
 

 

Nieuwsbrief VADA-roeien april 2018 
 

 
Agenda 
• 30 april: Algemen Leden Vergadering Vada 

• 3 juni: Onderlinge roeiwedstrijden 

• 29 juni tot 2 juli 2018: Skiffkamp 

 
In deze nieuwsbrief 
• Bericht van het roeibestuur 

• Bericht van de instructiecommissie 

• Oproep Onderlinge Wedstrijden 

• Foto van de week 
 
Bericht van het roeibestuur 
Beste roeileden, 

In dit nieuwsbericht ga ik met name in op de Algemene Roei Vergadering (ARV) van 16 april 

jongstleden. Veel roeileden hebben de ARV op maandagavond 16 april bezocht. Uit de door de 

roeileden goedgekeurde Jaarrekening 2017 blijkt dat het in financiële zin een zeer positief jaar is 

geweest. Het ledenaantal is gestegen naar 295 leden (2016: 285). De lasten waren juist lager. In 

totaal heeft dit een positief resultaat van € 10.000 opgeleverd dat is toegevoegd aan de 

bestemmingsreserve voor de accommodatie. Door de stijging van het ledenaantal vaardigt de 

Roeiafdeling naar de ALV van WSV VADA op 30 april aanstaande, een extra kiespersoon af (van 14 

naar 15 kiespersonen).  

Ander belangrijk wapenfeit is de instemming van de ARV met het voorstel Vrijwilligersbeleid van het 

RB. Er was zeker discussie tussen de roeileden en met het RB over de werking en het verplichtend 

karakter. Maar iedereen is het er over eens dat ieder roeilid, naar vermogen, een bijdrage moet 

leveren aan de afdelingsactiviteiten. Vele handen maken licht werk, en we profiteren er allemaal van. 

De organisatie gaat verlopen via secretaris Dieuwke Klaver, de verschillende commissies en de 

ploegcoördinatoren. Wat dat betreft was er luid applaus voor Anneke Pannekoek die zorgt voor de 



noodpakketten voor roeiers die onder slechte omstandigheden te water raken. Ook is kort 

teruggeblikt op de twee succesvolle avonden (met de Kano afdeling) over koud water en 

roeiveiligheid. 

Op voordracht van het RB is Wolf Knab door de ARV benoemd als commissaris met de portefeuille 

Roeitechnische zaken, Jeugdroeien en Communicatie. Hij volgt Yvonne Abeln op. Verder heeft Leo 

Bregman zich voorgesteld als voorzitter van de Communicatiecommissie. Inmiddels kan ik 

verklappen dat Frans van Duikeren de nieuwe Materiaalcommissaris is geworden. We zijn erg blij dat 

deze drie mannen als vrijwilliger voor ons aan de slag gaan! 

Verder is een voorstel van het Roeibestuur uitgesteld om tot vervanging van de Heron (boord-8) door 

een Dubbel-8 over te gaan. Een aantal roeileden willen sponsor zijn voor deze investering. 

Bovendien blijkt de Heron zeer weinig gebruikt te worden. In de ARV bleek onvoldoende consensus 

te zijn om deze vervangingsinvestering, die pas over een aantal jaren is voorzien in ons Botenplan, te 

vervroegen. Achtergronden van het voorstel bleken onvoldoende bekend bij een deel van de 

aanwezige roeileden. In de eerst volgende ARV wordt het voorstel opnieuw in stemming gebracht en 

worden leden vooraf uitgebreider geïnformeerd. 

Wat ik verder nog wil melden is dat het Skiffkamp inmiddels volgeboekt is en dat meer dan twintig 

nieuwe aanmelding zijn om bij VADA te leren roeien! Het gaat dus goed met de roeisport bij VADA. Ik 

sluit af met de oproep om deel te nemen aan de Onderlinge Roeiwedstrijden die over ruim een 

maand op zondag 3 juni plaats gaan vinden bij VADA. Schrijf je in! 

 

Alex Grashof 

Vz. Afdeling Roeien 

 
Bericht van de instructiecommissie 
Veel actie bij de instructiecommissie. De jaarlijkse beginnerscursus heeft 19 deelnemers en draait 

dankzij de hulp van instructeurs en mee-roeiers. Anne Hoek van Dijke van de Goeie vraag is nieuw 

lid van de instructiecommissie. Graag wijzen we jullie op ons aanbod voor april-mei-juni: 

1. Zwemskiffen: wil je oefenen met veilig weer uit het water komen en/of terugklimmen in de skiff? 

Dat kan dinsdagavond 4 juni aanstaande in buitenbad De Vrije Slag in Bennekom. Lees verder. 

2. Wil je graag dit roeiseizoen basis-skiffvaardigheden leren maar heb je nog nooit in een skiff 

gezeten? Wij bieden een cyclus van 7 lessen. Lees verder  

3. Krab je de bovenkant van je rechterhand wel eens open? Dat is verleden tijd als je ….. Lees 

verder  

Namens de instructiecommissie, Yvonne 

 

Onderlinge Roeiwedstrijden op 3 juni– zorg dat je er bij bent! 
Op 3 juni zijn de Onderlinge Roeiwedstrijden van Vada. Twee heats over 350 meter tegen en mét 

elkaar. Met een familielid, je eigen ploeggenoten of juist gemengd met leden van andere ploegen. 



Een mooie manier om elkaar beter te leren kennen en te genieten van onze sport en van ons 

prachtige uitzicht. En dat alles onder het genot van koffie, thee, een lunch en een borrel. 

Enkele weken geleden zijn leden van DixMix en WoMo al begonnen met de voorbereidingen van 

deze ‘Wageningse Mijl’: updaten van het draaiboek, verdelen van taken, doorspreken van de 

wedstrijdorganisatie, de communicatie, het zoeken van de parasols, “waar liggen de slingers”, “heeft 

er nog iemand een partytent?” Ze hebben er zin in om er een mooie, goed geregelde dag van te 

maken voor alle roeiers van Vada. 

Zorg dat je er bij bent en geef je op vóór 30 mei. Ga naar vadaroeien.nl/onderlinge2018 voor meer 

informatie over de opzet, het programma en voor het inschrijven. We zien elkaar op 3 juni! 

 

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 25 mei 2018. 

 
 
 


