
 

 

Nieuwsbrief VADA-roeien oktober 2017 
 

 
Agenda 
28 oktober: passessie roeikleding 

4 november: VADA lustrumfeest en Botendoop! 

27 november: Algemene Leden Vergadering WSV VADA 

 
In deze nieuwsbrief 
• Bericht van het roeibestuur 

• Botendoop! 

 
Bericht van het roeibestuur 
Beste roeiers, 

In dit nieuwsbericht ga ik in op de Algemene Roei Vergadering (ARV) van afgelopen maandag en 

vraag ik jullie aandacht voor een aantal activiteiten in de komende weken. 

Op deze plek ga ik niet in op alles wat besproken en gepresenteerd is tijdens onze ARV. Veel 

betrokken roeileden zijn op komen dagen, maar er was zeker nog plek voor meer. Belangrijk is de 

goedkeuring die is gegeven aan de roeibegroting voor 2018. De contributie gaat volgend jaar met de 

consumentenprijsindex stijgen. Verder willen we financiële ruimte die mogelijk kan ontstaan 

gebruiken als reservering voor het vastgoedfonds van de roeiafdeling. Verder is bij acclamatie 

ingestemd met de voordracht van Alja Bastiaansen als opvolgster van penningmeester George 

Kraan. Alja is door George in de afgelopen maanden ingewerkt en zal vanaf 1 november zijn taken 

overnemen. George is door zijn mede bestuursleden en de vergadering van harte bedankt voor zijn 

geweldige inzet het afgelopen jaar. Hij blijft bij verschillende activiteiten betrokken. Zijn kwaliteiten 

kunnen we goed gebruiken. 

 

Onderdeel van de begroting 2018 is het botenplan. Wedstrijdcommissaris Machiel Spuij heeft de 

beoogde investeringen in een wedstrijdskiff en een gladde vier toegelicht. Verder zijn we natuurlijk 

erg blij met de gouden “Rio dubbeltwee” die recent is aanschaft. 

 



Willem Roskam heeft een presentatie gegeven over de stand van zaken met betrekking tot het 

roeivlot. Zoals het er nu naar uitziet kan de uitvoering in de eerste helft van 2018 plaatsvinden. 

Onder het kopje veiligheid zijn twee onderwerpen besproken. Ten eerste de visie van de zes 

Wageningse watersportverenigingen op de Grebbedijkontwikkeling. We willen namelijk graag via een 

extra nevengeul direct aan de overzijde van het Havenkanaal een aansluiting maken op de 

bestaande nevengeul. Bij hoogwater, grote drukte op het havenkanaal of andere gevaarlijke situaties 

kan deze locatie gebruikt worden om veilig te roeien of te zeilen. 

 

Tweede onderwerp was het voorstel van het Roeibestuur om een brede Veiligheidscommissie in te 

stellen die gaat helpen met het bevorderen en borgen van de veiligheid binnen onze roeiafdeling. 

Verder zijn vele nuttige voorstellen en ideen besproken waar we werk van moeten maken. Een 

belangrijk punt is dat we ons vaker bewust mogen zijn van de risico’s om daar beter op te kunnen 

anticiperen. Dat hebben vele(bijna) roeiongevallen en het recente ongeval bij Jason ons geleerd. 

Over deze en andere onderwerpen kan iedereen binnenkort meer nalezen in het verslag van de ARV. 

 

Waar ik ook jullie aandacht voor wil vragen is de passessie roeikleding die aanstaande zaterdag 28 

oktober van 11:00 tot 13:30 plaatsvindt bij VADA. Daar kun je kwalitatief goede en stijlvolle 

roeikleding passen en bestellen om je te wapenen tegen de toenemende natheid en kou. Want 

daaraan ontkomen we niet in de komende maanden wintermaanden. Zie verder het bericht op onze 

website. 

 

Verder maak ik iedereen attent op het VADA Lustrumfeest op zaterdag 4 november. We zijn dit jaar 

105 jaar geworden en vieren dat met een uitgebreid programma dat om 13:00 begint en eindigt om 

24:00. Tot slot vindt op maandagavond 27 november de Algemene Leden Vergadering van WSV 

VADA plaats. Zodra de agenda en stukken op de VADA website staan ontvangt iedereen een 

uitnodiging en gaat het Roeibestuur de roeikiespersonen uitnodigen voor een informerend en 

voorbereidend overleg. Andere roeileden zijn daarbij van harte welkom. 

 

Alex Grashof 

Vz. Afdeling Roeien 

  
Extra onderdeel Vadafeest, 14 uur botendoop Olympische dubbeltwee 
Velen van jullie zullen haar al wel hebben zien liggen, op de bovenste stelling in de loods, met de 

prozaïsche naam ‘KNRB II’. De nieuwste aanwinst van de Vadavloot is een boot met een prachtige 

voorgeschiedenis. Vorig jaar bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro was dit de boot van de 

gouden lichte dames dubbeltwee, Maaike Head en Ilse Paulis. Tijdens het Vadafeest zal deze boot 

door Olympisch kampioen Maaike Head gedoopt worden. Daar wil je toch ook bij zijn?  
De botendoop begint om 14 uur. Weest op tijd, komt dat zien! 
 



Kopij aanleveren volgende nieuwsbrief / foto van de week 
Heb je iets voor de nieuwsbrief of een Foto van de Week? Stuur dit dan naar communicatie@vada-

roeien.nl. Vertel bij de Foto van de Week waar en wanneer deze genomen is, wat er te zien is en 

eventueel waarom je juist deze foto hebt genomen! Voor de Foto van de Week geldt geen deadline. 

 

De eerstvolgende sluitingsdatum voor de Nieuwsbrief is vrijdag 24 november 2017. 

 
 
 


