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Bericht van het bestuur
Beste roeileden,
De najaarsvergaderingen van de Roeiafdeling VADA (ARV) en de Watersportvereniging VADA zijn
achter de rug. Beide vergadering waren goed bezocht, brachten goede besluiten en verliepen in een
goede sfeer. Op beide vergadering is de voorgestelde begroting zonder wijzigingen goedgekeurd. Voor
ons roeiers betekent dat we in 2019 een aantal investeringen in roeiboten kunnen doen.
Wat de begrotingen betreft waren vragen en opmerkingen van leden vooral gericht op de noodzaak en
hoogte van reserveringen voor het vernieuwen van ons vastgoed. De ARV heeft ingestemd met het
voorstel van het Roeibestuur om de contributie van roeileden met dat doel met € 10,- te verhogen.
Helaas is iets vergelijkbaars niet bij de andere afdelingen tot stand gekomen. In de begrotingen van de
andere afdelingen en van het Algemeen Bestuur zijn dus geen extra reserveringen opgenomen.
Positief is wel dat een aantal leden tijdens de ALV van afgelopen maandag gevraagd hebben dat
iedere afdeling en algemeen meer gaan reserveren. Waarschijnlijk komt dit onderwerp volgend jaar
opnieuw op de agenda als de plannen met de Grebbedijk en onze opties voor behoudt of verhuizing
van de WSV duidelijker worden.
Verder is er nieuws dat ons L-vlot in januari 2019 wordt gerealiseerd. Levering en plaatsing in dit
kalenderjaar bleek niet meer mogelijk te zijn.
Omdat uw voorzitter ook nog Sinterklaasgedichten gaat schrijven houd ik het nieuwsbericht deze keer
beknopt. De intocht van Sint in Wageningen ging met mooi uitgedoste VADA roeiboten, kleur-, veeg-,
roet- en zwarte pieten gepaard. Ik wens iedereen in december een goede vaart.
Alex Grashof
Voorzitter VADA roeien en lid Algemeen Bestuur WSV VADA

Lekker roeien, maar dan wel goed verzekerd
Afgelopen 10 maanden hadden we bij onze roeiafdeling 10 schademeldingen met een totale schade
van ruim 7000 euro. Een aanzienlijk bedrag dat door de meeste leden bij hun verzekering gedeclareerd
kon worden. Gelukkig hoefden we geen beroep te doen op onze botenverzekering. Zo kunnen we
gezamenlijk de premie voor deze botenverzekering laag houden.
Oorzaken van de schadegevallen
Als bestuur nemen we na een schademelding contact op met de betrokken leden om te horen hoe de
schade is veroorzaakt en hoe de schade voorkomen had kunnen worden. Bij vier schadegevallen werd
gemeld dat de oorzaak lag in onoplettendheid. Door “coachen en sturen”, “instructie geven en sturen”,
“geconcentreerd roeien” was er te weinig aandacht voor de omgeving. Daarnaast waren er nog
schades veroorzaakt door:
• los zittend bankje dat in het water is gevallen (dus check de bankjes bij het uit het water tillen
van de boot),
• een windvlaag die de boot van schragen blaast (dus let bij harde wind op dat er iemand de
boot vast houdt),
• bij het in en uit brengen van een skiff uit het rek (zorg dat je voldoende ruimte maakt om te
manoeuvreren ook al is het erg krap),
• onjuist aanleggen.
Gang van zaken bij schade
Vada volgt onderstaande procedure bij melding van een schade:
1. De materiaal commissaris onderzoekt de schade.
2. De penningmeester neemt contact op met de melder van de schade en vraagt per e-mail een
toelichting op de oorzaak en de wijze waarop de schade voorkomen had kunnen worden. In
deze mail wordt verder gewezen op het huishoudelijk reglement. Onder Schade en
Aansprakelijkheid is in artikel 50 tot en met 56 van het huishoudelijk reglement vastgelegd wat
de veroorzaker van schade moet doen en hoe het roeibestuur handelt:
http://www.vadaroeien.nl/huishoudelijk-reglement
3. Na een gesprek met de eerst aansprakelijke stelt de penningmeester een formele schadebrief
op die gebruikt kan worden voor de verzekering van het betreffende lid. Desgewenst helpt de
penningmeester bij het verdere afhandelen van de claim bij de WA-verzekering.
Check je WA verzekering en regel het goed!
Het bestuur van Vada-roeien realiseert zich terdege dat het voor ieder lid (en ploeg) heel vervelend is
dat er schade is veroorzaakt. Oplettendheid op de omgeving (veiligheid first) is cruciaal. En als er dan
schade is dan is het goed om te weten dat je een goede verzekering hebt. Op de website staat een
overzicht van wat wij op dit moment weten over particuliere WA verzekeringen en het vergoeden van
schades aan roeiboten: https://vadaroeien.nl/roeibestuur/artikel/225/check-je-wa-verzekering-en-regelhet-goedKopij aanleveren volgende nieuwsbrief / foto van de week
Heb je iets voor de nieuwsbrief of een Foto van de Week? Stuur dit dan naar communicatie@vadaroeien.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 21 december 2018.

