bij RV het Anker in Ulft 
9 personen: dagtocht bij de Zwolsche Roei- en Zeilvereniging 
8 personen: 7-daagse tocht op de Havel in Duitsland (Botenwagenproject KNRB) 
8 personen: 7-daagse tocht op de Saar en de Moezel in Duitsland 
5 personen: 5-daagse tocht merengebied Mazurië in Polen. 
 
Jelleke Bakker en Marian Scholten hebben twee enthousiaste mensen gevonden die 
in de toercommissie willen gaan zitten en het organiseren van tochten willen 
overnemen. Dit zijn Joyce van Londen en Marja Kouwenhoven In 2016 zal de 
toercommissie dus uit 4 personen bestaan. Marian en Jelleke dragen de 
werkzaamheden dan geleidelijk over aan Joyce en Marja. Joyce en Marja roeien 
sinds september 2014 bij Jason. Joyce heeft dit jaar met enkele toertochten 
meegedaan. Marja is sinds 1 januari 2016 met pensioen en heeft nu ook tijd om 
met toertochten mee te doen. 
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3.8 Clubkampioenschappen 

 

Zondag 11 oktober vonden de zg. clubkampioenschappen plaats. Helaas was er, net 
als vorig jaar, voor de clubwedstrijden te weinig animo. Deze zijn dus niet 
doorgegaan. Of en hoe we in de toekomst invulling moeten geven aan het 
wedstrijdonderdeel, daar moeten we nog maar een nachtje over slapen. 

 
Voor de puzzelprestatietocht was meer dan voldoende belangstelling. Nieuw was 
dat ook de leden van de kanovereniging mee konden doen. Dat leverde in totaal 44 
deelnemers op, 26 roeiers verdeeld over zeven boten en 18 kanoërs, opgedeeld in 
vier ploegen. Na het inmiddels traditionele badeendjesspel bij het vlot vertrokken 
zij richting 2e Rosandepoldergat. Onderweg moest een flink aantal foto's van 
herkenbare punten langs de rivier in de goede volgorde gezet worden. 
In het Rosandepoldergat kon iedereen aan land, was er thee, koffie met wat lekkers 
en konden de sportievelingen een VOLANS roeiboot uitproberen. Volans BV is de 
importeur van deze nieuwe, innovatieve roeiboot en had een aantal types 
meegenomen, zodat ieder die dat wilde de uitdaging aan kon gaan. Ook een aantal 
kanoërs waagden zich in deze roeiboot. 't Roeit net effe anders, maar wel leuk! 
Terugroeiend of -kanoënd moesten de deelnemers nog een aantal kennisvragen 
beantwoorden, waarmee opnieuw punten gescoord konden worden. 
Uiteindelijke winnaar werd het kanoteam bestaande uit Cecile, Ada, Ed en Kees. 
Voor hen was de slagroomtaart; plus de uitdaging om volgend jaar hun steentje bij 
te dragen aan de organisatie van dit geslaagde gezamenlijke roei- en kano-
evenement. 
 

 
 
 

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 2015 hebben we de website verder uitgebouwd en ingevuld. 
Het werkt goed om met een aantal mensen de nieuwsberichten te kunnen plaatsen, 
er is altijd wel iemand die dit snel kan oppakken.  

Verder zijn de lijnen kort, en kunnen we discussies m.b.t. een bepaald onderwerp 
vaak via de mail oplossen. 
E-captain bevalt goed. Het was een goed besluit om hiermee te gaan werken. 
 
 

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 2015 (7e 
jaargang) is 12 keer een verzending gedaan. De mededelingenmail wordt verstuurd 
naar alle leden, aan secretarissen en desgewenst voorzitters van de andere R&ZV-
verenigingen en aan begunstigers van RV Jason. 
 
 

4.3 R&ZV-breed 

 

4.3.1 Archiefcommissie 
Nadat we er ruim een jaar intensief aan gewerkt hadden, zijn in juli 2015 een grote 

hoeveelheid foto’s uit de jaren 1915 tot en met 2014 en daarnaast dia’s uit de jaren 
’80 en ’90 en een DVD overgedragen aan het Gelders Archief. We hebben dit 
materiaal zoveel mogelijk voorzien van een datering en een omschrijving van wie 
en wat er op het beeld te zien is. Het Gelders Archief is inmiddels ook “bij”: alles is 
op de site van het archief te bekijken: nr. 2163 Watersportvereniging Arnhem/ 
Roei- en zeilvereniging Arnhem.  
Hierna zijn we weer enthousiast verder gegaan met het schonen en ordenen van 

documenten over de jaren 2001 tot 2010, zodat bij het lustrum in 2017 hopelijk 
veel materiaal makkelijk te vinden is. 
Tijdens het jaar deden we een aantal oproepen om materiaal in te leveren (foto’s, 
films, maar ook agenda’s, notulen, verslagen, notities, beleidsstukken, afspraken, 
etc.) en die vraag blijft nodig. 
Aan het eind van het jaar namen we afscheid van ons lid “van het eerste uur” 
Janneke Lambooij, die voor haar vele werk voor de vereniging de Jasonpenning in 
ontvangst nam. Beppie van Ierland kwam gelukkig de archiefcommissie versterken, 

zodat we weer met ons drieën verder kunnen gaan. 
Dit alles in het licht van de aan Kierkegaard ontleende wijsheid: 

„Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het 
moet voorwaarts worden geleefd.” 

Marijke de Bruïne 

Beppie van Ierland 
Janneke Lambooij 
Tineke Lely  

 

(opmerking secretaris: Kierkegaard moet haast wel een roeier zijn geweest…) 
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4.3.2 Bardiensten 
 

Voor het laten functioneren van de bar in de clubkamer waren voldoende 
vrijwilligers beschikbaar, die allen volgens schema hieraan meewerken. Iedere 
morgen is tot 12.00 uur verse koffie beschikbaar en barbediening. De barbediening 
is verdeeld over de RV en ZM, verenigingen die het meest gebruik maken van de 
clubkamer.  
 
Tijdens het vaarseizoen is er ook op woensdagavond barbediening tussen 19.30 en 
22.00 uur. Dit wordt door de RV verzorgd. 
 
 
 

4.3.3 Het Jasonbaken  

 

Het Jason Baken is vier keer in A4 formaat, 20 pagina’s per keer, verschenen: 

februari, april, juni en in oktober. De oplage van 100 stuks in papieren vorm die in 

de clubkamer komen te liggen vinden voldoende aftrek. Daarnaast is het clubblad 

digitaal te downloaden via de R&ZV site (www.rzvjason.nl). Een aparte mail gaat uit 

naar de leden met een link naar het blad bij Editoo. Financieel kost het blad ons 

niets door voldoende adverteerders. Redacteuren van het blad zijn: Beatrijs van 

den Brink (RV), Ada Bot (KV) en Paul Koch (ZM). 
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5. Materiaal 

5.1 Materiaalcommissie 

De zelfwerkzaamheid van de leden heeft een nieuwe impuls gekregen door een 
enquête waarin de leden hun voorkeur voor bepaalde werkzaamheden of taken 
konden aangeven. 
Dit, en vertrek naar het buitenland, heeft er o.a. toe geleid dat een aantal leden 
van de materiaalcommissie voor ander werk binnen de vereniging heeft gekozen en 
de commissie heeft verlaten. Hierdoor bestond de commissie na deze enquête uit 
Dorus Bertels, Flip Deinum, Willem Jan Langeveld, Michiel van der Meulen en 
materiaalcommissaris Peter Visser. 
Leden die hun zelfwerkzaamheidsplicht niet afkopen en die volgens de regels 
werkplichtig zijn, hebben een rooster ontvangen met data waarop zij voor hun 
zwzh-beurt verwacht worden. Na een paar kleine aanloopproblemen blijkt dit 

systeem goed te werken. Leden van de materiaalcommissie fungeren bij toerbeurt 
als werkbegeleider. De zwzh-coördinator is Peter van Velze. 
In het begin van het jaar heeft de Wolfswaard een grote onderhoudsbeurt 
gekregen. Volgens een onderhoudsplan wordt de hele vloot aangepakt. Kleine 
reparaties worden door de materiaalcommissie tussen de onderhouds-
werkzaamheden door verricht. 
Op 14 april is de Hanneke door de hekschroef van een passerend passagiersschip 
onder het vlot geblazen en is daarbij total loss geraakt. De skiff is vervangen door 
de Hanneke2. 
Ook de Noorman heeft een grote onderhoudsbeurt ondergaan. 
Er is een start gemaakt met het opnieuw bekleden van de stellingen. 
Onder de coördinatie van Dorus zijn alle riemen opnieuw geschilderd. 
Na het IJsselincident met  de Noorman is een start gemaakt met het vergroten van 
het drijfvermogen van het achterschip van alle volledig open C-boten.  
De Kijfwaard is in stukken gezaagd waarvan op verzoek van leden meubelstukken 
worden gemaakt. De opbrengst hiervan vloeit in de kas van Jason. Drie zijn er 
inmiddels afgeleverd, twee zijn er nog in bestelling. 
De Noorderhaaks is deze zomer weer geleend door RV Alphen voor een 
waddentocht. Inmiddels is hij voor € 5.000,- verkocht aan de Dutch Coastal Rowing 
Club. Roeiverenigingen kunnen de boot huren, Jasonleden kunnen hem lenen. Een 
exacte overeenkomst voor dit laatste moet nog worden opgesteld. 
Door de R&ZV is een bosmaaier aangeschaft voor onderhoud van het talud. Deze is 

in beheer bij de materiaalcommissie van de RV. 
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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) 
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 o.a. 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 
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na de afschrijftijd nog niet terug is, moeten er soms misschien zoek- en veiligheids-
acties overwogen worden. 
 
In onderstaande tabellen staan de cijfers van het gebruik in 2015 van boten op de 
vereniging en van het gebruik van onze verenigingsboten bij wedstrijden en 
toerevenementen. Ter vergelijking staat in de laatste kolom het jaargebruik in 
2014. Vergelijking met eerdere jaren is mogelijk via oude jaarverslagen. 
 

 
Cijfers afschrijfboek glad materiaal 

 
 
Cijfers afschrijfboek toer-materiaal 

 
 

J F M A M J J A S O N D

Meerslagen Meers 8+ 6 8 4 5 8 1 1 1 1 5 6 5 51 35

Kijfwaard 8+ container 0 0

Middelwaard 4+ 1 2 1 2 2 2 5 6 1 22 19

Groote Pleij 4- 5 2 3 9 6 6 9 5 7 8 3 5 68 58

4- afgevoerd, vervangen door Groote Pleij 0 0

René Ren 4* 4 3 5 4 4 2 5 12 12 7 9 67 44

4* container 0 0

Beimerwaard 2- 1 5 4 2 2 14 15

Het Zwarte Schaar 2- 2 4 5 10 13 8 5 10 6 4 1 3 71 82

Gallantijn-3 Gall3 2x 6 5 10 8 8 9 9 3 7 5 70 86

Muggenwaard 2x 2 6 8 15 17 15 20 11 15 18 9 9 145 130

2x 9 15 16 19 20 17 23 17 15 23 14 11 199 174

Rik Rik 1x 4 11 19 23 22 25 13 9 14 12 4 156 135

Hanneke (2) 1x 3 2 5 7 14 7 7 2 5 6 5 5 68 42

Rosande-3 Rosa3 1x 7 7 14 8 10 7 2 4 2 61 122

Spil 1x 1 2 5 14 22 8 8 17 11 2 1 91 127

1x 5 10 7 12 25 11 27 25 23 17 9 13 184 246

Fraterwaard 1x 1 4 15 21 19 16 11 14 6 3 2 112 163

Cok Cok 1x 1 3 5 4 1 5 19 11

40 64 93 138 192 161 162 118 149 134 78 69 1398 1489

n/2015 n/2014

Kijfw cont.

Mid

GrPle

Havikerwaard Havw

Skidbladnir Skid privé/cont

Beim

ZwS

Mugw

Beijenwaard Beij-w

Hann

Spillekenswaard

Haesenwaard Haes

Fra

n/mnd

J F M A M J J A S O N D

D4* 9 8 7 7 12 6 2 4 55 41

Groene Rivier C4+ 2 7 6 16 14 4 1 5 2 2 3 1 63 25

C4(x)+ 2 7 3 5 4 4 5 6 15 51 78

Mill C4* 18 24 21 33 38 28 21 30 27 27 28 29 324 223

de Noorman C4* 13 9 17 25 30 24 18 18 23 25 18 220 250

zee4* 1 1 2

zee2x 1 2 3 4 2 1 13 6

Koningswaard Kon C2+/* 2 3 5 2 1 3 5 1 1 2 2 1 28 35

C2* 19 12 34 33 30 30 24 21 25 25 22 18 293 291

SRV C2* 11 7 17 14 14 16 9 10 10 7 13 7 135 114

Single Sin C1 2 2 2 2 2 1 4 3 1 19 27

wh2x 6 15 16 15 22 14 5 4 6 12 2 7 124 65

wh2x 6 6 5 6 13 12 1 3 4 4 5 2 67 68

Loo D1x 1 1 2 4 1 2 5 3 5 5 1 1 31 16

C2+ container 0 0

92 101 132 160 184 148 92 109 110 114 100 82 1424 1241

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
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Opvallend zijn enkele verschillen ten opzichte van 2014: 

 het gladde materiaal werd 100x minder gebruikt.  

 een groot deel van die afname komt vanuit de skiff-hoek.  

 het toermateriaal is ca 200x vaker afgeschreven (een groot aantal 
afschrijvingen van het toermateriaal is toe te schrijven aan de 
geïntensiveerde roei-instructie) 

 

Uiteraard geeft ook het ledental (en de interesses: wedstrijd, toer, instructie) in de 
beide jaren een verklaring van het verschil in de gebruiksfrequentie over 2014 en 
2015. 
 
(Opmerking secretaris: als je uitgaat van vol bezette boten betekenen 
bovenstaande cijfers dat er in 2015 in glad materiaal 2.865 mensen hebben geroeid 
of gestuurd en in toermateriaal 5.618. 
Voor het gemak uitgaande van 200 leden: gemiddeld zat een Jasonlid in 2015 42 

maal in een boot). 
 
 

Inzet bij wedstrijden 

 
Inzet bij (meerdaagse) tochten en divers gebruik 

 
schoolroeien en clinics: C- en D-materiaal 
roeiexamens:   div. C-, D- en skiffmateriaal 
 
 

Meer Ren Rik Han Rosa3 Mill

8+ 4* 4+ 4- 2- 2x 2x 1x 1x 1x 1x C2* C4*

x x x

Spaarne x x x

Tromp x x

Linge x x x

x x

x

Hollandia x

x

x

ZRB x x

ARB x

NSRF x

x x

World Masters Hazewinkel x x x

Dommel x

x

Vecht/Weesp x x

Beatrix x x

x

x x x

Heineken x

Nov-4-en x

x x x

2-Head x x

x

Mid GrPle ZwS Mugw Beij-w Haes Kle

Head

Eemhead

Cottwich

Damen-regatta R'dam

Westelijke reg. R'dam

Ijsselregatta

Mark-regatta Breda

Dutch Masters

Skiff-head

Twenthe-winterwedstr

A'dam Masters

Kon

div. tochten x x x x 1-4 dagen

11-steden x

x

x x

Byl Mey sGrW Noo

DDS-marathon

Saar-Mosel 2 wk
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Overige bijzonderheden 

 de Hanneke is eind april total loss na een crash aan het vlot maar werd op 2 
mei alweer vervangen door de Hanneke-2 die op 9 mei 2015 is gedoopt  

 gegevens over langere tijd Uit de Vaart wegens schade en/of groot 
onderhoud zijn niet beschikbaar gesteld. Slechts het over een lange tijd niet-
afgeschreven zijn, zou hierop kunnen wijzen. Als voorbeeld zouden dat 
kunnen zijn Wolfswaard (februari-maart), De Noorman (half november-

december) en 's-Gravenwaard (sept-december) 

 de Kijfwaard (8+) is niet meer beschikbaar. De boot is verwerkt tot 
meubelstukken (boekenkastjes e.d.).  

 
Cees Niemeijer  
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6. Financiën  

 
Het boekjaar 2015 kon met een batig saldo van € 13.260 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 ruimschoots binnen de begroting.  
 
Hierbij valt op te merken dat de afdracht aan de R&ZV hoger was dan de begroting 
maar de kosten van de afdracht aan de KNRB lager dan begroot. De reden voor de 
hogere afdracht aan de R&ZV is te wijten aan een naheffing van kosten uit 2014 die 
verrekend zijn in 2015.  
 

De kosten voor het onderhoud van de vloot vielen lager uit dan begroot door 
zorgvuldige kostenbeheersing van onze materiaalcommissie. De bestuurskosten 
vielen hoger uit dan begroot als gevolg van de hogere kosten die samenhangen met 
het gebruik van ons nieuwe administratieve systeem en eenmalige kosten voor het 
bouwkundig doorrekenen van de plannen voor onze nieuwe roeiloods. Ook de 
afschrijvingen van de totale vloot vielen lager uit dan voorzien. 
 
Toelichting opbrengsten 
De opbrengst uit contributiegelden lag in lijn met de begroting. De opbrengsten uit 
schenkingen en eenmalige baten draagt in 2015 het meeste bij aan het batige 
saldo. Er werd een totaal van € 3.750 aan schenkingen en donaties ontvangen en 
een eenmalige schade-uitkering van de verzekering voor het verlies per totaal van 
een skiff. 
 

Toelichting activa 
 
Het balanstotaal nam van 2014 naar 2015 toe. 
 
De waardering van de bezittingen van RV Jason nam af in 2015. Een groot aantal 
boten, ofschoon nog goed bruikbaar, is inmiddels afgeschreven en 
vertegenwoordigen geen waarde meer op de balans. De nieuw aangeschafte skiff 
en de gedoneerde roeiriemen werden toegevoegd aan de balans. 
 
De posten debiteuren en overlopende activa zijn gestegen als gevolg van de donatie 
die in vijf termijnen wordt verricht, maar ook door een vrij groot aantal debiteuren. 
De sepa-incassoregels zijn deels debet aan een achterstand in de inning van de 
debiteuren. Deze achterstand zal de komende maanden worden ingelopen. 
 
Het batige exploitatiesaldo van dit jaar en de vorige jaren wordt weerspiegeld in 
hogere banksaldi. 
 
Toelichting passiva 
 
Het eigen vermogen is toegenomen en de post crediteuren en overlopende passiva 
is verder afgenomen. 
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WINS T  & VE R L IE S R E K E NING

2015 2015 vers chil

res ultaat begroting

opbrengs ten

contributies 50664 50100 1%

kluis jes 250 280 -11%

kleding

s chenkingen/eenmalige opbrengs ten 8323

activiteiten 2435 2800

entreegelden 260 250 4%

ZWZH-afkoop 300

s ubtotaal 62232 53430 16%

financ iele baten rente 189

totaal 62421 53430 17%

kos ten afdrachten

afdracht K NR B 6131 6258 -2%

afdracht R &ZV 20169 19959 1%

bruto marge 36121 27213 33%

kos ten exploitatie

onderhoud vloot 2857 4000 -29%

bes tuurkos ten 2161 1000 116%

verz ekering vloot 3095 3500 -12%

evenementen 150 300 -50%

ins tructie 89 1000 -91%

training 490 500 -2%

bankkos ten 279 200 40%

overigen 500 -100%

afs chrijving materiaal 13740 16000 -14%

totaal 22860 27000 -15%

res ultaat 13260 213 8294%

B ALANS

B eginbalans E indbalans

Activa 1.1.2015 31.12.2015

B ez ittingen 63602 59172

Voorraad 262 262

D ebiteuren en overlopende activa 560 7617

B anks aldo 1682 2285

D epos ito 32857 41846

Totaal 98963 111182

P as s iva

E igen vermogen 97556 97556

C rediteuren en overlopende pas s iva 1407 366

Wins t 13260

totaal 98963 111182

E XP LO ITATIE  R O E IVE R E NIGING J AS O N 2015


