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Voorwoord 
 

Voor u ligt het Jaarverslag van De Amstel over het verenigingsjaar 2016/2017. 

Het vervult mij met trots en dankbaarheid voorzitter te mogen zijn van ‘de 

mooiste roeivereniging’ van Nederland. Ons monumentale verenigingsgebouw 

straalt klasse uit. 

Klasse die ook afstraalt op onze roeiers. In alle geledingen, jeugd-, junioren-, 

veteranen- en recreatieroeien worden successen behaald. Op het persoonlijke 

vlak door als individuele roeier bij ons steeds beter te gaan roeien; maar ook op 

het wedstrijdwater. Evenals vorig jaar zijn onze roeiers aangetreden op het 

Junioren Wereldkampioenschap en zijn er blikken getrokken in de verschillende 

nationale en internationale wedstrijden. Daar doen alle vrijwilligers van de club 

het voor: de omstandigheden scheppen, zodat iedereen onder prettige en goede 

omstandigheden lekker en lekker hard kan roeien. Dat blijkt soms een hele klus 

om dat voor elkaar te krijgen. Ik zie meer en meer een, wat ik zonder 

neerbuigend te willen zijn, ‘sportschooltendens’ noem: je doet even je ding en 

dan ben je al weer weg naar je volgende activiteit. Het gevoel onderdeel zijn van 

een vereniging, het met elkaar zorgen voor die club van mensen, het gezellig na 

afloop in de sociëteit wat drinken en eten, lijkt niet meer van deze tijd. Toch wil 

ik, wil het bestuur, in het komende verenigingsjaar onze vorig jaar al ingezette 

inspanningen om de saamhorigheid en gezelligheid binnen de club terugbrengen 

met volle kracht voortzetten. De welvoeglijkheid moet terug. Een vriendelijk 

woord heeft meer impact dan een snauw, het elkaar groeten als je elkaar 

passeert in de sociëteit, een helpende hand toesteken waar nodig. Samen 

vormen we de vereniging. De vereniging heeft jou daarbij nodig. 

Tot slot een woord van dank aan alle mensen van de club die het afgelopen jaar 

hebben bijgedragen om het roeien bij De Amstel mogelijk te maken en daarmee 

plezier hebben geschonken aan alle roeiers. Veel leesplezier. 

 

Wim Koopman, 

Voorzitter  
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1. Onze vereniging 
 

Dit Jaarverslag beschrijft het verenigingsjaar 2016-2017, dat loopt van 1 oktober 
tot en met 30 september. Op 25 november 2016 vond de jaarlijkse Algemene 

Leden Vergadering van De Amstel plaats, waarbij de voorgedragen 
bestuurskandidaten bij acclamatie werden verkozen. 

Bestuur tot ALV:  Bestuur na ALV: 
 

Voorzitter   Wim Koopman  Wim Koopman 
Vice-Voorzitter   Cees Vente   Cees Vente 

Penningmeester   Maaike Zietse  Denise Eikelenboom 
Secretaris    Steven Weyermans  Geert Jaspers 
Commissaris Vloot  Hans Vendrig  Hans Vendrig 

Commissaris Wedstrijd  Nienke Engberts  Nienke Engberts 
Commissaris Instructie  Florrie de Pater  Florrie de Pater 

Commissaris Gebouw  Tonny Lepeltak    René Visser 
Commissaris Algemene Zaken/Recreatieroeien      
    Reinier Nieuwenhuis    Wessel Agterhof 

 
Het bestuur vergadert elke eerste woensdag van de maand en zoveel keer extra 

als nodig. Tijdens de bestuursvergadering bespreekt het bestuur o.a. de lopende 
zaken per bestuurslid. Zij zijn voor de leden aanspreekpunt op deze 
onderwerpen, onder meer: 

Voorzitter Vertegenwoordigt De Amstel extern en onderhoudt de 

contacten met o.a. KNRB, ARB, roeiverenigingen en -
organisaties 

Vice-Voorzitter  Jeugd- en junioren breedteroeien, contactpersoon voor 

jeugdcoördinator 
Ligplaatsbeheer 

Penningmeester  Financiën 
     Financiële Administratie Commissie (FAC) 
     Kascommissie 

Secretaris  Algemene Verenigingszaken 
Leden Administratie Commissie (LAC), Opzeggingen en 

Schikkingen 
   Amstel Informatie Team 
   Archiefcommissie 

   Automatisering (eCaptain) 
   Vertrouwenscontactpersonen 

C. Wedstrijd  Alles betreffende wedstrijden: jeugd, junioren, veteranen 
     Juniorenwedstrijdcoaches  

Contactpersoon voor Amstel Marathon en Amsterdam 

Ergohead 
C. Gebouw    Onderhoud Gebouw 

     Gebouwcommissie en vrijwilligers Technische Ondersteuning 
     Met Florrie de Pater contactpersoon voor Pachter 
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C. Instructie  Instructiecommissie, Skiffteam en instructeurs Volwassenen  

     Afroeicommissie 
     Commissie Vaardigheidsproeven 

     Met René Visser contactpersoon voor Pachter 
C. Vloot    Vloot, afschrijfsysteem My Fleet 
     Materiaalcommissie 

     Contactpersoon voor Bootsman en vlootonderhoudvrijwilligers  
C. Alg/Recreatie Communicatie (Nieuwsbrief, Website, en –redactie, 

Fotocommissie), ICT 
   Zeilcommissie (ZCA) 
   Midweekroeien, Toercommissie, Running Rowers, Jong Amstel 

   Scheeve Pomerans, Amstel Cabaret 
 

In dit Jaarverslag lees je de verslagen van de diverse bestuursleden en 
commissies. Verder tref je in de Bijlagen een overzicht van de door de leden 
behaalde blikken (Blikkenlijst), de samenstelling van de vloot per 30 september 

2017 (Vlootoverzicht),  een overzicht van alle commissies en vrijwilligers en het 
Ledenoverzicht 2016/2017. 

Leden 
In het afgelopen verenigingsjaar zijn overleden: de heer Rob Otto (lid) en de 
heren Dolf de Wolf, Frits Pahlsson en Alphons van Schaik (allen oud-
Amstelleden). Er is op gepaste wijze eer bewezen aan het overlijden van de heer 

Otto middels protocollaire vlagvoering. Namens de vereniging heeft Peter de 
Graaf gesproken tijdens de uitvaart. 

Tevens heeft De Amstel middels protocollaire vlagvoering eer bewezen aan de 
overleden burgemeester van Amsterdam, de heer Eberhard van der Laan. 

Per 30 september 2017 telt De Amstel in totaal 698 leden. Het aantal senioren is 
557 en het aantal jeugd- en juniorenleden is 141. 

In totaal hebben we dit jaar 119 nieuwe leden mogen verwelkomen en hebben 

daartegenover 100 leden om verschillende reden (lichamelijke klachten, moeilijk 
in sociale/werkzame leven in te plannen, binnen proeftijd bleek roeien niet de 
gewenste sport, verhuizing) De Amstel weer verlaten.  

Op het totaal van de 100 opzeggingen zijn er 6 geregistreerde opzeggingen, 

waarbij werd vermeld dat geen aansluiting werd gekregen met andere leden 
en/of de vereniging. De opvang van nieuwe leden is daarmee aandachtspunt 
voor het bestuur. De opvang van anderstalige (nieuwe) leden, o.a. ex-pats, is 

een trend die een extra belasting voor de organisatie vormt en waar voor de 
toekomst meer rekening mee zal worden gehouden op het gebied van 

communicatie, het geven van instructie en verwerking door de leden- en 
financiële administratie en het innen van contributie. 
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2. Wedstrijd- en Jeugdroeien 
 

De Amstel organiseert al sinds jaar en dag wedstrijden die ploegen uit het hele 

land onze kant op trekt. Internationaal aanzien heeft onze eigen Amsterdam 
World Ergohead, waar bijna ieder jaar wel een wereldrecord wordt geroeid.   

We geven bij de Amstel extra aandacht aan goede instructie van de jeugdroeiers 
en zien dit als een investering in de toekomst van de roeisport. Los daarvan zijn 

we vooral ook heel trots om de jeugd in onze Kom de fijne kneepjes van het 
roeien onder de knie te zien krijgen. En we groeien nog meer als blijkt dat de 
‘kleintjes’ uitgroeien tot hele grote succesvolle roeiers en roeisters. 

Wedstrijdroeien 

Dit seizoen was vooral voor de jonge Amsteldames weer 

buitengewoon succesvol. Liesbeth Hollander en Anita 
Meiland wisten met hun jonge ploeg talentvolle dames 
succes op nationaal én internationaal terrein te boeken. 

Uitzending naar het WK voor Iris Klok, Anne Klok en Josette 
Derksen die allen een verdienstelijke zesde plek wisten te 

behalen. En coach Frederic Dohmen redde het net niet om 
met Kiene Remijn en Nan Prins een uitzending naar de 
Coupe de la Jeunesse te behalen. 

 
Andere wedstrijdroeiers, onder wie de jongens gecoacht 

door Tom Schuit, hebben een zeer leerzaam seizoen gehad. 
Voor de jongsten die net gestart waren met wedstrijdroeien 
was immers het wennen aan een strak schema en intensief 

sporten ook een hele prestatie. Wij zijn dus ook heel blij 
met alle coaches die zorgen de begeleiding van onze 

talenten. 

Vertrouwde veteranen 

We vallen in herhaling, maar ook bij de veteranen zijn het weer een paar dames 
die vooral in de prijzen vallen, want zij wisten zelfs veelvuldig blik te trekken o.a. 

op de World Rowing Masters in Bled. Laten we echter onze grote constante 
factor, de heren veteranen-acht, niet vergeten. Deze heren staan jaarlijks garant 
voor een aantal belangrijke blikken, chapeau! 

Nieuwe boot, nieuwe kansen 

De Amstel kocht dit jaar, als een van de eerste verenigingen in Nederland, een 
coastal boot, waarmee op onrustig water gevaren kan worden. Coastal roeien is 
in Zuid-Europa al jaren populair en begint in ons waaierige kustland ook steeds 

meer fans te krijgen. Nu dat het waarschijnlijk ook als Olympische sport erkend 
zal worden, grijpen wij onze kans. Er is dit jaar zelfs al een enthousiaste ploeg 

naar het WK Coastal rowing in Thonon les Bains geweest dit jaar en er is een 
demonstratie gevaren tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam. We zullen nog 
veel horen en leren over deze nieuwe tak van sport in het komende seizoen, 

bijvoorbeeld tijdens de geplande Amstel coastalwedstrijd vanaf de ligplaats op 
IJburg.  
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Jeugd en junioren 

De Amstel heeft een bloeiende jeugd- en juniorenafdeling, een van de grootste in 
Nederland. Zeker bij de jeugdinstructie kan dit dankzij de inzet van trouwe 

instructeurs.  
 

 
De Muda's in actie met de jeugd tijdens een outdoortraining 

 
Tycho Muda is de jeugd- en juniorcoördinator van De Amstel. In zijn eerste jaar 

heeft hij veel weten te bereiken met de instructeurs en de jongste roeiers van 
onze club. Zijn enthousiasme is groot en hiermee weet hij veel mensen te 
binden. Zijn visie heeft hij op papier gezet en zal gaande weg geïmplementeerd 

worden. Het  was dus een goed jaar en wij hopen dat Tycho nog een paar jaar 
als coördinator aan de club verbonden 

blijft. 

Amsterdam World Ergohead 
Zondag 22 januari 2017 was in het 
Friendship Sports Centre in Amsterdam 

Noord de 20ste editie van de Amsterdam 
World Ergohead. Grote verrassing 

was Kiene Remijn, die met een 
fantastische 2e plaats (met een nieuw 

Amstel record!) bij de meisjes 16 
eindigde achter Lisa Bruijnicx (Gouda). 
Bij de jongens 16 competitie verpulverde 

Tijn Uijlenburg het record en 
daarmee de eerste plaats. Winst ook voor Egbert Willems bij LVH 70+. Bij de 

jongens 18 waren Rense en Abel heel knap 3e en 4e geworden in een sterk veld.  

Maar liefst 35 Amstel deelnemers namen deel op deze mooie nieuwe locatie. Er 
zijn 7 records verbroken, maar helaas geen wereldrecord. De Deense Olympiër 
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Juliane Elander Rasmussen kwam net 5 seconde te kort voor een nieuw 

wereldrecord in de categorie lichte dames.  

Olympiërs in Toppers estafette 

Lisa Bruijnicx mocht als winnares in een team samen met drie Olympiërs: Mads 

Rasmussen, Juliane Elander Rasmussen en Roel Braas het opnemen tegen de 
zilveren medaillewinnaressen van Rio in de dames dubbelvier. De andere twee 

teams werden gevormd door roeisters van Project 2020, het initiatief van Nico 
Rienks. 

 

Het publiek werd vooraf opgezweept door de speakers. De joelende massa 

genoot van het spektakel. Roeiers die elkaar snel afwisselden, elkaars voeten 
vast hielden en keihard roeiden. De damesteams gingen tot op het einde gelijk 
op. Het team met de Denen, Braas en Bruijnicx lag vanaf het begin op kop en 

bouwde hun voorsprong gestaag uit. Met 3342 meter gaven zij deze 
jubileumeditie van de Amsterdam World Ergohead de glans die het verdiende. 

Afscheid van twee toppers 
Het was echter ook de editie dat Olga en Bart voor het laatst deelnamen in het 

organisatiecomité. Na elke editie (dus 20 jaar!) tot nu toe actief te zijn geweest 
zetten ze toch een punt achter hun commissiewerk. We zijn ze erg dankbaar; 

Bart voor het idee en de jarenlange inzet, Olga voor de rij aan posters, logo’s en 
troepen vrijwilligers en belrondjes. Allebei deden ze teveel om hier op te 
noemen. Het zal lastig worden om deze 20 edities te overtreffen maar met de 

inzet van de nieuwe commissie, deelnemers en alle vrijwilligers gaan we op naar 
de 21e editie! 
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Amstel Jeugdwedstrijden 

De Amstel organiseert in voor- en najaar jeugdwedstrijden voor 10 tot 14 jarigen 

in skiff, dubbeltwee en C-vier. De deelnemers varen 200 meter wedstrijden in de 
Kom. Het aantal deelnemers van de Amstel was dit jaar wederom groot. Het 

aantal deelnemers van andere verenigingen vertoonde een achteruitgang. 
Ingegeven door organisatorische motieven en een volle kalender van ouders en 
jeugd. 

 

Fons en Peter in actie bij de finish (foto: René Visser) 

Peter de Graaf en Fons Kuiper, het duo dat generaties lang als finish team is 
opgetreden, hebben besloten te stoppen met hun werk. De organisatie is Peter 

en Fons enorm dankbaar voor hun trouwe inzet, zorgvuldige wijze van noteren 
en bijdrage aan de organisatie in weer en wind over een bijzonder lange periode. 

Amstel Marathon 
Op maandag 17 april, tweede Paasdag, werd de 14e Amstel Marathon verroeid. 
Alhoewel Pasen dit jaar officieel kouder was dan de Kerst van 2016, was de 

temperatuur in Amsterdam toch 16 graden en was het gelukkig droog weer. Er 
schreven zich 16 ploegen in waarvan twee volledige Amstel ploegen en één 
Amstel mixed-ploeg. Het aantal deelnemende ploegen was minder dan het jaar 

ervoor maar dat had te maken met het feit dat er op dezelfde dag ook bij andere 
verenigingen roeievenementen werden georganiseerd. 

De deelnemers gingen enthousiast van start en werden na afloop onthaald op 
warme soep en paaseitjes. 
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De winnende Amstelploeg in actie 

Volgend jaar viert de Amstel Marathon haar derde lustrum, dus verwachten we 
weer een groter aantal inschrijvingen. Veel dank aan al de vrijwilligers die 
hun bijdrage aan dit evenement hebben geleverd. Dankzij hun inzet was het een 

zeer geslaagd evenement! 

Regiowedstrijden 

Samen met de andere burgerroeiverenigingen in Amsterdam worden jaarlijks 
regiowedstrijden georganiseerd voor volwassenen die nog niet lang roeien. Vanaf 

april tot de zomer is er elke maand een wedstrijd. De afsluiting vindt in oktober 
plaats op de Bosbaan. Begin juli organiseert De Amstel de regiowedstrijd in het 

oefenkanaal. Dit jaar deden er zo’n 14 ploegen mee, waaronder drie van De 
Amstel. De organisatie verliep weer op rolletjes en de spanning zat er goed in. 
De uitreiking van de prijzen, bestaande uit een aantal taarten, vond plaats op het 

zonovergoten terras, waar het goed nagenieten was met koffie, thee en hier en 
daar een biertje. 
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3. Amstelactiviteiten 
 

Niet bij alle evenementen wordt geroeid. De ‘Z’ van onze R&ZV de Amstel krijgt 
invulling tijdens de evenementen van de Zeilcommissie en al meer dan vijftig 

jaar kan er op onze vereniging in competitieverband gebiljart worden. Leuke 
activiteiten waar je de kans krijgt om andere leden van de vereniging te 

ontmoeten. 

JongAmstel 
Dit verenigingsjaar is JongAmstel opgericht. 
JongAmstel is een initiatief van jonge 

Amstelleden uit de leeftijdscategorie 20-35 
jaar. 

Binnen de Amstel roeivereniging zijn leden 
in de leeftijdscategorie van 20-35 jaar (nog) 

ondervertegenwoordigd. Daar wil 
JongAmstel wat aan veranderen. Het doel 

van JongAmstel is om de Amstel 
aantrekkelijker te maken voor bestaande en 
potentiële leden van 20-35 jaar zodat 

bestaande leden lid blijven en meer leden in 
de leeftijdscategorie lid worden. 

Op 2 augustus 2017 presenteerde 
JongAmstel haar ideeën aan het bestuur. Er 

zijn 4 punten waar JongAmstel zich in eerste 
instantie op richt: 

 Website: het toegankelijker en aantrekkelijker 
maken van de website voor de doelgroep, 

zodat nieuwe leden van 20-35 jaar zien dat bij de Amstel ook leeftijdsgenoten 
lid zijn en sneller lid willen worden bij de Amstel. 

 Introductie en instructie:  zodat nieuwe leden ook door leeftijdsgenoten 
worden ontvangen op de vereniging, vanaf het begin met leeftijdsgenoten 
kunnen roeien en als zij dit willen sneller kunnen doorstromen naar snellere 

boten zodat ze ook wedstrijden kunnen roeien. 
 Borrels, uitjes en/of feesten: zodat JongAmstel leden elkaar kunnen leren 

kennen, potentiele leden kunnen kennismaken met de Amstel en ploegen 
kunnen worden gevormd. 

Zeilcommissie Amstel (ZCA) 

De ZCA is na het vertrek van Ted Deckers versterkt met de komst van Fanny 

Rijnders en Monique Claringbould. Beide enthousiaste roeisters uit verschillende 
groepjes binnen de Amstel. De hoop is hiermee ook een bredere groep 
Amstelleden te bereiken en te enthousiasmeren voor onze evenementen.  

Dit jaar zijn er wederom meerdere evenementen georganiseerd door de ZCA. 

Het ondertussen traditie geworden Loungezeilen op Loosdrecht werd voor 25 juni 
georganiseerd. Na het vaste ritueel van het kopje koffie op de Koninklijke in 

Loosdrecht werd met 18 deelnemers koers gezet naar het befaamde eilandje. 

JongAmstel tijdens het oprichtingsfeestje 
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Ook dit jaar bleek het toch niet voor iedereen even makkelijk te vinden. Maar 

met super weer en wind was het goed toeven in de Valken (uitgerust met 
buitenboord motor voor noodgevallen). Ook werd er gezwommen ondanks heel 

koud water (14 graden!). Goede sfeer, enthousiaste deelnemers, en wederom 
een lunchtafel vol met zelfgemaakte heerlijkheden. 

Dit jaar een nieuw evenement: Suppen bij de Berlagebrug op26 augustus. 
Helaas een hele kleine club deelnemers, door meerdere last-minute afmeldingen. 

Slechts 10 personen. Maar het wiebelen op de plank is enthousiast ontvangen en 
smaakt naar meer. 

Net als vorig jaar is het Catamaran zeilen op Muiderzand (gepland voor 4 sept) 
afgelast vanwege gebrek aan wind. 16 deelnemers hadden zich opgegeven, ook 

hier enkele last-minute afzeggingen. 

Wat opvalt is dat het over de jaren steeds lastiger is mensen buiten het roeien 

met de vaste instructie- of roeiploeg,  te enthousiasmeren om aan andere Amstel 
activiteiten deel te nemen. Zo ook voor evenementen van de ZCA. Ook blijkt dit 
jaar weer dat op het laatste moment mensen toch nog afzeggen, al dan niet met 

legitieme reden. De deelnemers die wel meegaan zijn echter allen zeer positief 
over de zeilevenementen, en zien we vaak ieder jaar weer terug.  

Voor 2018 zijn er al weer nieuwe ideeën. Maar  breder naar de leden toe 
communiceren van de activiteiten via verschillende gremia en PR is noodzakelijk 

om voldoende deelnemers te genereren. 

Het is wenselijk het bestaan van de ZCA en haar activiteiten onder de aandacht 
te brengen (en van andere mogelijkheden (bv de Scheeve, toerroeien), bij de 
nieuwe leden. Bv bij de introductiemiddag van de nieuwe leden en het wegwijs 

maken van deze leden binnen de vereniging tijdens het instructietraject. 

Biljartgroep ‘De Scheeve Pomerans’ 
De Scheeve heeft met zo'n dertig actief spelende biljarters vier verschillende 

competities gespeeld: Libre, ClubKampioenSchap en 3Bbanden waren regulier. 
Nieuw was het bandstoten dat makkelijk lijkt maar in de praktijk een forse klus 
blijkt. Alle winnaars kunnen nagenieten met hun kunstzinnige prijzen thuis op de 

schouw. Naast de kunsten op het groene laken krijgen schaken en klaverjassen 
ook de volle aandacht. De hersenkietelende  Pubquiz op de slotavond is een 

blijvend succes. Kortom een veelzijdig clubje, die Scheeve. 

Gaat alles dan gladjes? Helaas niet. Biljarten is geen blessuresport maar door de 

hoge gemiddelde leeftijd moeten sommigen toch afhaken. Heel spijtig omdat 
ondanks alle inspanningen de jongere aanwas uitblijft. En nog plannen? We 

proberen komend jaar ook weer een keer te gaan snookeren. En als je het nou 
over moeilijk hebt… 

Rowing Runners 
Ook dit jaar zijn de Running Rowers actief geweest. De insteek was hetzelfde als 

voorgaande jaren. Dus in de maanden oktober tot en met maart hebben de 
Running Rowers weer wekelijks op de dinsdagavond om 19.00 uur hardgelopen 

onder leiding van een professionele coach. 
 
De hardlooptraining is bedoeld voor leden van Roei- en Zeilvereniging De Amstel 

die in de wintermaanden aan hun conditie willen werken. Zowel beginnende 
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lopers als geoefende lopers kunnen meedoen. Zo kan je ook in de 

wintermaanden wekelijks een gezellige sportieve avond beleven en leer je ook 
leden uit andere ploegen kennen.  

 
Doorgaans wordt er gelopen in het Beatrixpark. Op de vereniging zijn gele 
fluorescerende hesjes ter beschikking die ervoor zorgen dat we goed zichtbaar 

zijn. Het is al jaren een goed gebruik na de training aan een lange tafel met 
elkaar te eten en de dinsdag clubavond wat leven in te blazen.  

 
De Running Rowers is een initiatief dat uitgaat van de leden zelf en buiten het 
bestuur om georganiseerd wordt. We huren zelf een hardlooptrainer in. Daarom 

wordt er aan de deelnemers een bijdrage gevraagd. Wat wel is veranderd is de 
opkomst. Een aantal trouwe lopers heeft toch besloten om op de dinsdagavond 

ergometertrainingen te doen. Dit heeft impact op de hoeveelheid deelnemers. 
Dat is nu teruggelopen naar maximaal 15 deelnemers. Het zou goed zijn om te 
onderzoeken waarom de belangstelling voor de trainingen zo is teruggelopen. Er 

is geen nieuwe aanwas vanuit de nieuwe leden. Ideeën daarover zijn van harte 
welkom. 
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4. Recreatieroeien 
 

Misschien is het recreatieroeien wel het belangrijkste onderdeel van onze 
vereniging. Het merendeel van onze leden komt naar de Hobbemakade om te 

genieten van het prachtige roeiwater dat Amsterdam ons te bieden heeft. 
Gewoon, om te genieten, lekker buiten te sporten of om even de drukte van de 

stad te ontvluchten. 

Toercommissie 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Midweekroeien 
Afgelopen jaar werden de volgende tochten en uitwisselingen georganiseerd door 
de commissie Midweekroeien: 

4 april   Landje van Geysel ( vogeluitkijkpost tegenover de Voetangel) 
25 april  Geintocht 

30 april  Barendrecht bij ons voor grachtentocht 
9 mei   Vinkeveen 

16 mei  Alphen bij ons voor grachtentocht 
24 mei  Weesp bij ons voor grachtentocht 
31 mei  Gouda bij ons voor de Oostelijke Eilanden 

13 juni  Holysloot 
7 juli   Ilperveld 

1 augustus  Wavertocht 
2 augustus  Uithoorn bij ons voor grachtentocht 
16 augustus  Vechttocht vanuit Weesp 

17 augustus  Landelijke roeidag midweekroeien 
24 augustus  Westeinderplassen 

12 september Broek in Waterland 
21 september Evaluatie landelijke roeidag midweek in Gorcum 
24 september Plassentocht 

25 september Steenwijk bij ons voor een grachtentocht 

De Koning Wintertocht is al jaren hét evenement van de toercommissie 
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Midweekroeien staat garant voor lange tochten langs prachtig roeiwater 

Midweekroeien is een prima manier om vaardigheden op te doen ( slippen, 
liggen, roeien door smalle watertjes, het woelige IJ oversteken op minder voor 

de hand liggende plekken). 

Verder is het een prima manier om kennis te maken met andere clubs en leden 

van onze eigen club. 

Het midweekroeien is vanaf 31 oktober 2017 verplaatst van de woensdagmiddag 

naar de dinsdagmiddag 14:00 uur op het vlot. Er worden dan kleine tochtjes 
uitgezet, afhankelijk van het weer en het aantal roeiers. Het is een prima manier 

om andere roeiers te leren kennen.  
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5. Ledenwerving 
 

Het Amstel Info Team (AIT) heeft zich ook afgelopen seizoen iedere eerste 

zondag van de maand bezig gehouden met het enthousiasmeren en werven van 
nieuwe leden. Met veel bezieling vertellen zij de potentiële nieuwe leden wat 
onze vereniging typeert, wat onze historie is, hoe de instructie eruit ziet voor 

beginners en gevorderden en worden zij uiteraard rondgeleid in ons mooie 
verenigingsgebouw. En oh ja, dat roeien natuurlijk heel erg leuk is. Waarna er 

gelegenheid is om zich als lid in te schrijven. Afgelopen seizoen zijn er vele 
nieuwe leden ingeschreven bij onze vereniging. Inschrijvingen die sinds 
september 2016 gedeeltelijk zijn gedigitaliseerd, want het is inmiddels mogelijk 

om het inschrijfformulier als PDF te downloaden, in te vullen met de computer 
(of met de hand) en geprint en al mee te nemen naar het inschrijfmoment. Dat 

maakt het inschrijven een stuk makkelijker, sneller en beter te lezen voor de 
verdere verwerking bij o.a. de LAC.  

Leuk is het om de door het team ingeschreven leden uiteindelijk op het water te 
zien en ze vooruitgang te zien maken met hun roeitechniek. De een iets sneller 

en beter dan de ander, maar iedereen lijkt het leuk te vinden. Voor komend 
seizoen gaat de commissie er weer met veel enthousiasme tegenaan om zoveel 
mogelijk nieuwe leden te werven. Paul van Dam heeft het stokje inmiddels over 

gedragen aan de huidige coördinator Marieke Lyppens.  Het infoteam zal zich 
blijven inzetten om potentiële leden te enthousiasmeren en in te schrijven op de 

eerste zondagen van de maand!  
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6. Instructie 
 

Aan 151 mensen is dit jaar instructie gegeven. Een 25-tal daarvan heeft in 
meerdere boten instructie gehad. Die instructie varieert van basisinstructie (voor 

test 1 en 2) tot skiffinstructie en boordroeien. Het aantal van 151 is precies even 
hoog als vorig jaar. Het feit dat aan zoveel mensen instructie is gegeven is te 

danken aan de inzet van veel instructeurs die bij mooi weer en regen klaar 
staan. 

De instructie 

Bij de instructie is het afgelopen verenigingsjaar wat veranderd. De twee 
skiffinstructeurs hebben na jarenlange dienst het stokje overgedragen aan een 

skiffteam. Veel dank gaat uit naar Bram de Blécourt en Marcel Pouw. Bram gaat 
door in het skiffteam. Het skiffteam bestaat uit zes mensen, die les geven aan 
een groep skiffeurs in spe. 

Na de basisinstructie laten we mensen minstens een half jaar roeien in wherries 

en C-materiaal voordat ze verder kunnen in een ander boottype. Voor jonge 
mensen met ambitie maken we een uitzondering; die kunnen vaak veel sneller 

door in de C1 en skiff, indien plek. Bij de basisinstructie bestaan geen 
wachtlijsten, soms is er een wachtlijst voor boordroeien en skiffinstructie. 

 Basisinstructie 

(voor test 1&2) 

C1  

test 3 

Skiff  

test 4 

 

Skiff  

test 5 

B2 B3 B4 

September - december 

2016 

28 

40 15 3 10 17 2 

Maart - juli 2017 22 

September - oktober 

2017 

16 

Totaal 66 

Grand totaal       151 

Aantal mensen dat instructie heeft gehad of nog heeft in het jaar 2016/2017. In deze 

telling zijn ongeveer 25 mensen dubbel geteld, omdat ze meerdere soorten instructie 
hebben gehad, bv. basisinstructie en C1 instructie of skiffinstructie en boordroei-
instructie. 

Mensen die de basisinstructie volgen, kunnen in de zomer drie maal per week 

roeien, in de winter twee maal. De instructie wordt in wherries, C4 en C2 
gegeven. Bij jonge roeiers wordt, waar mogelijk de cybernetische methode 

toegepast: meteen in C1 en skiff. Voor de instructie aan jonge roeiers wordt ook 
de samenwerking gezocht met Jong Amstel, waarmee al een paar gesprekken 
hebben plaatsgevonden. Alle beginnende roeiers worden een keer uitgenodigd 

om in de bak van De Berlage te roeien en er wordt voor hen een 
introductieavond georganiseerd, waarbij ook materiaalkennis wordt geleerd. 

Skiffinstructie 
Bij de instructie is het afgelopen verenigingsjaar wat veranderd. Er is het 

skiffteam in het leven geroepen waarbij hogere eisen zijn gesteld. Natuurlijk 
moeten de cursisten test 3 en de vaardigheidstest hebben, maar ook moeten ze 
voorafgaand aan de instructie regelmatig hebben geroeid, een doel hebben en 

fysiek in staat zijn om te skiffen. De skiffinstructie is opgezet als een intensieve 
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cursus van acht weken waarbij de eerste twee weken drie keer per week les 

wordt gegeven, daarna twee weken twee keer per week en daarna nog één keer 
per week. Oefenpermissie volgt veelal na de eerste twee weken. Tijdens de hele 

periode wordt van de cursisten verwacht dat ze aanwezig zijn en in de 
instructieperiode zo min mogelijk in ander materiaal roeien. Er zijn twee 
succesvolle skiffinstructieperiodes geweest en hoewel de eisen eerst als te streng 

ervaren werden, heeft de anonieme enquête, die achteraf gehouden is, 
uitgewezen dat het nut van deze aanpak wel gezien en zelfs op prijs gesteld 

wordt. Voor de test 5 instructie wordt eerst een afspraak gemaakt met de 
potentiële cursist en aan de hand van die eerste afspraak wordt er gekeken naar 
haalbaarheid en een individueel plan van aanpak opgesteld 

De instructeurs 

In het jaar 2016-2017 telde de vereniging 32 instructeurs voor volwassenen 
(vanaf 18 jaar). Daarnaast zijn er zo’n 5 a 7 mensen, waar in noodgevallen een 
beroep op kan worden gedaan. Van die 32 gaven er 22 basisinstructie en 10 

instructie in C1, skiff of boordroeien. Het blijft moeilijk om genoeg instructeurs 
voor de basisinstructie op het vlot te krijgen. Daarom zal er weer een 

wervingsactie voor nieuwe instructeurs worden gestart.  

De instructiecommissie is één maal bijeen geweest. Eén van de leden is bijzonder 

actief en een grote steun voor de commissaris instructie.   

 
Het mooiste oefenwater van Amsterdam 

Cursus Basisinstructie 
Van januari 2017 tot april 2017 hebben zeven mensen een cursus gedaan, 

gegeven door Jeroen Brinkman, een oud Amstellid. Daarvan geven er nu zes 
basisinstructie aan volwassenen en één aan jeugd.   

Opvang nieuwe leden 
Aan alle nieuwe leden wordt het blauwe boekje uitgereikt. Ledenbinding aan de 

vereniging en teamvorming worden bevorderd door nieuwe leden te stimuleren 
mee te doen aan activiteiten, die de vereniging of andere verenigingen 
organiseren.  Zo worden nieuwe leden uitgenodigd om mee te doen met de 

toertochten, de zeilevenementen en vragen we ze af en toe om vrijwilligerswerk 
te verrichten. Ook is dit jaar weer de zomerborrel georganiseerd net na de 

zomersluiting van de sociëteit. Dit heeft geleid tot vorming van verschillende 
roeiploegen.  

  



 
 19 

Vaardigheidsproeven 
Ook dit jaar stond op het bekende vroege tijdstip op zaterdag weer een zestal 
proeven op de rol. 

Jammer genoeg werden vier wegens gebrek aan belangstelling afgelast. 

Op 22 april en 22 juli werden in totaal 11 proeven met succes afgelegd, waarvan 
7 in de C1, waarmee reglementair toegang tot de skiffinstructie werd verkregen. 

Vier proeven werden afgelegd door skiffeurs waarvan 2 door Jim Navarro die, 
zoals in eerdere jaren, weet hoe leuk het is om ’s ochtends vroeg op een stille 

Amstel een lekker stukje te varen. 

Misschien denken teveel leden dat de vaardigheidsproef alleen onderdeel 

uitmaakt van het instructie traject en beseffen niet hoe leuk en voldoening 
gevend varen op een vroege, stille en mooie Amstel is. 

Afroeien 
Afgelopen jaar zijn er weer veel nieuwe leden geslaagd voor test 1 en 2. De 
afroeicommissie besluit elke afroeisessie vooral met opbouwende tips en 
aansporingen verder te gaan, ofwel met het maken van toertochten ter 

vergroting van de roeivaardigheden ofwel door te trainen voor 
vaardigheidsproeven. Kilometers maken is het devies. Oudere leden verfijnen 

hun vaardigheden en die zien we dan ook terug in de C1. Ook voor hen geldt: 
train voor een vaardigheidsproef, want dat is de beste voorbereiding als je je 
verder wil bekwamen in het koningsnummer, de skiff. We prijzen ons gelukkig 

met een enthousiast skiffinstructieteam en hun werk heeft duidelijk geleid tot 
een kwaliteitsverbetering. 
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7. Vloot 
 

Nadat Olaf de Ronde meer dan 18 jaar voor ons de vloot in topconditie had 
gehouden, moesten wij eind december 2016 helaas afscheid van hem nemen. 

Door allerlei lichamelijke ongemak was hij niet meer in staat zijn werk te doen. 
Wij danken Olaf hartelijk voor alles wat hij voor ons heeft betekend. 

Op 1 maart 2017 begon Jesse Bouma als de nieuwe bootsman, hij doet dat als 
zzp’er en in deeltijd. 

In het afgelopen verenigingsjaar werden de volgende boten aan de vloot 
toegevoegd: 

 Barbiersbrug 4x+, S4 

 Loire 1x, wedstrijd 
 Rhône 1x, wedstrijd 
 Woudaap C2x, S3 

en vooruitlopend op de geplande aanschaf in het volgende verenigingsjaar   
 Wim Koopman, coastal 

Voor volgend jaar staat daarnaast nog de aankoop van een Filippi 2x- en een C1 
en een Wherry van Wiersma op het programma. 
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8. Gebouw 
 

In het verenigingsjaar 2016 – 2017 zijn diverse zaken gedaan om het gebouw in 
een goede conditie te houden en zijn er diverse voorbereidingen gaande voor 

toekomstig (groot)onderhoud wat staat in de MeerJaren OnderhoudsPlanning 
(MJOP). Er was meer dagelijks onderhoud dan van te voren is voorzien. Dit had 

te maken met diverse onverwachte reparaties en vervangingen. Voorbeeld 
hiervan is reparatie van de spoelmachine en het vervangen van motor van de 
koeling bij de bar. Ook waren er diverse gebreken aan de elektra. Dit soort 

specialistische reparaties kan alleen door vakkundig personeel worden uitgevoerd 
en is daardoor relatief duur. Wij merken dat de installatie- en bouwwereld uit de 

crisis is: De loon- en materiaalkosten stijgen fors en het is steeds moeilijker om 
offertes te krijgen en afspraken te maken om werkzaamheden uit te laten 
voeren. Een grote financiële onvoorziene tegenvaller was de vervanging van het 

zonnescherm op het terras. Het oude scherm was niet meer te repareren 
waardoor we genoodzaakt waren om deze te vervangen voor een nieuw 

exemplaar. 

IT aanpassingen 

De Amstel heeft een uitgebreid ICT-netwerk in huis. Hierop zijn onder meer de 
diverse pc's aangesloten die gebruikt worden voor de administratie, de 

afschrijfcomputers voor leden, de pc's van de pachter, de computer van de 
bootsman en de muziek-pc in de ergoruimte. De komende maanden zal dit 
netwerk verder uitgebreid worden met aansluitingen voor gebruik in de 

bestuurskamer en het nieuwe krachthonk. Daarnaast is voor de leden een wifi-
netwerk ingericht. 

Speciale aandacht verdienen de afschrijfsystemen en de bijbehorende 
aanraakschermen. Na continu gebruik de afgelopen acht jaar beginnen deze 

systemen steeds meer gebreken te vertonen. Een van de schermen is al 
uitgevallen en wordt vervangen. 

In de bestuurskamer is onlangs een permanente projector geïnstalleerd die 
gebruikt kan worden voor presentaties. Op die manier wordt de bestuurskamer 

steeds multifunctioneler en kan deze ook aan derden worden verhuurd. 
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Inzet door vrijwilligers 

Ook dit jaar zijn veel grote en kleine klussen door vrijwilligers uitgevoerd. Een 
paar zaken uitgelicht: 

 de oude bergruimte ombouwen tot krachthonk; 
 moderniseren van ict bijvoorbeeld het installeren van een nieuwe wifi 

router; 
 de grote binnen schilderklus waar we ook dit jaar gratis materiaal kregen 

van onze sponsor Sikkens; 

 nieuwe armaturen (energie zuinige led-verlichting) in de hal bij de 
kleedkamers; 

 isoleren van de waterleidingen van de douches; 
 divers schoonmaak klussen in en rond het gebouw. 

Uitbesteed werk 

Voor diverse schades en onderhoudsklussen zijn bedrijven ingehuurd. Een paar 
zaken uitgelicht: 

 een kapot raam in de sociëteit is vervangen; 
 de bamboevloer in de sociëteit en hal is schoongemaakt en opnieuw in de 

olie gezet. Helaas was dit niet voldoende. Wij kijken naar andere 
oplossingen om de vloer goed te onderhouden; 

 divers elektra werkzaamheden, o.a. herstel na bliksemschade; 
 reparaties aan de c.v. ketels; 
 onderhoud inbraakalarm; 

 NEN 3140 keuring; 
 onderhoud en keuring brandblusmiddelen; 

 het maken van bergkasten in de loods en kleedkamers i.v.m. uitruimen 
van de voormalige bergruimte; 

 het verwijderen van de oude zonnescherm en het plaatsen van een nieuwe 

bij het terras; 
 diverse loodgieters werkzaamheden. 

Zonder vrijwilligers zouden de kosten de pan uit stijgen 
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Planning werkzaamheden 2017-2018 

In overleg met de gebouwcommissie staan voor het komend verenigingsjaar 
onder voorbehoud volgende werkzaamheden op de planning: 

 opknappen bamboevloer met materiaal van Sikkens; 
 vernieuwen dakbedekking platte dak rondom de koepel;  

 herstel bestrating hoofdingang gebouw; 
 het maken van bestrating bij de zeecontainer op IJburg; 

 vervangen veiligheidsnet terras; 
 het oplossen van de binnenakoestiek in de sociëteit; 
 diverse binnen- en buitenverlichting vervangen; 

 diverse elektra werkzaamheden; 
 het vervangen van het voegwerk en schoonmaken metselwerk gedeelte 

gebouw uit 1954 het liefst met de monumentale schoorsteen; 
 het maken van een loungebank met vrijwilligers; 
 het vervangen van de skiffvlot; 

 het aanschaffen van een inloopmat en betere inlooptapijt voor in de 
hoofdhal. 

Indien er interesse is voor geplande werkzaamheden voor de komende jaren kan 
de commissaris gebouw hier een verdere toelichting op geven. Ook kan er inzage 

gegeven worden in de actuele MJOP. Er wordt door een aantal vrijwilligers 
gekeken naar mogelijkheden van subsidie/ sponsoring wat we kunnen gebruiken 

voor ons gebouw. 
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9. Administratie 
 

Al geruime tijd werkt de Administratie van De Amstel met een aantal systemen, 

waarin vrijwel dezelfde gegevens worden bijgehouden.  Zo hebben we de leden 
database (in ACCESS) met alle lidgegevens; daaraan gekoppeld via filetransfer is 
het financiële systeem Multivers t.b.v. de financiële zaken van zowel de leden als 

de vereniging zelf. Helaas niet gekoppeld gebruiken we MyFleet ter reservering 
en bijhouden van gebruik van de boten en als laatste hebben we de diverse 

lidgegevens op onze site, bestaande uit de login gegevens en de diverse 
overzichten op het besloten gedeelte. 

Daarin was wel wat efficiëntie te bereiken. Bij een groot aantal sport- en dus ook 
roeiverenigingen is e-Captain ('Captain') al in gebruik in verschillende vormen. 

Het grote voordeel van Captain is dat er 1 database is met alle relevante 
gegevens, waarvan diverse modules gebruik kunnen maken. Uiteindelijk wil De 
Amstel naar vervanging van de losse ACCESS database, Multivers en MyFleet via 

het gebruik van Captain. Extra voordeel is dat er diverse koppelingen mogelijk 
zijn met oa de KNRB, onze website, waarmee het mogelijk wordt een groot 

aantal zaken automatisch te laten verlopen. Plan is bijvoorbeeld om de aspirant 
leden zelf hun gegevens te laten op- en invoeren; vrijwel alle correspondentie 
met de leden via mail via Captain te laten gaan; de synchronisatie met de KNRB 

gaat nu al automatisch, en er is nu een werkgroepje gestart voor de vormgeving 
van de nieuwe website, in combinatie met Captain. 

De werkgroep, bestaande uit de Secretaris en Penningmeester, dames uit het 
Lac en Fac en de leden die onze (internet)techniek verzorgen, is rond mei gestart 

met de ledenmodule in kaart te brengen; welke gegevens houden we nu bij en 
hoe gaat dat in Captain. Hoe kunnen we de processen (bv inschrijven nieuwe 

leden, uitschrijven, NAW-wijzigingen etc.) van de leden administratie via Captain 
laten verlopen en welke gegevens en instellingen zijn daarvoor nodig?. Dat stuk 
is nu vrijwel klaar. Nu is de werkgroep hard aan het werk met de financiële 

module (t.b.v. facturatie) en het optuigen van de bootreserveringsmodule ter 
vervanging van MyFleet. Tenslotte komt een aparte werkgroep bijeen voor het 

opstellen van de wensen voor een nieuwe website. 

De verwachting is dat we voor het eind van het jaar de leden module voor de 

leden in gebruik kunnen nemen, snel daarna volgt voor de penningmeester de 
financiële module en de reserveringsmodule in januari - februari 2018. 

Leden Administratie Commissie (LAC) 
De gebruikelijke werkzaamheden van de Leden Administratie Commissie (het 
LAC) ter ondersteuning van de secretaris en zijdelings de penningmeester 
werden weer in tweewekelijke diensten door telkens twee commissieleden 

uitgevoerd. De instroom van nieuwe onervaren jeugd- en juniorleden op twee 
vaste tijdstippen in voor- en najaar zorgt altijd voor twee pieken in de 

werkzaamheden van de commissie. De instroom in het najaar valt samen met de 
werkzaamheden ten behoeve van de sluiting van het lopende- en het begin van 
het nieuwe verenigingsjaar. De werkzaamheden worden dan met extra LAC-

diensten opgevangen. Ook rond 30 juni, de sluitingsdatum waarop opzeggingen 
bij de secretaris binnen moeten zijn, is het drukker dan anders en wordt er een 
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extra dienst ingelast om alle opzeggingen binnen een redelijke termijn te 

verwerken. 

Punt van zorg blijft het aantal te late opzeggers. Ondanks de ruime aandacht 
voor de sluitingsdatum van 30 juni, geven de te laat opzeggende leden aan niet 
van deze datum op de hoogte te zijn geweest.   

Het inschrijfformulier voor nieuwe leden staat inmiddels op de site. Aspirant-

leden kunnen dit formulier thuis op de computer invullen, wat de leesbaarheid 
van de ingevulde gegevens sterk heeft verbeterd.  

De overgang naar een nieuw ledenadministratiesysteem (e-Captain) is in volle 
gang. Hiermee wordt het straks mogelijk om van huis uit de 
commissiewerkzaamheden te verrichten. Omdat het nieuwe systeem 

gebruiksvriendelijker is dan het huidige, wordt verwacht dat de 
Amstelledenadministratie straks minder tijd in beslag zal nemen. Wellicht kan het 

LAC dan ook met minder leden toe.  

In de loop van het verenigingsjaar kregen de vijf leden van het LAC versterking 

van een zesde commissielid. Zij heeft echter recentelijk laten weten met haar 
werkzaamheden te willen stoppen. Wij danken haar voor haar inzet het 

afgelopen jaar. 

De samenwerking met de Financiële Administratie Commissie (het FAC) verliep 

ook het afgelopen jaar weer soepel en plezierig en zal worden gecontinueerd. 

Voor IT-ondersteuning kan de commissie terugvallen op twee Amstelleden, 
waarvoor veel dank! 

De PDF-ledenlijst op het besloten deel van de site en de papieren lijsten bij de 
afschrijfschermen in de loods worden enkele keren per jaar geactualiseerd en 
zijn dus niet ieder moment up-to-date. De aan het LAC doorgegeven wijzigingen 

in persoonlijke gegevens worden echter prompt in de ledendatabase verwerkt. 

Het LAC zal zich ook het komend verenigingsjaar weer inzetten om de Amstel 
ledendatabase up-to-date te houden en deze werkzaamheden straks in e-captain 
continueren. 

Financiële Administratie Commissie (FAC) 
Het FAC verzorgt de financiële kant van de ledenadministratie van De Amstel. De 
nieuwe leden die door het LAC zijn ingevoerd worden overgepompt naar een 

financieel pakket, Multivers van Unit4, waarbij vervolgens aan ieder nieuw lid het 
juiste abonnement en een machtiging wordt gekoppeld. Waarna de 
penningmeester de incasso’s kan uit voeren. 

Voor de jaarlijkse facturatie wordt van alle leden die een wijziging in abonnement 

hebben, omdat ze bijvoorbeeld meer dan 10 jaar of  25 jaar lid zijn of in een 
andere leeftijdscategorie terecht komen een nieuw abonnement aangemaakt. Dit 
is meestal een hele klus. 

Maar dit jaar hopelijk voor de laatste keer handmatig uitgevoerd, want we gaan 

afscheid nemen van het huidige pakket en over naar e-Captain en in dat pakket 
wordt de functionaliteit van het LAC en FAC grotendeels samengevoegd en 
hoeven dat soort wijzigingen nog maar één keer te worden uitgevoerd. 
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Dit jaar, na de jaarlijkse facturatie, hebben wederom twee leden afscheid 

genomen van het FAC team, Odette Lunter en Marjolein Ott. 

Op dit moment bestaan het FAC team dus nog maar uit drie leden en kan gemeld 
worden dat een nieuw lid zeer welkom zou zijn. Maar misschien is het beter om 
te wachten met uitbreiding tot we zijn overgegaan naar e-Captain zodat diegene 

zich niet in een verouderde situatie hoeft te verdiepen. 

Het FAC draait iedere twee weken een dienst met twee commissieleden. 

Archiefcommissie 
Niet veel nieuws onder de zon. Het verzamelen en inplakken van doopfoto’s heeft 
veel tijd gekost en is nog niet af. De e-nieuwsbrieven, blogs en andere digitaal 

aangeleverde stukken werden in het archief opgeslagen. Verder werd en wordt 
een selectie gemaakt van foto’s van roei-evenementen van af 1950 tot heden, 

waarbij vooral gelet wordt op herkenbaarheid van personen en de locatie van het 
evenement. Voor het volgende jaar is het de bedoeling om de archiefruimte te 
ontdoen van spullen die eigenlijk niet in het archief thuis horen. 
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10. Communicatie 
 

De Amstel is een vereniging waar zevenhonderd leden met elkaar moeten 
kunnen genieten van de roeisport. Om dat in goede banen te leiden hebben we 

een aantal regels opgesteld. Het gaat vooral om praktische zaken zoals het droog 
dweilen van de boten na het roeien, het afschrijven binnen de bloktijden, het vrij 

houden van de vlotten en het melden van schade aan de boten na een 
ongelukje. We overwegen om daar aan toe te voegen dat we elkaar te allen tijde 
helpen wanneer iets niet loopt zoals het hoort. Het heeft onze voorkeur wanneer 

een ploeg die zichtbaar hulp nodig heeft wordt geholpen door omstanders. Dat is 
beter dan het onverstaanbaar aanwijzingen geven op afstand. Daar komt bij dat 

het gelijk de mogelijkheid biedt om op rustige wijze ook een toelichting te geven 
aan de hulpbehoevende ploeg. Dan heeft het ook nog effect voor de toekomst. In 
het nieuwe verenigingsjaar zullen we hier in ieder geval vaker de aandacht op 

gaan vestigen. 

Website en Nieuwsbrief 

Afgelopen verenigingsjaar is de e-nieuwsbrief weer nieuw leven ingeblazen. Het 
doel om de leden maandelijks te informeren over activiteiten in en om onze 

vereniging is ruimschoots gelukt. In totaal zijn 19 nieuwsbrieven en 
uitnodigingen ontvangen. Volgens de statistieken leest 70 procent van de leden 

de nieuwsbrieven. 

De webredactie ontvangt steeds vaker input voor 

de website en de nieuwsbrieven van de diverse 
commissies. Daarnaast hebben onze vaste 

columnist Dirk Altena en de razende reporter Peter 
de Graaf bijna maandelijks voor vaste input 
gezorgd en weet Anders Kok bij wedstrijden altijd 

‘Wie waar roeit’ en hoe gepresteerd is. Ook achter 
de schermen wordt hard gewerkt om de 

mailadressen up-to-date te houden en de website 
technisch goed te laten functioneren.  

Nieuwe website in 2018 

Begin 2018 zal de huidige website vervangen 
worden. Dit in verband met de aanschaf van het 

administratiesysteem e-Captain. Wanneer we de 
website ook op e-Captain overzetten, dan heeft dat 
veel voordelen voor de leden en de achterliggende 

administratiecommissies. Er is namelijk nog maar één administratie van e-
mailadressen nodig, die de leden ook nog eens zelf kunnen bijhouden. In de 

website wordt ook een nieuw afschrijfsysteem opgenomen. Onder de streep 
levert het overgaan op één systeem een besparing op, dus ook financieel biedt 
de nieuwe website de nodige voordelen.  

Onderzoek door UvA-studenten 

In het voorjaar hebben enkele UvA-studenten onderzoek gedaan naar de 

toestroom van ex-studentroeiers naar de Amstel. Ze zijn op bezoek gegaan bij 
Okeanos en Nereus en hebben studenten een enquête laten invullen over hun 

toekomstplannen op het gebied van roeien. Uit de enquête kwam o.a. naar voren 
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dat studentroeiers niet direct aan de Amstel denken als ze na hun studie bij een 

burgerroeivereniging verder willen roeien. Volgens de onderzoekers zou de 
Amstel er goed aan doen om de social media kanalen vaker in te zetten om met 

name jongeren aan de Amstel te binden. Ook de twee Facebook pagina’s van de 
Amstel zouden moeten worden samengevoegd.  

Kort nadat de studenten het onderzoek hadden afgerond is JongAmstel 
opgericht. Een commissie van roeiers in de leeftijd 20 tot 35 jaar. Geluk bij een 

ongeluk, want ook zij hebben zich ten doel gesteld om jonge roeiers aan de 
vereniging te binden door leuke activiteiten te organiseren en op die manier 
meer een groepsgevoel te creëren.  

 

Ongewenste omgangsvormen  
Afgelopen jaar is gestart met het vragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG) van alle vrijwilligers die te maken hebben met minderjarigen. Het gaat 
dan (inclusief alle bestuursleden) om zo’n 37 leden. Op de vertrouwenspersonen 

van de vereniging is dit jaar geen beroep gedaan. Er is gestart met het 
veranderen van de werkwijze van de vertrouwenspersonen. Zij zullen voortaan 

vertrouwenscontactpersonen (VCP) zijn. De werkwijze van een VCP t.o.v. een 
vertrouwenspersoon biedt voordelen. Een VCP fungeert als eerste opvang voor 
leden (roeiers, ouders van roeiers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een 

klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door 
voor geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om 

hulp te krijgen. Een VCP loopt niet het risico om in een conflict meegezogen te 
worden, terwijl dit bij de rol als vertrouwenspersoon wel bestaat.  
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Bijlage 1: Blikkenlijst 2016/2017 
 

Race/Roeier Nummer     

Tromp Boat Races      

Elze Hermans DVD 4*     

Josette Derksen M18 1x     

Abel Westland J16 2x     

Rense Doornink J16 2x     

Novembervieren       

Josette Derksen M 18 4*     

Anne Klok M 18 4*     

Ingar Seemann DV(B) 4*     

Beatrix Winter Race      

Elze Hermans DVD2*     

NK indoorroeien      

Hans Vendrig VF     

Heineken Roeivierkamp      

Ingar Seemann DVB4* 2500 m 250 m 5000 m   

Mick Jonkers M18 *+ 2500 m 250 m 5000 m 750 m 

Anne Klok M18 *+ 2500 m 250 m 5000 m  750 m 

Tristan Voskuilen J18 8+ 2500 m 5000 m  750 m  

Elze Hermans DVF4* 2500 m 5000 m   

Erik Kraak HVF8+ 2500 m 250 m 5000 m   

Cees Vente HVF8+ 2500 m 250 m 5000 m   

Marco Romano HVF8+ 2500 m 250 m 5000 m   

Hans Vendrig HVF8+ 2500 m 250 m 5000 m   

Johan de Haan HVF8+ 2500 m 250 m 5000 m   

Hans Jonkers HVF8+ 2500 m 250 m 5000 m   

Aljo Veldhuis HVF8+ 2500 m 250 m 5000 m   

Jan Pieter Jansze HVF8+ 2500 m 250 m 5000 m   

Willem Groot (s) HVF8+ 2500 m 250 m 5000 m   

Head of the River Amstel      

Erik Kraak HVF8+     

Cees Vente HVF8+     

Marco Romano HVF8+     

Hans Vendrig HVF8+     

Johan de Haan HVF8+     

Hans Jonkers HVF8+     

Aljo Veldhuis HVF8+     

Jan Pieter Jansze HVF8+     

Willem Groot (s) HVF8+     
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Race/roeier Nummer     

Skoll Cup      

Elze Hermans DVF 4* DVE 8+    

Anne Klok M18 4*     

Iris Klok  M18 4*     

Josette Derksen M18 4*     

Tweehead      

Ingar Seemann DVB 2*     

AA Race      

Elze Hermans DV 2*     

Skoll Cup      

Ragna Hoogenboom M18 2*     

Josette Derksen M18 2*     

Anne Klok M18 1*     

Westelijke Regatta      

Iris Klok DN 4+     

Tommie de Rooij DN 4+     

Damen Race Roei Regatta      

Ruben Houkes N2-     

Rick van den Herik N2-     

ARB / NK groot      

Iris Klok DG 2-     

Anne Klok M18 2*     

Josette Derksen M18 2*     

Anne Klok M18 8+     

Josette Derksen M18 8+     

Spaarne Lente Race      

Ingar Seemann DVC 8+     

Elze Hermans DVC 8+     

Marco Romano VHF 8+     

Marcel Zietse VHF 8+     

Rob Muda VHF 8+     

Jan Pieter Jansze VHF 8+     

Erik Kraak VHF 8+     

Johan de Haan VHF 8+     

Hans Jonkers VHF 8+     

Cees Vente VHF 8+     

Willem Groot (s) VHF 8+     

Dutch Masters Open      

Ingar Seemann W2* B-C W4* B    

Maarten Juch M2* C     



 
 32 

Race/roeier Nummer     

Slag bij Pampus      

Cees Vente Coastal 4     

Johan de Haan Coastal 4     

Hans Jonkers Coastal 4     

Erik Kraak Coastal 4     

Willem Groot (s) Coastal 4     

Koninklijke Holland Beker      

Ruben Houkes BLM 1*     

Josette Derksen JW 4*     

Anne Klok JW 4* JW 4*    

Iris Klok JW 4- JW 4-    

NSRF      

Abel Westland J18 1x     

Trebon      

Ingar Seemann W2* W4*    

World Rowing Masters Regatta (Bled)     

Ingar Seeman WA 4x WA 2x WB 4x A4+  

Elze Hermans WE 4x WD 4x WD 2x   

Anneloes Russell WE 4x WD 4x WD 2x WE 1x WD4- 

Maarten Juch MC 4-     

Geertrui Looze MVF 8+     

Kick bij Loosdrecht      

Johan de Haan Coastal 4     

Jan Pieter Jansze Coastal 4     

Hans Vendrig Coastal 4     

Erik Kraak Coastal 4     

Nienke Engberts (s) Coastal 4     
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Bijlage 2: Vlootoverzicht per 30 september 2017 

Naam Type Gewichtsklasse Bouwjaar Test Categorie 

Arno 1x LW 2005 S4   

Bobcat 1x LW 2003   wedstrijd/privé 

Caracal 1x LW 2004   wedstrijd 

Cheetah 1x LW 2004 S5  

Colorado 1x MW 2012 S5   

Cougar 1x MW 2006 S5   

Dory 1x SLW 2010 S4   

Eufraat 1x ZW 2004 S4   

Eussie 1x SLW 2002 S4   

Fennek 1x LW 2014 S5 wedstrijd 

Fanaloek 1x LW 2016  wedstrijd 

Fossa 1x LW 2016  wedstrijd  

Garnaal 1x SLW 1973 S4   

Gazelle 1x LW 1990   wedstrijd 

Gumpy 1x SLW 1978 S1   

Impala 1x LW 1991 S4   

Karakter 1x LW 2004 S5   

Krijgertje 1x SLW 1998 S1   

Leeuwin 1x ZW 1996 S4   

Loire 1x LW 2017  wedstrijd 

Luilak 1x SLW 2003 S2   

Luipaard 1x ZW 1996 S4   

Manoel 1x MW 2009 S5   

Margay 1x LW 2014 S5 wedstrijd 

Mississippi 1x LW 2012 S4  

Nemo 1x SLW 2010 S1   

Ocelot 1x ZW 1984 S4   

Ostap Bender 1x LW 1992   wedstrijd/privé 

Panter 1x MW 1982 S4   

Rataplan 1x SLW 1996 S1   

Rhône 1x LW 2017  wedstrijd 

Serval 1x LW 1994   wedstrijd 

Slaak 1x MW 2009 S4   

Sloe 1x MW 2009 S4   

Speedy 1x SLW 1990 S2   

Sperwer 1x LW 1990   wedstrijd 

Strummer 1x LW 2004   wedstrijd/privé 

Tamar 1x LW 2015  wedstrijd 

Tevere 1x LW 2005 S4   

Theems 1x LW 2015  wedstrijd 

Tigris 1x ZW 2004 S4   

Tijger 1x MW 2006 S5  

Traction Avant 1x ZW 2001 S5   
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Naam Type Gewichtsklasse Bouwjaar Test Categorie 

Vos 1x ZW 2011   wedstrijd 

Wildebeest 1x MW 2009 S5   

Xochimilco 1x ZW 1994 S5   

ZS2 Maria 1x LW 2009 S5   

ZS3 Maria 1x LW 2016  wedstrijd/privé 

Zwaluw 1x LW 1999   wedstrijd/privé 

2 Fast 4 You 2x LW 1992 S5  

Asterix 2x SLW 1993 S3   

Bled 2x LW 2015  wedstrijd  

Bosporus 2x LW 2008 S4   

Duizendmeren 2x ZW 2008 S3   

Henley 2x LW 2013 S5 wedstrijd 

Jarun 2x LW 2015 S5 wedstrijd 

Kangoeroe 2x LW 1994 S4  

Pas de Deux 2x LW 2002   wedstrijd 

Skagerak 2x LW 2015 S4  

Suske & Wiske 2x SLW 2001 S4   

Tweestromenland 2x ZW 2005 S3   

Bosbaan 2x, 2- MW 2001   wedstrijd 

Guadalquivir 2x, 2- MW 2006   wedstrijd 

Jan Wienese 2x, 2- MW 1990 B4   

Piediluco 2x, 2- LW 2010 S5 / B4   

Rotsee 2x, 2- MW 2005   wedstrijd 

Sonja van der 
Meulen 

2x, 2- MW 1998 S5   

Yin-Yang 2x, 2- ZW 1996 B4   

Frank van Unen 4(x)- LW 1997 S5 / B4   

Grote Bocht 4(x)- MW 2006   wedstrijd 

Herman 4(x)- ZW 1991 B4   

Hoge Sluis 4(x)- LW 2011   wedstrijd 

Liesbeth 4(x)- LW 2015  wedstrijd 

Zwarte Kat 4(x)- ZW 2002   wedstrijd 

Amstel II 4(x)+ ZW 1993 S3   

Barbiersbrug 4(x)+ MW 2017 S4  

De Naald 4(x)+ MW 2000 B3   

De Nes 4(x)+ MW 2004 S5 / B4 wedstrijd 

Evert Kruyswijk 4(x)+ MW 1995 S4   

Kruitmolen 4(x)+ MW 2003 S4 / B3   

Rob Werver 4(x)+ MW 2006 S5 / B4 wedstrijd 

Ronde hoep 4(x)+ ZW 2008   wedstrijd 

Rozenoord 4(x)+ LW 2010 S5 / B4 wedstrijd 

Ysbreeker 4(x)+ MW 2012 S5 / B4 wedstrijd 
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Naam Type Gewichtsklasse Bouwjaar Test Categorie 

Bora 8+ MW 1988 B3   

Jaap Razenberg 8+ MW 2014   wedstrijd 

Joost Hollander 8+ MW 2003   wedstrijd 

K. Visscher 8+ MW 1980   wedstrijd 

K. Willem I 8+ MW 1994   wedstrijd 

Ons Genoegen 8+ MW 2006 B4 wedstrijd 

Aalscholver C1x ZW 1994 S3   

C-Meermin C1x ZW 2000 S3   

C-Rob C1x ZW 1987 S3   

Dolfijn C1x ZW 1990 S3   

Hollandse Nieuwe C1x ZW 2001 S3   

Maatje C1x ZW 1998 S3   

Meerkoet C1x ZW 1994 S3   

Otter C1x ZW 1975 S3   

Soleil C1x ZW 1975 S3   

Walrus C1x ZW 1983 S3   

Waterwolf C1x ZW 2003 S3   

Zeeleeuw C1x ZW 1983 S3   

Luts C2+ ZW 2004 S2   

Lepelaar C2x ZW 1992 S3   

Ral C2x ZW 2012 S3   

Woudaap C2x ZW 2017 S3   

Galamadammen C2x+ ZW 2009 S2   

Geeuw C2x+ ZW 2012 S2   

Morra C2x+ ZW 2015 S2   

Zwette C2x+ ZW 1999 S2   

Ibis C3x+ ZW 2015 S2   

Peter de Graaf C4+ ZW 1998 B2   

Albatros C4x+ ZW 2003 S2   

Jan van Gent C4x+ ZW 2008 S2   

Pelikaan C4x+ ZW 2006 S2   

Smient C4x+ ZW 2012 S2   

Tureluur C4x+ ZW 2001 S2   

Zwaan C4x+ ZW 1998 S2   

Wim Koopman Yole de Mer  2017   

Komkikker MB        
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Naam Type Gewichtsklasse Bouwjaar Test Categorie 

Joh. Elisabeth Wherry, W1x ZW 1952 S1   

Vecht Wherry, W1x ZW 1996 S1   

Boerenwetering Wherry, W2x ZW 1998 S1   

Botshol Wherry, W2x ZW 1964 S1   

Drecht Wherry, W2x ZW 1960 S1   

Gaasp Wherry, W2x ZW 2017 S1  

Kom Wherry, W2x ZW 1998 S1   

Waver (westrijdwherrie) Wherry, W2x ZW 1958 S1   

Winkel Wherry, W2x ZW 1962 S1   

Celeritas Wherry, Wg ZW 1955 B1   

Dolfijn Wherry, Wg   1950 S1   
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Bijlage 3: Bestuur, commissies en vrijwilligers 
 
In dit overzicht staan leden van het bestuur, commissies en andere leden die 

zich structureel inzetten voor De Amstel (na Bestuur op alfabetische volgorde). 
Naast deze leden zetten zich vele anderen, incidenteel en op reguliere basis, in 

voor De Amstel. Velen van hen zijn zichtbaar, maar velen zijn ook onzichtbaar. 
Al deze leden zijn onmisbaar om onze vereniging soepel te laten functioneren. 

Dank aan alle leden die zich inzetten om onze vereniging te laten draaien. 
 
Het kan zijn dat er namen van actieve vrijwilligers om onbekende reden niet op 

deze lijst staan. Geef dat aub door aan de commissaris Algemene zaken 
(algemenezaken@amstelroei.nl), dan wordt dat zsm aangepast. 

Bestuur 
Wim Koopman (voorzitter), Cees Vente, (vicevoorzitter), Geert Jaspers 

(secretaris), Denise Eikelenboom (penningmeester), Nienke Engberts 
(commissaris wedstrijdroeien), Florrie de Pater (commissaris instructie), René 
Visser (commissaris gebouw), Hans Vendrig (commissaris vloot), Wessel 

Agterhof (commissaris algemene zaken, communicatie en recreatieroeien) 

Afroeicommissie 

Joost Adriaanz (coördinator), Reinier Nieuwenhuis, Jan van Rookhuizen, Wim 
Koopman, René Visser  

Amstel Info Team  

Art Noordhoek, Paul van Dam, Frank Verheij, Anneke Salden, Marieke Rinkema, 
Vincy de Kok, Kitty Bijenof, Marieke Lyppens (coördinator) 

Amstelcabaret 

Annelies Sanchez (regie), Doris Muda, Simon Koch, Peter de Graaf (schrijvers), 

Wim Koopman, Inte Koopman, Helen Wust, Simon Koch, Art Noordhoek, Wouter 
Distelbrink en Peter de Graaf (uitvoering) 

Amstelleden actief buiten de vereniging 

Erik Kraak (bestuurslid KNRB), Rob Muda (Stichting de Gouden Riem), Jan 

Wienese (Stichting de Gouden Riem), Peter de Graaf (overleg met gemeente 
Amsterdam over Boerenweteringgarageproject, Watervisie 2040 en 
verkeersherinrichting Hobbemakade), Doris Muda (bestuurslid ARB), Maaike 

Zietse (kamprechter), Rob Bijderwieden (kamprechter), Jacques Klok (RTC Noord 
Holland), Margriet Zietse (Stichting PAR) 

Amstelmarathon 
Simon Koch (wedstrijdleider), Rob Bijderwieden, Fons en Liesbeth Kuiper, 

de familie Muda, Peter de Graaf, Manolo Sanchez, Annette Schneeman, Wilma 
Nekeman, Nienke Engberts, Cees Vente en Margriet Zietse 

Archiefteam 

Paul Nouwen, Jaap van der Meulen 

Automatisering/implementatie e-Captain 
Willem Groot (coördinatie), Tonnie Bos-Jongerius, Geert Jaspers, Helen Wüst, 

Marjolijn Roeleveld, Denise Eikelenboom, Steven Weyermans, Rick van Eeden 

mailto:algemenezaken@amstelroei.nl
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Biljartgoep ‘De Scheeve Pomerans’ 

Peter de Graaf, Fons Kuiper 

Commissie gebouw 

René Visser (coördinator), Marco Romano, Cees Heijboer, Helen Wüst, Rick van 
Eeden 

Ergohead 

Stefan Kools (voorzitter), Sjoerd Verhallen, Maarten Jüch, Casper Nieuwenhuys, 
Maerten Moerkercken van der Meulen, Marjon Vlug, Helen Wüst, Rick van Eeden, 
Bart Breuk (tot 01/2017), Olga Duijn (tot 01/2017) 

Financiële Administratie Commissie 
Odette Lunter, Alkor Zelle, David Sogge, Marjolein Bouwman, Marjolijn 

Roeleveld  

Hovenier/planten/ramen 

Loes Bergers, Leo Schneemann, Emely Foeken, Truida Voortman 

Instructiecommissie 

Marianne Thomassen, Jan van Rookhuijzen, Art Noordhoek 

Jeugdinstructeurs 

Tom Schuit, Anita Meiland, Liesbeth Hollander, Frederic Dohmen, Wim Keizer, 
Sharan Keizer,  Michael Kopijn, Koos Voogd, Stefan Kools, Jacques Klok, Wim 

Koopman 

Jeugdwedstrijden 

Maaike Zietse, Margriet Zietse 

JongAmstel 

Sarah Vredeveld (coördinator), Bettine Lalieu, Roos Wever, Joanne Preuter, 
Diederik Don, Inger Waling, Stephan Stolk, Wieger van der Werf 

Kascontrolecommissie 
Leo Schneemann, Anders Kok, Andries Schmeding 

Leden Administratie Commissie 

Tonnie Bos-Jongerius (coördinator), Karin Abdullah Khan-Feenstra, Marijke 
Bernelot Moens, Piet Brinkman, Jochem Overbeek, Helen Wüst, Willem Groot en 
Rick van Eeden 

Materiaalcommissie 
Hans Vendrig (coördinator), Frank van Unen, Paul Sterk, Liesbeth Hollander, Wim 

Koopman, Paul van Grieken, Olaf de Ronde (bootsman tot 12 december 2016) 

Midweekroeien 

Aafke Gorter, Carine Hoogveld 

Runners Rowers 

Frank Verheij, Leon van Schaik 

Team onderhoudvrijwilligers 
Pem Godrie, Paul Nouwen, Jan Scheltens, Bram de Blécourt 
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Toercommissie 

Annette Schneemann, Arnd Bruninghaus, Bram Munnik (vanaf maart 2017), 
Mariëlle Walraven, Willem Bongaarts, Joke Smit, Calijn van Lennep (tot maart 

2017) 

Vaardigheidsproeven 

Egbert Willems 

Volwassen instructeurs 

Marcel Pouw, Bram de Blécourt, Barbara Spadiliero, Stephanie Veltkamp, Erica 
Buma, Egbert Willems, Steven Weyermans, Anita Witlox, Paul Lips, Bert Koeman, 

Leo Schneemann, Luk van Driessche, Art Noordhoek, Albert van Woerden, 
Liesbeth Kuiper, Gerrit Kolthof, Marianne Thomassen, Marianne Wildenberg, 

Michel Bergh, Marcel Steggerda, Vera Verweij, Silvia Mulder, Her Grimbergen, 
Joan Baggerman, Irene Dros, Jeanette Manuhutu, Florence van Rossum, Annelies 
Konijnenbelt, Mieke Soelman, Arnd Bruninghaus, Jana Splinter, Louwrens van 

Koningsveld, Florrie de Pater (coördinator) 

Webredactie 

Stephanie Veltkamp, Rick van Eeden, Anders Kok, Ingar Seeman, Peter de Graaf, 
Dirk Altena, Her Grimbergen, René Visser, Wessel Agterhof (coördinator) 

Zeilcommissie 
Fanny Rijnders, Jeannette von Lindern, Monique Claringbould, Wessel Agterhof 
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Bijlage 4: Ledenoverzicht 2016/2017 
 

START SITUATIE per 1 oktober 2016 
  

 
ERE WL WL10 WL25 WL65 WLaow PWL PWLnw BUI STU STB JEU JUN HON SOC DON BOO FNC   som 

 
LP 

einde 30-9 6 232 95 38 66 10 40 0 27 5 13 69 57 2 25 12 1 0   698 
 

  

eraf                                       0 
 

  

erbij                                       0 
 

  

netto 1-10 6 186 97 36 81 21 32 1 25 14 19 28 73 2 25 14 1 0   661 
 

12 

                       NIEUWE LEDEN 
  

 
ERE WL WL10 WL25 WL65 WLaow PWL PWLnw BUI STU STB JEU JUN HON SOC DON BOO FNC WACHT som 

 
LP 

okt   4                   4 13   2         23 
 

  

nov   14       1                           15 
 

  

dec   5               1   4 4             14 
 

  

jan                       1 1             2 
 

  

feb   2                                   2 
 

  

mrt           1           9 5             15 
 

  

apr   15       1       1 1 1               19 
 

  

mei   5               1   1               7 
 

  

jun   2               2     1             5 
 

  

jul   5                                   5 
 

  

aug   2                                   2 
 

  

sep   9       1                         13 10 
 

  

som 0 63 0 0 0 4 0 0 0 5 1 20 24 0 2 0 0 0   119 
 

0 
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OPZEGGERS 
  

 
ERE WL WL10 WL25 WL65 WLaow PWL PWLnw BUI STU STB JEU JUN HON SOC DON BOO FNC   som 

 
LP 

okt   4     1               6             11 
 

  

nov   3                     1             4 
 

  

dec         2                       1     3 
 

  

jan                       1               1 
 

  

feb                   1     2             3 
 

  

mrt                   1     4             5 
 

  

apr   2 2     1             8             13 
 

  

mei   4 1   1   1           1             8 
 

  

jun   19 2   1         3     6   2         33 
 

  

jul   3 1   1   1         1 2             9 
 

  

aug   2               2                   4 
 

  

sep   2               1     2   1         6 
 

1 

som 0 39 6 0 6 1 2 0 0 8 0 2 32 0 3 0 1 0   100 
 

1 

                       HUIDIGE SITUATIE 
  

 
ERE WL WL10 WL25 WL65 WLaow PWL PWLnw BUI STU STB JEU JUN HON SOC DON BOO FNC   som 

 
LP 

lopend 
(netto) 6 210 91 36 75 24 30 1 25 11 20 46 65 2 24 14 0 0   680 

 
11 

start 6 186 97 36 81 21 32 1 25 14 19 28 73 2 25 14 1 0   661 
 

12 

netto plus 0 24 -6 0 -6 3 -2 0 0 -3 1 18 -8 0 -1 0 -1 0   19 
 

-1 

% 0,0% 12,9% -6,2% 0,0% -7,4% 14,3% -6,3% 0% 0,0% -21,4% 5,3% 64,3% -11,0% 0,0% -4,0% 0,0% -100%     2,9% 
 

  

                       

 
start okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep 

         nieuw   23 15 14 2 2 15 19 7 5 5 2 10 
         opzeg   11 4 3 1 3 5 13 8 33 9 4 6 
         # netto 661 673 684 695 696 695 705 711 710 682 678 676 680 
         % netto   1,8% 1,6% 1,6% 0,1% -0,1% 1,4% 0,8% -0,1% -4,1% -0,6% -0,3% 0,6% % groei in de maand 

    % netto   1,8% 3,5% 5,1% 5,3% 5,1% 6,7% 7,6% 7,4% 3,2% 2,6% 2,3% 2,9% % groei tov 1 okt -stand 
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                       LEGENDA 
 categorie toelichting 

  
code opzeg toelichting # 

 ERE Ere lid 
  

aansluiting geen groep, zwarte gat na instructie 6 
 WL Werkend lid 

  
afstand woont te ver weg, verhuizing waardoor roeien niet meer binnen bereik 19 

 WL10 Werkend lid 10 jr lid 
  

bestuur (royem) exit door bestuur, ook royement               
 WL25 Werkend lid 25 jr lid 

  
druk-tijd druk, nieuwe baan, reden school, geen tijd, kom te weinig 23 

 WL65 Werkend lid 65 jr 
  

financiën te duur   
 PWL Partner werkend lid 

  
GEEN zonder opgaaf, dus nabellen 32 

 BUI Buitenlid 
  

ligplaats redenen ligplaats / verkoop boot 1 
 STU Student lid (<28 jr) 

  
medisch ziekte, blessure, advies te stoppen, zwangerschap 9 

 STB Bijzonder Student lid (<28jr) 
  

overlijden overlijden 2 
 JEU Jeugd (<14) 

  
proeflid binnen 3 maanden exit 6 

 JUN Junior (14-18) 
  

roeisport sport bevalt niet, niet mijn ding 2 
 HON Honorair 

                
100 

 SOC Sociëteitslid 
 

DON Donateur 

BOO Bootsman 

LP Ligplaats 

FNC Functionaris 

WACHT Op Wachtlijst (niet meegeteld) 

     

     eraf categorie wijziging 
 erbij categorie wijziging 
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