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Uitnodiging algemene ledenvergadering
Roeivereniging Breda
Wanneer: dinsdag 9 maart 2010
Waar: sociëteit RV breda
Tijd:19. 00 uur ontvangst met soep en brood
Breda, 1 februari 2010

Geachte erevoorzitter, leden en donateurs.
Met genoegen nodigt het bestuur van de
Roeivereniging Breda u uit tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering op
dinsdag 09 maart om 19.00 uur.
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Agenda
opening met soep en broodjes.

2	ingekomen stukken en bestuursmededelingen
om 19.30 uur.
2.1	brief ere voorzitter de heer Victor Bernhard dd 23 augustus 2009
2.2 	meerder mails over herinrichting sociëteit, botenopslag en werkplaats.
2.2 	voorstel aanpassen huishoudelijk reglement en statuten door
Nico van Walree

3	Notulen / verslag van de ALV’s van 10 maart,
7 juli en 7 oktober 2009*,
4

Jaarverslag 2009 van voorzitter W. Rutten.

5 	Sociëteit en informatie over andere
bouwkundige werkzaamheden.
5.1 	Informatie over: Rapploods, werkplaats, botenopslag, verwarming
dameskleedkamer, groot onderhoud douches dames en heren,
puien, sociëteit, schilderwerk, schoonmaken noord gevel en realisatie afvoer van water laagste stuk van het dak.
5.2 	Presentatie en een afrondende uitleg 2 varianten voor de herinrichting van de sociëteit en bepaling welke variant uitgevoerd
gaat worden door een stemming.

7

Verkiezingen.

7.1.1	Aftredend volgens rooster mevrouw Lieke Huijbregts. Zij stelt zich
herkiesbaar en het bestuur stelt voor tot benoeming als instructiecommissaris.
7.1.2	Aftredend volgens rooster is secretaris Nico van Walree. Hij stelt
zich herkiesbaar en het bestuur stelt voor tot herbenoeming als
secretaris.
7.1.3	Tussentijds afgetreden is de heer L. van Tol. Vooralsnog is er nog
een vacature voor de materiaalcommissaris.
7.1.4	Tussentijds afgetreden is de heer Chr. Versteegh, commissaris
jeugdroeien. Sjoerd de Goeij heeft sindsdien het jeugdroeien
gecoördineerd. Het bestuur stelt voor hem te benoemen als jeugdcommissaris.
7.1.5	Tussentijds is mevrouw E. van Andel afgetreden als commissaris
toerroeien. Het bestuur heeft de heer B. van Nispen bereid gevonden deze taak op zich te nemen en stelt voor hem te benoemen.

Volgens artikel 12 lid 5 van de statuten kunnen tegenkandidaten tot 4
weken voor de datum van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk
aan de secretaris worden opgegeven. Zij dienen door tenminste 10
leden te worden gesteund.
7.2	Vaststellen leden College van Beroep.
		Het bestuur stelt voor te benoemen tot lid: Mevrouw Nel de Bruin,
mevrouw Geraline Leusink en de heer Dik Verheijden.

Volgens artikel 15 lid 5 van de statuten kunnen tegenkandidaten tot 4
weken voor de datum van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk
aan de secretaris worden opgegeven. Zij dienen door tenminste 10
leden te worden gesteund.
7.3	Vaststellen leden van de kascommissie. Het bestuur stelt voor te
(her)benoemen de heren Bouke de Boer en Wijnand Freling.
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Rondvraag.

9

Sluiting.

6

Financiën.

De stukken gemerkt met * worden bijgevoegd en liggen vanaf 2 maart ter
inzage op de vereniging.

6.1
6.2
6.3
6.4

financieel jaarverslag 2009*.
verslag kascommissie 2009.
vaststellen begroting 2010*.
contributie 2010.

Voor verslagen ALV’s in 2009: zie Website en
stukken op de bar in de sociëteit
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FAQ’s Herinrichting Sociëteit
Maandagavond 25 januari jongstleden waren er zo’n 45 leden bijeen, waaronder de leden van
het do-team en het bestuur, om
de presentatie van twee plannen voor het herinrichten van de
sociëteit bij de wonen. In variant
A blijft de keuken op zijn huidige
plek en in variant B wordt de keuken verplaatst naar de lange zijkant
van de ruimte. Voorafgaand aan de
presentatie werd aan de aanwezigen gevraagd open te staan voor
beide varianten en de verschillende gezichtspunten.
Na de presentatie –schetsen hiervan
vind je op de site en op het prikbord
in de sociëteit- was er gelegenheid
tot het stellen van inhoudelijke vragen over de plannen. En er waren
veel zinvolle vragen en even zovele
antwoorden. Om de leden een kleine
impressie van vragen en antwoorden te geven volgt hieronder een
kort overzicht:
Vraag: blijft het afzuigsysteem en
zo ja, blijft dit zichtbaar?
Antwoord: ja, en het afzuigsysteem
blijft zichtbaar.
Vraag: is bij variant B de tussenruimte tussen de bar (in de ruimte)
en het keukenblad (tegen de muur)
niet te klein om goed te kunnen
manoeuvreren?
Antwoord: de tussenruimte is 1.70
meter; dat is voor horecazaken erg
ruim bemeten; geen enkele horecazaak zou deze ruimte namelijk zo
diep maken, omdat je eenvoudig
weg meer passen moet maken om
iets te pakken. Voor het werken met
veel mensen achter de bar is het
dus geen belemmering en zul je
elkaar niet voor de voeten lopen.
Vraag: ik heb op diverse sites gekeken en las daar dat het onderhoud
van linoleum even kostbaar is als
van PVC.
Antwoord: bij beide vloeren dien
je een goede droogloopmat te
hebben en bij beide vloeren heb
je dagelijks onderhoud nodig van
stofzuigen en/of wissen.
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Het periodiek onderhoud bij een
linoleumvloer is sprayen en boenen en jaarlijks strippen en polymeren. Het periodiek onderhoud bij
een PVC-vloer is jaarlijks bewerken
met een schrob/zuigmachine. Het
periodiek onderhoud bij een PVCvloer is veel minder arbeidsintensief en daarmee goedkoper.
Vraag: is het een idee om de deur
van de voorraadruimte/vergaderruimte uit te laten komen in de
fitnessruimte, zodat je een vlakke
gestuukte muur krijgt om een
scherm of white-board op te hangen
Antwoord: ja, dit is een goed idee;
het wordt meegenomen bij de uitwerking, waarbij financiën uiteraard ook een rol spelen.
Vraag: wat kost dit nu? En wat is
het verschil in kosten tussen beide
plannen?
Antwoord: In deze Easy-all kun je
een groot deel van de presentatie
terug vinden. De gehele presentatie en extra informatie over de
kosten vind je op het deel van de
website, dat alleen toegankelijk is
voor leden van de roeivereniging
Breda. Wanneer je inlogt op de site
van de roeivereniging (en dit is niet
de site van het BRS-systeem!!) kun
je daar ook het volledige verslag
van de presentatie vinden, met alle
vragen en antwoorden tot nu toe.
  

Toelichting op de kosten
De begroting is op 25 januari gepresenteerd door het bestuur. Het
bestuur heeft hiervoor de begroting gebruikt die Kobaltblauw vorig
jaar heeft gemaakt voor het plan
dat zij toen gepresenteerd hebben.
Die cijfers zijn samen met nieuwe
offertes gebruikt om begrotingen
op te stellen voor variant A en B.

De gelijkblijvende kosten zijn kosten die in beide plannen hetzelfde
zijn. Kosten van meubels, van een
nieuwe vloer, van het akoestisch
materiaal, verf, verlichting en andere inrichtingsposten.
De variabele kosten zijn de schuifwand of het schuifpaneel. Voor
variant A, waarbij de keuken op zijn
plek blijft staan, is een schuifpaneel nodig over de gehele breedte van de sociëteit. Variant B heeft
een schuifwand. De kosten van het
schuifpaneel zijn beduidend hoger
dan die van de schuifwand.
Wanneer het om timmerwerkzaamheden in en rondom de keuken gaat
is variant B duurder uit dan variant
A. Bij variant B, waarbij de keuken
verplaatst wordt, zal er meer nieuw
‘gebouwd’ gaan worden.

Verschil en bezuiningingsmogelijkheden
Deze variabele kostenposten, de
schuifdeuren en timmerwerkzaamheden, bepalen feitelijk het verschil
in prijs voor de varianten A en B. De
overige kostenposten zijn immers
gelijk. Het verschil in de variabele kostenposten is begroot op
€5.500,-. Overigens overschrijden
beide begrotingen het vastgestelde budget van €45.000,Er zal dus ergens op bezuinigd
moeten worden. Of, een andere
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Wanneer het ons lukt om flink te
besparen op de begroting ontstaat er zelfs de mogelijkheid om
goede suggesties te realiseren die
niet opgenomen zijn in het programma van eisen. Denk bv aan het
verplaatsen van de ingang van het
krachthonk.
Daarom de vraag van het bestuur
en het do-team: bekijk wat er binnen je mogelijkheden ligt om
menskracht, geld, goederen, sponsering etc. voor de inrichting van de
sociëteit te verkrijgen. Geef dit door
aan het do-team.; zij gaan ermee
aan de slag. En alvast bedankt voor
elke materiële, dan wel immateriële
bijdrage!

Het do-team
7500,0

11250,0

15000,0

sloopwerk
vloer
akoestiek materiaal
akoestiek monteren
meubilair
gordijnen
verf
verlichting
onvoorzien

goedkoop
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De kosten die variant A en B met
zich meebrengen zijn onderverdeeld in
1 gelijkblijvende kosten
2	variabele kosten van variant A
of B

3750,0

mogelijkheid waar het bestuur en
het do-team voor opteert, extra
geld gegenereerd moeten worden! Vandaar het plaatje van de
olifant. Hoeveel poten heeft die?
Meer in ieder geval dan het gangbare aantal poten? Of toch weer
niet? Die (schijnbare?) poten staan
symbool voor het extra geld dat
we met zijn allen kunnen ‘verdienen’. Bijvoorbeeld door meubels te
ruilen tegen een roeiclinic. Door de
kosteloze inzet van leden bij realisatie van de plannen. Door sponsering. Door …. ?

12500,0 25000,0 37500,0 50000,0

gelijke kosten
variable kosten
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variant B (keuken verplaatst)
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Gebouwen-, vlotten- en vlootnieuws
Na de noodkreet van onze redactie
gehoord te hebben kwam ik tot
de conclusie dat ook uit de (dikwijls vergeten) materiaalhoek wel
wat gerapporteerd kon worden.
Niet omdat er voldoende tijd voor
beschikbaar zou zijn, maar enkel
om de lezer eens wat beter op de
hoogte te stellen van de activiteiten die rondom gebouwen, vlotten en vloot plaats vinden.

onze nieuwe sociëteit nu in gebruik
is zijn er al drie maal aanpassingen
op deze regelgeving geweest.
Om wat te noemen:
• Noodverlichting en nooduitgang
indicaties. Deze werd reeds na vier
jaar afgekeurd en moesten vervangen worden.
• Drinkwater systeem. Alle kranen
moesten na vier jaar in gebruik
te zijn geweest, voorzien worden
van een terugstroombeveiliging
met controlemogelijkheid.
• Nu moeten er weer andere ingrepen uitgevoerd worden om het
systeem “Legionella”-proof te
maken

Doucheruimten
Tot voor kort kon eenieder die de
botenloods inging en een klein
beetje gevoel had voor speleologie
zich in de grotten van Han wanen.
Diverse stalactieten van verschillende groottes hingen aan de
betonnen vloer ter plaatse van de
beide doucheruimten. Op de vloer
in de botenloods, als ook op enige
boten tekenden de eerste vorm
van stalagmieten zich al af. Daar
het verhelpen niet een eenvoudige
ingreep betrof, is er best lang over
nagedacht om dit doelmatig op
te lossen. In het verleden zijn er
door ons diverse malen claims bij
de aannemer gedeponeerd, maar
daar deze instantie inmiddels ter
ziele gegaan is werden we nu min
of meer zelf verantwoordelijk om
de klus te klaren en niet enkel door
hier en daar wat polyurethaan kit
aan te brengen. De vloer moest er
gedeeltelijk uit en de stuiknaad
tussen de beton elementen werd
afgedicht met een impregneerdoek om hem waterdicht te maken
en om toch voldoende elasticiteit
te houden.
Enige maanden terug sprongen
er ook spontaan wat muurtegels
van de scheidingswand tussen de
kleedkamer en douche ruimte van
de heren! Een nadere inspectie
toonde aan dat de binnenzijde
van de bewuste wand zich min of
meer had ontwikkeld tot een kleine
champignonkwekerij; dus ook hier
moest een oplossing voor komen.
Inmiddels zijn we weer enige weken
in staat om een lekkere warme
douche ten nemen zonder dat we
bang hoeven te zijn om onder vallend puin te geraken

Het “nieuwe” vlot
Zoals de oplettende roeier al wel
opgemerkt heeft, is de constructie
van de beweegbare helling naar
het nieuwe vlot anders dan voorheen. De schuine helling rust nl.
op een klein, drijvend ponton i.p.v.
direct op het vlot zoals in de oude
situatie.
Hiervoor is gekozen omdat het
nieuwe vlot lokaal te weinig drijfvermogen zou hebben om de zware
beweegbare helling van 800kg te
dragen. Dat is zeker het geval als er
nog eens het gewicht van acht forse
mannen (of vrouwen) met een Acht
bij zou komen. In het gunstigste
geval zou het water tot enkelhoogte
kunnen komen!! Na alle technische berekeningen over gewichten,
drijfvermogen en diepgang van de
ponton, beladen en onbeladen,
afgerond waren is door ons bij de
lokale smid een ponton besteld.
Hierbij is door ons een marge van
10% gehanteerd (wat vroeger in de
scheepsbouw heel normaal was!!!!)
Na het plaatsen van het nieuwe
vlot, de ponton en de schuine helling bleek dat de bewuste 10%
niet nodig was geweest. (Het verschil zit denk ik in de berekening
m.b.v. een ouderwetse rekenliniaal

versus de tegenwoordige computers.) De afstap van de helling naar
het nieuwe vlot was dus wat aan
de hoge kant, maar ook daar weet
men in de scheepsbouw raad op:
BALLASTEN.
Tijdens de constructie van de ponton
was hier al rekening mee gehouden
en dus ging er 5 cm zoetwater in
tezamen met een antioxidant om
geen roestvorming aan de binnenkant te krijgen. Tijdens de eerste
vorst periode zijn er monsters van
de emulsie genomen om te zien bij
welke temperatuur de vloeistof zou
bevriezen…..jawel; bij -1.
Om vorstschade door bevriezing
van het ballastwater te voorkomen
is er door ons nu antivries toegevoegd. De ontstane marge is nu,
volgens de berekening, voldoende
om een normale winter door te
komen. Dus volgend jaar moeten
we de test weer herhalen!!

Gebouwen
Buiten de reeds veel besproken
plannen voor aanpassingen in de
sociëteit zelf zijn er nog wat kleinere lopende zaken die onze aandacht behoeven.
Een van die zaken is regionale
regelgeving. In de tien jaar dat

Momenteel lopen er besprekingen
om de “Rapploods” d.m.v. de meest
noodzakelijke reparaties wat op te
waarderen zodat het gebouw weer
enige jaren (tien?) als opslag voor
boten dienst kan blijven doen. Als
de werkzaamheden (door derden)
zijn afgerond zullen we zelf nog
enige tijd aan de slag moeten om
alles weer redelijk in de verf (voorheen koolteer) te krijgen. We zullen
rond die tijd een beroep op enige
van u moeten doen. Dus tot dan!!!

Vloot
Gedurende de winterperiode is een
flink deel van de vloot aangepakt
om te worden nagezien en afgesteld en momenteel is de schadeen reparatie lijst voor het eerst
sinds lange tijd tot bijna 0 gedaald.
Diverse boten zijn van nieuwe (of
gebruikte) riemen voorzien en de
rekken zijn met inzet van onze erevoorzitter gecompleteerd. M.u.v.
de ‘Allemachtig’ heeft nu elke boot
zijn eigen riemen. Zodra het weer
wat beter is zullen we weer aan het
boten poetsen moeten. Dan kan
het winterstof en de “overspray”
van de verfreparaties weggewerkt
en de rompen weer van een waslaagje worden voorzien. We komen
hier in de nabije toekomst nog op
terug

Namens de Materiaalcommissie:
Henk van Heel
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Jeugdleden succesvol op ergometerwedstrijden
Koning winter regeert. Dat betekent voor de jeugd af en toe het water op,
maar vooral veel ergometeren. Gelukkig was het niet alleen trainen. Naast
een aantal enge ergometerwedstrijden op de club waren er afgelopen
twee maand buiten Breda in totaal vier ergometerwedstrijden waaraan
onze jeugd deelnam.

Indoorroeien in Amsterdam
Allereerst waren er de Nederlandse Kampioenschappen Indoorroeien in
Amsterdam. Aan deze 2 km-wedstrijd namen in totaal 80 jongens in de
categorie J16 deel. Wij kwamen met drie jeugdleden, Jort, Joris en Bart.
Met respectievelijke tijden van 6:37;8, 6:55,5 en 7:20,1 werden prima prestaties neergezet die resulteerden in een 4e, 13e en 45e plaats.
(Zie verder het uitgebreidere verslag van Ron Slagter, aansluitend op dit artikel.)

Nationale Jeugdergometerwedstrijd
De tweede wedstrijd, de Nationale Jeugdergometerwedstrijd, vond plaats
op zaterdag 9 januari in Uithoorn, op de dag dat door het KNMI voor met
name het noorden en oosten van het land een weeralarm was afgegeven. Wij vetrokken met negen jeugdleden, te weten Vera, Nienke, Saskia,
Pauline, Fleurine, Pepijn, Cas, Joris en Jort. Tijdens deze wedstrijd moesten
Vera, Nienke en Pepijn twee maal 250 meter ergometeren. De rest deed dit
over 2x 500 meter. Ook werd door zowel de jongens als de meisjes deelgenomen aan een ploegenestafette, waarbij vier ploegleden, door tijdens de
wedstrijden te wisselen op de ergometer, samen een afstand van 1000m
moesten overbruggen. De dag werd zeer succesvol afgesloten met drie
derde plaatsen (Pepijn, Saskia en de dames estafetteploeg), een tweede
plaats voor Vera en tenslotte driemaal een overwinningsblik voor Fleurine,
Jort en de jongens-estafetteploeg.

Ergohead
De derde ergometerwedstrijd, de Ergohead, vond plaats op zondag 24
januari in Amsterdam. Tijdens deze wedstrijd werd gekeken welke afstand
overbrugd kon worden in 20 minuten. Een wedstrijd dus voor de echte
“die hards”, want naast uithoudingsvermogen moet je ook over mentale
hardheid beschikken om in deze tijd een goede afstand te overbruggen.
Omdat de Bondscoach Junioren had bepaald dat deze wedstrijd meetelt
voor de bondsselectie was met 40 deelnemers in het J16 veld de top van
Nederland aanwezig. In een spannende race werd Joris uiteindelijk 5e met
5424 meter en een gemiddelde 500 metertijd van 1:50,6. Jort werd uiteindelijk tweede met 5731 meter en een 500 metertijd van 1: 44,7. Zeer goede
prestaties voor twee lichtgewicht jongens met een gewicht van onder de
70 kg en veelbelovend voor de dubbeltwee waarin het tweetal dit seizoen,
in de voorjaarswedstrijden op de Bosbaan, van start wil gaan.

Open Tilburgse Kampioenschappen Indoorroeien
Tenslotte werd op zondag 31 januari door TOR en VIDAR voor de 11 e
keer de Open Tilburgse Kampioenschappen Indoorroeien georganiseerd
in Goirle. Aan deze wedstrijd over 2 km (individueel) en 1 km (estafette
voor 4 tallen) werd door onze jeugd voor de tweede maal deelgenomen.
Evenals verleden jaar kwamen we nu ook weer met een behoorlijke afvaardiging van 14 jeugdleden (Saskia, Sophie, Nienke, Rebecca, Yaela, Fleurine,
Cas, Pepijn, Bart, Sam, Karel, Joep, Jort, en Joris) een aantal ouders en het
merendeel van de jeugdleiding. Naast veel gezelligheid en gezamenlijk
aanmoedigen waren de prestaties ook weer buitengewoon goed. Zo werd
er op de 2 km blik gewonnen door Nienke, Pepijn, Jort en Fleurine en bij
de estafettes door zowel de jongensploeg (Karel, Cas, Joep en Bart) als de
meisjesploeg (Yaela, Saskia, Rebecca en Fleurine).
Martin van Gennep
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Uitgebreid verslag Nederlands kampioenschap
Indoor Roeien 12-12-2009
Sit Ready,… Attention,… ROW
Op zaterdag 12 december vertrokken
we in alle vroegte naar Amsterdam
waar het jaarlijkse Nederlands
Kampioenschap Indoorroeien werd
georganiseerd. Dit evenement, dat
al weer voor de 20e maal werd
gehouden, was georganiseerd door
Studenten Roeivereniging Nereus
uit Amsterdam. Van onze vereniging
deden mee Jort van Gennip, Joris
Faas, Bart Boersma (allen in veld
J16), Johan Bielderman (V50+) en
ik (H Aang.) mee. De jongens moesten in heat 3 roeien en omdat we
vroeg waren, konden we hen aanmoedigen. In een spannende race
behaalde Jort een mooie 4e plaats
in het klassement. Johan behaalde
een 3e plaats bij de Veteranen50+.
De wedstrijden volgden elkaar snel
op waardoor ik moest beginnen
met mijn warming-up. In een aparte hal waren ergometers opgesteld
waar ingeroeid kon worden voor de
wedstrijd.

Na een warming-up en de laatste
instructies van Bauke was ik ‘klaar’
voor mijn eerste indoorwedstrijd.
Aangemoedigd door de andere
leden van onze vereniging roeide
ik mijn wedstrijd waarop ik tevreden terugkijk. Voor mij is duidelijk
geworden dat niet alleen kracht en
conditie een rol speelt maar ook de
voorbereiding, training, techniek,
opbouw van de race en ontspanning zeer belangrijk zijn.
In het topveld werd vooral met veel
power en erg snel geroeid. Het is
een groot toernooi waar ook deelnemers met een beperking goed
aan deel kunnen nemen in het zgn.
aangepaste veld. Ook de rest van
de dag hebben we gekeken naar de
wedstrijden in de andere categorieën. Naast de individuele roeiers
waren er ook wedstrijden van de
eerstejaars achten van de verschillende studentenroeiverenigingen.

Aan het eind van de middag was er
ook een lustrumnummer: een race
over 500 meter tussen verschillende
verenigingsvieren op slides. Hierbij
worden een viertal ergometers aan
elkaar gekoppeld en op slides (een
soort rails) achter elkaar geplaatst.
Hierdoor is het van groot belang
dat de leden in het team allen synchroon roeien. Een waar spekta-

kel om naar te kijken!! Een mooie
en spannende wedstrijd welke
werd gewonnen door Triton. Door
alle roeiers werd voor het uiterste
gestreden voor het metaal of het
verbeteren van zijn of haar PR. Een
goed georganiseerd evenement en
een leuke en leerzame dag!!
Ron Slagter.

De tijden zijn:
Naam
Gennep, Jort van
Faas , Joris
Boersma, Bart
Bielderman, Johan
Slagter, Ron (1000m)

Veld
J16
J16
J16
V50+
H Aang. *

S500
01:37.1
01:41.4
01:46.9
01:40.7
02:09.5

T500
33
33
33
29
33

Eindtijd
06:37.8
06:55.5
07:20.1
06:42.9
04:14.6

Wist u dat…
• Het NKIR voor de 20e keer is georganiseerd.
• Het evenement sinds 1999 het Nederlands Kampioenschap Indoorroeien
(NKIR) heet.
• Er 722 ploegen en 1164 deelnemers aan hebben deelgenomen.
• In de hoogste klasse (SA) werd een tijd geroeid van 5:52,0 min.

5

KNRB vraagt
persoonsgegevens

Nog meer KNRB-nieuws

Tot 2010 was de RV Breda verplicht
om jaarlijks het aantal roeiers van
onze vereniging op te geven aan
de bond. De bond beschikte niet
over de namen van de leden. Dit
jaar gaat dat veranderen; wij leveren digitaal de gegevens aan die
de personalia van de afzonderlijke
leden bevatten. De voornaamste
reden hiervoor is een financiële: de
KNRB is voor een belangrijk deel
van subsidiegelden van NOC*NSF.
Voorwaarde is hiervoor is een registratie van de afzonderlijke leden.
Hieronder leest u de tekst die de
KNRB hiertoe heeft opgesteld.

Het bestuur van de KNRB werkt momenteel aan een
voorstel tot wijziging van de KNRB statuten. Dit voorstel zult u binnenkort ontvangen bij de stukken voor
de Algemene Vergadering van 6 maart aanstaande.
Het voorstel behelst dat alle roeiers die lid zijn van
een bij de KNRB aangesloten vereniging, ook rechtstreeks lid worden van de KNRB. Dit is noodzakelijk
om de internationale dopingregelgeving volledig
binnen de roeisport te implementeren.

De leden van de KNRB (dit zijn de
aangesloten verenigingen) hebben
op 7 maart 2009 tijdens de ALV gezamenlijk besloten om te komen tot een
centrale registratie van de bij de verenigingen aangesloten leden. Dit is
een vervolg op het besluit van de bij
het NOC-NSF aangesloten sportbonden om met deze centrale registraties
te komen tot een eerlijker verdeling
van de subsidiegelden.
Alle roeiverenigingen in Nederland
zullen van vanaf 1 juli 2009 de NAW
gegevens aanleveren bij de KNRB.
Deze gegevens worden onder geen
beding aan anderen afgestaan voor
commerciële of andere doeleinden,
doch wel aan het NOC*NSF. Het
NOC*NSF heeft zich verplicht om op
dezelfde prudente wijze om te gaan
met deze gegevens.
Op deze centrale registratie is de
Wet Bescherming Persoonsgegevens
van toepassing en de bepalingen die
voortvloeien uit deze wet zullen strikt
worden nageleefd.
Indien u nog vragen hierover heeft
kunt u een e-mail zenden aan ledenadministratie@knrb.nl met vermelding “Individuele ledenregistratie” in
het onderwerp.
Nico van Walree
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Brief KNRB aan de besturen van alle bij de KNRB aangesloten verenigingen
dd 5 februari 2010

Wat is het probleem? Momenteel is het overgrote
deel van de Nederlandse roeiers niet goed gebonden aan de dopingregels. Alle roeiers die geen lid
zijn van de nationale équipe zijn alleen indirect
gebonden aan het KNRB dopingreglement en het
daarbij bijbehorende tuchtreglement. Deze roeiers
zijn gebonden aan de reglementen van hun vereniging en hun vereniging is gebonden aan de regle
menten van de KNRB. Dat betekent dat er louter een
indirecte juridische relatie tussen iedere individuele
roeier en de KNRB bestaat. Als een dergelijke roeier
betrapt wordt op het bezit van, gebruik van of handel in doping, dan is het niet zeker of de KNRB sancties kan opleggen.
Voor toproeiers is de situatie wel goed geregeld. Alle
roeiers die lid zijn van de nationale équipe tekenen
een topsportovereenkomst (TSO). Door deze TSO te
tekenen, worden ze rechtstreeks lid van de KNRB en
zijn ze direct gebonden aan alle KNRB-reglementen,
inclusief het dopingreglement.

Deze situatie kan niet langer zo voortbestaan.
Dopingcontroles moeten bij iedereen uitgevoerd
kunnen worden en overtreders moeten aangepakt kunnen worden. Alle regels moeten op gelijke wijze gelden voor iedereen. Het kan niet zo zijn
dat tijdens eenzelfde race de dopingregels voor
een équipelid wel gelden en voor een niet-équipelid niet. Daarnaast hebben we ons als KNRB ook
gecommitteerd aan de World Anti-Doping Code
en ook in deze Code staat dat alle roeiers aan de
dopingreglementen gebonden moeten zijn.
De enig mogelijke oplossing is dat alle roeiers die
aangesloten zijn bij een vereniging ook lid worden
van de KNRB. Om dit te regelen moeten alle verenigingen in hun statuten opnemen dat het lidmaatschap van hun vereniging alleen mogelijk is
wanneer iemand ook lid is van de KNRB. Dit moet
vóór 1 januari 2013 geregeld worden. Maar er moet
ook iets veranderen gedurende de periode tot het
moment dat een vereniging haar statuten heeft ver-

anderd. Wij stellen voor dat roeiers alleen aan wedstrijden kunnen deelnemen als ze een zogenaamde
“schone-sportverklaring” hebben getekend. Door
het tekenen van deze verklaring wordt iemand dan
zelf rechtstreeks lid van de KNRB. Zodra een vereniging haar statuten gewijzigd heeft, is het individueel
KNRB lidmaatschap voor al haar leden geregeld en
zijn er geen schone-sportverklaringen meer nodig.
Hoe eerder een vereniging haar statuten wijzigt, hoe
minder verklaringen er dus getekend behoeven te
worden.
Om dit soepel in te voeren stelt het bestuur voor
dat deze schone-sportverklaring in 2010 verplicht is
voor alle roeiers die in SA- en SB-velden op nationale
wedstrijden starten, met ingang van de Hollandia/
NK Klein. In 2011 zal deze verplichting uitgebreid
worden naar alle junioren- en seniorenvelden op
nationale wedstrijden. In 2012 volgt een verdere uitbreiding naar alle roeiers die deelnemen aan nationale wedstrijden, inclusief veteranen en clubroeiers.
Wij begrijpen dat dit voorstel een grote wijziging in
de structuur van de KNRB betreft en dat dit direct
vragen bij u oproept. Wij hebben geprobeerd in de
bijlage bij deze brief enkele vragen te beantwoorden. Daarnaast zullen wij in de komende weken bijeenkomsten houden waar wij als KNRB-bestuur en
-directie een toelichting zullen geven en vragen zullen beantwoorden. Daarnaast kunt u natuurlijk ook
altijd vragen per e-mail stellen of een afspraak maken
voor een telefonische mondelinge toelichting.
Omdat wij willen dat u voldoende tijd krijgt om
over dit voorstel na te denken, en om ook met uw
leden hierover te praten, zullen wij op de komende Algemene Vergadering van 6 maart wel over dit
voorstel discussiëren, maar zullen wij het nog niet
in stemming brengen. Dit zal pas gebeuren op een
tweede Algemene Vergadering die wij eind mei of
begin juni 2010 willen houden. Op 6 maart zal wel
het voorstel tot instelling van een verplichte schone-sportverklaring voor SA/SB roeiers voor 2010 in
stemming worden gebracht. Wij hopen dat u inziet
dat dit voorstel zeer belangrijk is voor de toekomst
en de reputatie van de Nederlandse roeisport en
dat u dit voorstel zult steunen. Roeien is een schone
sport en dat moet in de toekomst zo blijven.

Met sportieve groeten,
Eric F. Ch. Niehe (Voorzitter)
Marco Kouwenhoven (Vice-voorzitter Commissaris
Wedstrijden)
Maurice Leeser (Directeur)

NB Vragen en antwoorden inzake dopinggebruik c.q. aanpassingen
statuten zijn te lezen op www.rvbreda.nl

Instructiecommissie biedt meer
De instructiecommissie is sinds een aantal maanden uitgebreid met twee leden.
Roy ter Hoeve en Dirk Thijssen hebben ieder een deel van de coördinatie van de instructies op zich genomen. Roy zal zich als coördinator van de crewclass voornamelijk richten
op het regelen van de instructie tot het S1- examen. Daarnaast ligt het in de bedoeling
dat hij ook de kennismakingscursus voor aspirant-leden en de crewclass zal gaan coördineren.
Dirk coördineert de masterclass. roeiers die het S1-examen hebben gehaald stappen
hier in. Daarbij zal Dirk zich inzetten om wensen van leden en mogelijkheden/ beschikbaarheid van instructeurs zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Maar ook
leden die (voorlopig) geen behoefte hebben aan instructie voor een volgend examen
kunnen een beroep op Dirk doen. Die leden kunnen bijvoorbeeld op het spoor gezet
worden van de toercommissie of gekoppeld worden aan andere leden die wel willen
roeien maar geen verdere examenambities hebben. Op die manier kunnen ze samen
een ploegje vormen.
Roy en Dirk hebben dus een faciliterende rol bij het vervullen van wensen en behoeften
van leden, ploegen en instructeurs. Nadat beide coördinatoren de ploegen en instructeurs hebben samengebracht, verwachten ze van de ploegen dat ze zelf hun verantwoordelijkheid nemen om het roeien zo goed mogelijk te organiseren. Daarbij wordt
uiteraard van leden en instructeurs de nodige inzet verwacht: Niet afhaken bij wat
slechter weer, tijdig afzeggen als je echt niet kunt komen etc. Van leden en/of instructeurs die problemen hebben binnen hun ploeg vragen we om deze eerst zelf op te
lossen. Lukt dit niet? Dan kunnen zij zich wenden tot Roy en/of Dirk, die mogelijk een
oplossing kunnen bieden.
Met deze aanpak hopen we zoveel mogelijk leden in staat te stellen zo lang mogelijk
te kunnen laten genieten van de mooie roeisport en te voorkomen dat leden buiten de
(roei-)boot vallen!

KNRB Toercommissie
Kleurenfolders van de KNRB-Toercommisie met het programma voor 2010 zijn op de tafels in de soos gelegd. In het programma staan tochten op
de Lahn, de Thames en Mayenne-Loire. Tevens zijn er 2 botenwagenprojecten gepland, een in Mecklenburg en een in het stroomgebied SartheMayenne.

Eleanor van Andel

Roeitochten 2010 waaronder de tweedaagse
Op dinsdag 25 en woensdag 26 mei zal de Tweedaagse roeitocht plaatsvinden in de buurt van de Zaanstreek. Hiervoor
zijn al diverse gesprekken gevoerd met de Roeivereniging
aldaar. Er zijn echter maar twaalf slaapplaatsen te realiseren, en daarmee is de mogelijkheid tot deelname ook erg
beperkt. Marijke Spanjaard en Nel Nollen zullen nog afreizen
naar de Zaanstreek om alles goed voor te bereiden. Laat ons
hopen dat deze koning Winter z’n hielen eens licht zodat
dit spoedig kan gebeuren. De ‘Bonte Dinsdag’ op 12 januari
ligt alweer achter ons. De geplande Snerttocht van dinsdag
9 februari eveneens, met dien verstande dat deze door diezelfde Koning Winter danig in de war is geschopt.
Verdere plannen voor toertochten in het komende jaar zijn:

Dinsdag 9 maart:
Opening seizoen 2010 naar Geertruidenberg of Leur of naar centrum Breda,
e.e.a. afhankelijk van de weersomstandigheden.

Op een woensdag in april : Naar Roosendaal
Naar Leedam voor ‘n tochtje als de bloesem bloeit (als de vereniging in Leerdam
akkoord is)

Dinsdag 8 Juni:			
Naar Roeivereniging ‘De Helling’ in Culemborg.

Nel Nollen
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Registratie website RV Breda voor leden
door Annelies Steenman
Sinds afgelopen jaar heeft de roeivereniging een nieuwe website.
Iedereen kan bij de voorkant van de website komen door www.roeiverenigingbreda.nl of www.rvbreda.nl als webadres in te vullen. We willen
daarbij niet dat alle informatie rondom de roeivereniging voor ook iedereen toegankelijk is. Een voorbeeld hiervan is het smoelenboek waarin
alle adresgegevens van de leden teug te vinden zijn. Het smoelenboek,
maar bijvoorbeeld ook verslagen van vergaderingen, de plannen voor
bouw en verbouw van sociëteit en botenopslag zijn daarom achter een
beveiligd deel van de website te vinden.
Om dit beveiligde deel te bereiken moet je kunnen inloggen op de site
en je kan alleen inloggen, wanneer je je geregistreerd hebt.Hoe te registreren? Zie daarvoor onderstaande handleiding. En, goed om te weten,
het BRS-systeem waarmee je boten afschrijft, staat los van het inloggen
op het beveiligde deel van de website! Het BRS en het beveiligde deel
van de site zijn twee dus losstaande systemen, die beide een wachtwoord vereisen.

dezelfde naam als de gebruikersnaam van het BRS, maar dat staat niet
zo leuk. Deze naam is zichtbaar op de voorpagina van de website, andere ingelogde leden kunnen zien wie er nog meer ingelogd is.
•	Bedenk een wachtwoord, eventueel kun je hetzelfde wachtwoord
gebruiken in het BRS. Ook hier kun je zelf een wachtwoord wijzigen.
Mocht je niet weten hoe dat gaat, mail me even via: brs@rvbreda.nl en
ik ga je daar dan bij helpen.
• Bevestig het wachtwoord
• Telefoonnummer mag, maar hoeft niet
• Het vakje bestuur mag je leeg laten
Heb je alles ingevuld dan krijg je het volgende scherm ( Titus is hier verzonnen).

Hoe kan ik me registreren?
Typ in je browser het webadres: www.rvbreda.nl of www.roeiverenigingbreda.nl . Je komt dan op eerste pagina van de website en ziet net onder
de foto in het midden het volgende:

Heb je al het nodige ingevuld,

> Klik op registreer.

> k lik dan op de knop linksonder dit registratievak:
registreer.

Je komt dan op de pagina

Je ziet het volgende bericht

Je ontvangt dan automatisch een e-mail met jouw gegevens. Alles wat
hieronder schuingedrukt is, is in jouw mail vervangen door de voor jouw
bestemde gegevens.

Het linkervak Aanmelden, laat je nu voor wat het is. Ga naar het rechtervak Registratie:
•	Vul je volledige naam in in het invulvakje achter naam. Geen verzonnen
naam, want dan wordt jouw registratie geweigerd.
•	Bij e-mail vul je het juiste e-mailadres in, want hier gaan alle gegevens
naar toe
•	Achter gebruikersnaam mag je een naam invullen, waarmee je straks
iedere keer in gaat loggen. Veel leden gebruiken nu als gebruikersnaam
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Beste titus,
Je verzoek om je te registreren heb ik ontvangen en wordt behandeld
zodra je je e-mailadres hebt bevestigd door te klikken op de volgende
hyperlink:

http://www.roeiverenigingbreda.nl/index.php?option=com_comprofiler&task
=confirm&confirmcode=reg5db4f1a99d517a6524aa3193912aec520f8e30ce
Zodra je e-mailadres is bevestigd en ik heb je lidmaatschap gecontroleerd,
activeer ik de registratie. Je wordt per e-mail op de hoogte gehouden van
je registratie

E-mail : titus@rvbreda.nl
Gebruikersnaam : Titus
Met vriendelijke groet
Annelies Steenman, webbeheer

Klik op het vak waar gebruikersnaam staat en vul hier jouw gebruikersnaam in. In het vak daaronder het wachtwoord. Eventueel kun je ‘Onthoud
gegevens’ aanvinken en klik op aanmelden. De volgende pagina verschijnt
alleen de eerste keer.

NOTA: Deze e-mail is automatisch gegenereerd door Roeivereniging Breda
(http://www.roeiverenigingbreda.nl).
Wanneer je klikt op de link in de e-mail. In dit geval

http://www.roeiverenigingbreda.nl/index.php?option=com_comprofiler&task
=confirm&confirmcode=reg5db4f1a99d517a6524aa3193912aec520f8e30ce
kom je in het volgende scherm

Eventueel kun je hier je gegevens nog aanpassen en een foto uploaden.
Een foto is leuk voor mij, maar ik alleen zie deze foto, mag dus wel, maar
hoeft niet. Heb je iets gewijzigd, klik dan op wijzigingen opslaan. Heb je
niets te wijzigen, dan kun je deze pagina overslaan.

> Sluit de website af.
Ondertussen krijg ik dan een seintje middels een e-mail dat er iemand
staat te wachten voor registratie. Ik controleer bij Leo de Leeuw onze
ledensecretaris of het klopt dat de aanvraag is van iemand, die lid is van
onze vereniging of ik controleer het laatste Smoelenboek. Indien akkoord
ontvang je de volgende automatisch gegenereerde e-mail. (Dit kan enige
tijd duren, omdat ik dit pas zie, wanneer ik controleer of er aanmeldingen
binnen zijn gekomen.)
Welkom titus,
Je aanmelding tot registreren is goedgekeurd. Jouw account met de
volgende details:
E-mail : titus@rvbreda.nl
Gebruikersnaam : Titus
is geactiveerd.

Ga weer naar de voorpagina van de website en je ziet dat er onder de
menuknop een extra knop is gekomen met Smoelenboek. Je kunt deze
nu openen als een PDF.

Met vriendelijke groet,
Annelies Steenman, webbeheer
NOTA: Deze e-mail is automatisch gegenereerd door Roeivereniging Breda
(http://www.roeiverenigingbreda.nl).

> Je kunt nu weer naar de website www.rvbreda.nl
of www.roeiverenigingbreda.nl

Ik hoop dat het voor iedereen duidelijk is. Mocht dat niet zo zijn, laat het
me weten, registratie@rvbreda.nl en ik ga je zo snel mogelijk helpen.
Succes en bezoek de site eens wat vaker, zo blijf je op de hoogte.
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Twee dagen roeien over de Oude IJssel
Na maanden van stille voorbereiding, oriënterend bezoek en veel nadenken konden Marijke Spanjaard en Nel Nollen de jaarlijkse tweedaagse
roeitocht via website en intekenlijst aankondigen. Deze tocht blijkt zo
langzamerhand een zodanige faam te hebben verworven dat de roeiers in
de startblokken stonden om zich in te schrijven. Het bericht op de website
bleek voldoende om de intekenlijst te vullen met elf enthousiastelingen.
Weer gaf roeien ons de kans om vanaf het water een voor de meesten
onbekend deel van Nederland te zien: de Achterhoek. De gastvrije roeivereniging van Doetinchem, De Ank, was bereid ons hun twee wherries
en een vier te lenen en de basis te zijn van vertrek en aankomst. De Ank
telt ca. dertig leden, hun accomodatie is klein maar hun hart des te groter:
bij gebrek aan een eigen sociëteit bracht gastvrouw Frédérique Hinze de
koffie en de koek van huis mee, hielp met het uitbrengen van de boten en
was steeds daar waar ze nodig kon zijn, ‘s morgens bij vertrek, ‘s avonds
bij aankomst en onderweg bij de sluis. Niets wees erop dat dat voor haar
een opgave was, integendeel. En wij? Wij konden weer eens ervaren hoe
weinig middelen er nodig zijn om roeiers gelukkig te maken.
En daar gingen we dan, in onverwacht zonnig zij het winderig weer. De
eerste dag op en neer naar Doesburg, een oud stadje met prachtig gerestaureerde geveltjes. Na onze lunch op de zonnige oever aan het jachthaventje verspreidden we ons naargelang onze belangstelling: enkelen naar
het Mosterdmuseum, meerderen naar de indrukwekkende porties appeltaart en ijs op het terras van De Waag.

colofon
Erevoorzitter

Ons nachtverblijf: drie trekkershutten op camping “Het Zwarte Schaar” in
Doesburg. Een ervan was ingericht als een compleet villaatje: een keukentje met alles erop en eraan, toilet, douche en twee comfortabele slaapkamertjes. Dat werd ons moederverblijf. Daar kwamen we opgefrist bij
elkaar om te borrelen. En om van de heerlijke driegangenmaaltijd, die
Marijke deels thuis had voorbereid en deels ter plekke met andere culinair
begaafden in elkaar zette, te genieten. Toen het te fris werd om buiten te
zitten, bleken we, lang natafelend, precies met ons dertienen in het miniwoonkamertje te passen.
We sloten deze twee dagen af met een etentje in Grand Café “De Bank” in
het levendige centrum van Doetinchem. Mede dankzij de grondige voorbereidingen is het een volmaakte tocht geworden zonder incidenten, zonder schade, met heel veel plezier. Dank aan Nel en Marijke.

Marlies Verschuren

contactpersonen
Victor Bernhard

bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris instructie
Commissaris materiaal
Commissaris sociëteit
Commissaris wedstrijden
Commissaris jeugd
Commissaris activiteiten

De afstanden (ca. 25 km per dag) lieten ons tijd om van de omgeving te
genieten: van de soms bijzondere, moderne stadsarchitectuur, van hier en
daar een kasteeltje of burcht, van de vriendelijk zwaaiende fietsers langs
het water, van de sluiswachter, die het aangeboden sluisgeld weigerde
omdat “hij goed genoeg betaald kreeg”.
En om te eten. Want dat deden we, de hele dag.

Wim Rutten
076-5219172
Nico van Walree
076-5339593
Henri Peters
076-5213711
Lieke Huijbregts
0161-412614
vacature
Liesbeth van Gurp
06-22567920
Kees Bakkenist
0162-435694
Sjoerd de Goei
vacature 			

Midweekroeien Nel Nollen
Petra Antonissen 076-5140310
Ledenadministratie
Leo de Leeuw 			

076-5612576
petramartin@hetnet.nl
ledenadm@rvbreda.nl

redactie easy-all	
Karin Plantinga
0162-433472
plantext@wxs.nl
Ontwerp
Katja Wevers
076-5151980
Len Knoester
076-5656317
Het volgende nummer verschijnt in april 2010
Uiterste inleverdatum kopij 31 maart 2010

DE DEADLINES VOOR DE KOPIJ ZIJN ALTIJD DE LAATSTE DAG VAN DE ONEVEN MAAND, M.U.V. DE ZOMERVAKANTIE.
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