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Stichting Roeivalidatie 
 
Algemeen 
 
Statutair gezien heeft de Stichting twee belangen. 

a. Ondersteuning en bevordering van het landelijke aangepast roeien middels financiële 
en materiële bijdragen en/of expertise-uitwisseling 

b. Bevorderen van het aangepast roeien in Rotterdam. 
Als uitgangspunt heeft de Stichting om dit aangepast roeien zo veel mogelijk geïntegreerd 
binnen de bestaande verenigingen te laten plaatsvinden. 
De samenwerking met buurman en voordeurdeler, Roeivereniging Rijnmond, en de 
vrijwilligershulp die we ook van de andere Rotterdamse burgerroeiverenigingen, RV Nautilus 
en KR&ZV De Maas, mogen ontvangen, gekoppeld aan het succes van deze formule, we 
tellen ruim 60 roeiers hier in Rotterdam, rechtvaardigt de uitspraak, dat het aangepast roeien 
in Rotterdam door alle roeiverenigingen wordt gedragen en door deze solidariteit geheel 
geïntegreerd is in de Rotterdamse roeiwereld. 
 
 
Beleid 
 
De Stichting Roeivalidatie werd in 1979 te Rotterdam opgericht om het roeien door mensen 
met een beperking te bevorderen. Het stimuleren van dit aangepaste roeien vindt zowel in 
Rotterdam op de locatie aan de Crooswijkse Bocht plaats, als door heel Nederland dmv het 
adviseren en faciliteren van bestaande roeiverenigingen op het vlak van aangepast roeien.  
Bij dit laatste valt te denken aan het in bruikleen afstaan van boten en het adviseren voor 
aanpassingen aan bestaande boten, dan wel het (mee)financieren van instaphulpen.  
 
 
Relatie tot de KNRB 
 
De SRV heeft haar taken op het gebied van voorlichting, het stimuleren van deelname aan 
wedstrijden en het doen organiseren van de nationale roeitocht in goed overleg in 2003 aan 
de KNRB overgedragen. 
In het verleden ontving de Stichting voor haar landelijk werk aanzienlijke subsidies. Toen in 
2003 een groot aantal van deze nationale taken aan de KNRB werd overgedragen, ging ook 
deze subsidie over naar de KNRB. 
De SRV en de KNRB onderhouden goede banden.  
 
Locatie Crooswijkse Bocht 
 
De Stichting telt thans ruim 60 roeiers, die dankzij de inzet van een veertigtal vrijwilligers 
wekelijks instructie en roei-ervaring krijgen. 
De dagelijkse leiding is in handen van het bestuurslid belast met de Crooswijkse Bocht. Dit 
bestuurslid waakt over de dagelijkse gang van zaken, roept eens in de 6 weken de 
dagkapiteins bij elkaar, die gezamenlijk de commissie Crooswijkse Bocht vormen. 
De locatie Crooswijkse Bocht wordt gedeeld met Roeivereniging Rijnmond. Met deze 
roeivereniging onderhouden wij goede banden: veel leden van Roeivereniging Rijnmond zijn 
bereid om als vrijwilliger het roeien van onze cliënten te begeleiden, dan wel om bij tijd en 
wijle de handen uit de mouwen te steken bij niet roei-gerelateerde evenementen. 
Twee keer per jaar ontmoeten de beide besturen elkaar officieel. 
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Het jaar 2015 
 
Locatie Crooswijkse Bocht 
 
Het roeiersaantal bleef ongeveer gelijk aan dat van vorig jaar. Ook het vrijwilligerscorps 
bleef qua aantal gelijk.  
Voor beide groepen geldt dat veel aan acquisitie moet worden gedaan. Dat onze 
vrijwilligers zeer goed werk doen, bleef dit jaar niet onopgemerkt. Onze vrijwilligster 
Alie Kooren werd door  de Sport Awards Rijnmond  verkozen tot vrijwilliger van het 
jaar. Een verdiende beloning voor meer dan 35 jaar meeroeien, sturen, schoonmaken 
en bardiensten draaien. 
Een andere opmerkelijke activiteit was de productie van een promofilm voor het 
dwarslaesie roeien. 
Wat de vloot op de Crooswijkse Bocht aangaat is, na zorgvuldig overleg van de 
materiaalcommissaris met de dagkapiteins, besloten om een gedeelte van de vloot af 
te stoten en/of te vervangen. 
 
Nationale projecten 
 
Roeivereniging Het Spaarne heeft haar verzoek voor een bijdrage voor de nieuwe 
persoonslift in het clubgebouw ingetrokken. Men kreeg geen gemeentelijke 
toestemming voor de verbouwing.  
Roeivereniging Vada deed een verzoek voor financiële ondersteuning voor een D-4 
voor het G-roeien, wat werd gehonoreerd. 
Het project “Onbeperkt Roeien voor mensen met een beperking” werd opgestart in 
samenwerking met de EUR en ARSRV Skadi. Doel is om de roeisport te bevorderen 
voor de Rotterdamse studenten met een beperking . 
 
KNRB 
Dit jaar heeft de Stichting nadat zij daar uitdrukkelijk door de KNRB om was verzocht, 
de begunstigerstatus gekregen van de KNRB. Dit verplicht de Stichting tot het doen 
van een jaarlijkse financiële bijdrage. 
Vrijwilliger Roel Christiaans is toegetreden tot de Commissie Aangepast Roeien van de 
KNRB. 
 
Financiën 
 
De door de roeiers betaalde bijdrage voor het roeien is niet genoeg om de begroting 
van de Stichting Roeivalidatie rond te krijgen.  
Zeer dankbaar zijn we voor de steun, zowel materieel als financieel, die we mogen 
krijgen van onze steunvereniging Vrienden van Roeivalidatie. 
Dankbaar ook zijn we voor de door de gemeente toegekende subsidies. 
Helaas zien we dat door de teruglopende rente-inkomsten de dekkingsgraad van de 
giften terugloopt.  
 
Bestuursamenstelling 
 
In het jaar 2015 is het bestuur niet gewijzigd. Wel  werd een rooster van aftreden 
gemaakt om grote verschuivingen op jaarbasis te voorkomen. 
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Evenementen 2015 

 
Het startsein werd dit jaar gegeven met onze Vlettentocht, ooit in de plaats van een 
verregende openingstocht opgezet, maar langzamerhand al aardig populair onder 
roeiers én vrijwilligers. Men zit weer eens met mensen van een ander roeidag in de 
boot- belangrijk voor de onderlinge samenhang.  
Met dank aan een aantal Maas-sloepeigenaren werd het een geslaagde dag. Onze 
roeier Wouter Zwamborn in samenwerking met bestuurslid Eva van der Haas droeg 
zorg voor een leuke tocht naar Delfshaven, waar aangelegd werd voor de lunch bij “De 
machinist”. Het was fotogeniek weer en iedereen genoot volop. Een borreltje na in de 
kantine sloot een mooie dag af 
 
In het voorjaar nam de vrijdag-groep (gelukkig niet voorgoed!) afscheid van dagkapitein 
Annelies van Rij. Vele jaren stuurde zij de dag met kloeke en liefdevolle hand aan. De 
roeiers en vrijwilligers maakten er een feestje van met een officieel tintje. Het is lastig 
om een dagkapitein te vinden die in zijn/haar eentje de verantwoordelijkheid voor een 
dag op zich wil nemen, vandaar dat die nu door Ria en Eva wordt gedeeld, met soms 
assistentie van Arend-Jan. 
 
In het nog natte en koude late voorjaar zijn een aantal vrijwilligers naar Hilversum 
getogen, op uitnodiging van AR vereniging Tromp voor een zgn, 
kennisdelingsbijeenkomst, geleid door Nico van Ravenstein, in samenwerking met 
Margriet Sietze en vertegenwoordigers van Roeivereniging Tromp. Tromp doet veel 
aan ontwikkeling van nieuwe aanpassingen.  
Op dat gebied zijn er door onze vrijwilligers ook veel inspanningen verricht met het doel 
het roeien voor met name zwaar gehandicapte roeiers aangenamer te maken. Ik denk 
hierbij aan de “skippy-bal”-constructie ,verbonden met de C2 “Oranje Boven”, bedacht 
door Wart en Lourens, om op deze wijze een dwarslaesie- roeier toch de sensatie en 
vaart van een smallere boot te laten smaken. 

 
Deelname aan de NAR 2015, die georganiseerd werd door Willem III vond geen 
doorgang. Dat ging iedereen wel aan het hart, maar na rijp beraad, en wikken en 
wegen werd daartoe besloten, omdat de trajecten voor onze roeiers onoverkomelijk 
zwaar zouden zijn.  

 
Iedere roeidag heeft zo zijn eigen sfeer, en eigen karakter, ander soort roeiers, én 
vrijwilligers. Voorafgaande aan de zomerstop vierde iedere dag zo zijn eigen feestje. 

 
De vrijwilligersdag in oktober mocht ook al op goed weer rekenen- fris maar met een 
zonnetje, dus perfect voor een ferme wandeling door het Arboretum naar de koffie met 
taart in het tuinhuis. Daarna door Oud- Kralingen waarbij heel wat herinneringen boven 
kwamen bij de deelnemers, mede door de uitstekende Gilde-gidsen. De wandeling 
vond zijn apotheose op de Oude Plantage, voor velen een onbekende locatie, met 
prachtig uitzicht over Maas en met een lunchbuffet, verzorgd door een Nautilus-roeister 
met catering –ervaring. 
 
Omdat het door velen als wat “te veel van het goede” werd ervaren, werd de 
traditionele gezamenlijke kerstbijeenkomst vervangen door gezellige kerstvieringen per 
roeidag, waarbij de roeiers ook van zich lieten horen. 

  
Het uitreiken van de vrijwilligersbeker 2015 voor Riet Roosch, werd derhalve ook 
verschoven naar de nieuwjaarsreceptie 2016. 
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In voorjaar en najaar werden de boten weer schoongemaakt en werden mankementen 
geïnventariseerd. 

 
In het najaar is onder grote belangstelling afscheid genomen van  
Truus Seldenrath, moeder van vrijwilliger Bernard. Velen hebben dierbare 
herinneringen aan haar. Bernard en zijn vrouw Tineke wilden graag ook een 
condoleance gelegenheid in onze kantine, omdat Truus zo verweven was met de 
roeivalidatie.  

 
Een ander soort afscheid moest genomen worden van onze kantoorvrijwilligster 
Sandra Jeffrey- zeer accuraat, en gezellig- op de vrijdag. Een aderlating- want in haar 
aanwezigheid konden alle vrijwilligers het water op. Nu moet er een vrijwilliger 
achterblijven om het fort te bewaken. Bestuursleden Corry en Eva hebben, samen met 
Cora, Sandra “uitgelunched” 
 
In september hebben bestuursleden Corry, Eva en Arie onze stichting 
vertegenwoordigd op de inmiddels 3e Sport- op Maatdag. In het Zuiderpark. Het is voor 
onze naamsbekendheid niet verkeerd, maar wat betreft werving heeft het niet veel 
opgeleverd.  
 
Kleding: eindelijk was het zo ver: heel veel roeiers en vrijwilligers in onze clubkleding! 
Wat staat het professioneel! En op het water zijn de vesten heerlijk warm! Het zou fijn 
zijn als er nog een sponsor gevonden kon worden.  
 
Het dagkapiteinsoverleg, de zgn CCB- vergaderingen hebben 8 x plaats gevonden. Zij 
zijn een belangrijke communicatie-schakel binnen onze stichting. 
 
Ook de kantoorvrijwilligers hebben 8x per jaar overleg. 
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3. Vereniging Vrienden van Roeivalidatie  
 
Het jaar 2015 stond in het teken van een komend project, bestek en aankoop van een ge-
avanceerde 4 van Baumgarten. Deze zeer kostbare giek laat lichamelijk ernstig beperkte 
roeiers toe om niet alleen te roeien doch ook zelfstandig in- en uit te stappen. Het schip is 
voorzien van allerlei snufjes die aan sporters met bijzondere tekortkomingen de mogelijkheid 
biedt de roeisport te beoefenen en die zijn predicaat “aangepast-roeienvier” ten volle 
rechtvaardigt. Wij verwachten dat het niet bij deze ene aanvrage voor een Baumgarten-boot 
blijft.                                                                                                      
Tijdens de jaarvergadering in december 2015, gedurende welke onder andere door het 
bestuur aan de ledenvergadering verantwoording over het voorgaande boekjaar werd 
afgelegd, kwam naar voren dat het ledental aandacht behoeft, niet alleen quantitatief doch 
ook wat betreft leeftijdsopbouw.                           
Tenslotte, de financiële positie van de VVR is gezond. 
 
Kees van Hussen,                                                                                                                                                                                    
voorzitter 
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Financieel jaarverslag 2015 
 
2015 was een financieel uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door de daling van 
bepaalde subsidies en de wens om de roeierbijdrage gelijk te houden moest de SRV andere 
bronnen vinden om het gat in de begroting te dichten, wat onder andere met behulp van 
kostenbesparingen en de Vereniging Vrienden van Roeivalidatie (hierna: “Vrienden”) is 
gelukt.  
 
Subsidies 
 
De gemeente Rotterdam heeft voor het jaar 2015 een subsidie van € 1550 toegekend en 
deze is ontvangen. Deze meerkostensubsidie wordt al vele jaren door de gemeente 
verstrekt. Dit jaar is de subsidie lager dan andere jaren. Door de aanpassing van het 
subsidiebeleid door de Gemeente Rotterdam verwachten wij een grotere uitdaging om ook in 
de toekomst de begroting rond te krijgen. Zo is op grond van nieuw beleid de 
meerkostensubsidie van de Gemeente Rotterdam gemaximeerd op EUR 50 per 
Rotterdamse Roeier. Voor de roeiers die niet in de gemeente Rotterdam wonen, zal er 2016 
geen subsidie worden ontvangen van de gemeente Rotterdam.  
 
De Stichting Roeivalidatie is de gemeente Rotterdam wederom zeer dankbaar dat subsidie 
door de gemeente is toegekend en uitgekeerd. 
 
Donaties 
 
Dit jaar zijn er verschillende donaties ontvangen waaronder een grote donatie van de 
Vrienden. Met deze gulle giften werden evenementen gefinancierd waaronder de NAR en 
vlettentocht. Wij zijn de donateurs zeer dankbaar. 
 
Roeierbijdrage 
 
De roeierbijdrage bedroeg EUR 150 in 2015. 
 
Opbrengst verkopen 
 
Naar aanleiding van een nieuw botenplan en de evaluatie van de vloot zijn er een aantal 
boten afgestoten. Daarbij is een verkoopopbrengst gerealiseerd. 
 
Investeringen 
 
Er zijn dit jaar onder meer met behulp van de Vrienden investeringen gedaan in algemene 
materialen ten behoeve van aangepaste roeiers door het land. 
 
Financieel resultaat 
 
Het resultaat van de SRV bedraagt € 9,- positief. Dit resultaat is toegevoegd aan het 
stichtingsvermogen.  
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BALANS per 31 december 2015 in EUR   
 2015 2014 

ACTIVA   
MATERIELE VASTE ACTIVA   
Boten en riemen  €            45   €       53  
Roei ergometers  €            26   €       27  
Inventaris  €              1   €         1  
   
FINANCIELE VASTE ACTIVA   
Voorschot Stichting RAC i.v.m. gebouw  €      22.689   € 22.689  
Voorschot Stichting RAC i.v.m. BTW  p.m.   p.m.  
   
VLOTTENDE ACTIVA   
Voorraad Truien  €            -     €       15  
Vereniging Vrienden van Roeivalidatie  €       4.750   €      424  
Debiteuren en overige vorderingen  €          280   €   2.397  

Liquide middelen  €      62.068   € 62.358  
   

TOTAAL ACTIVA  €      89.859   € 87.964  
   

PASSIVA   
STICHTINGSVERMOGEN  €       3.488   €   3.482  
   
FONDSEN   
Onderhoud en vernieuwing  €      74.141   € 74.160  
Overig en doelgerichte nog niet bestede fondsen  €       9.696   €   9.696  
   
KORTLOPENDE SCHULDEN   

Crediteuren en overige schulden  €       2.534   €      626  
   

TOTAAL PASSIVA  €      89.859   € 87.964  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN per 31 december 2015 in EUR 

 2015 2014 
BATEN   

Subsidies  €       1.550   €   4.000  
Roeierbijdrage en bijdrage verzekering  €       9.664   €   9.942  
Donaties algemeen  €          354   € 16.040  
Rente  €          390   €      456  
BATEN GEWONE BEDRIJFSVOERING  €      11.958   € 30.438  

   
Donaties voor boten. ergometers en materiaal   €           -    
Donaties VVR  €       4.750  	€												-				
Opbrengst verkopen  €          555   €      205  

TOTAAL BATEN  €      17.263   € 30.643  

   
LASTEN   

Betaalde onkosten  €            16   €      229  
Algemene kosten  €       1.844   €   1.643  
Huisvesting  €       9.537   € 10.704  
Roeitochten en evenementen  €       1.992   €   2.821  
Onderhoud en verzekering  €       2.549   €   3.663  
LASTEN GEWONE BEDRIJFSVOERING  €      15.938   € 19.060  

   
Kosten materiaal  €       1.316   € 11.492  
Afschrijven vorderingen  €               -     €       40  

TOTAAL LASTEN  €      17.254   € 30.592  
   
EXPLOITATIE VERSCHIL  €              9   €       51  
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Toelichting 
 
Algemene waarderingsgrondslagen 
 
Tenzij anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Boten, riemen, roei-ergometers en andere materiële vaste activa worden in het jaar van 
aanschaf afgewaardeerd tot op € 1. De kosten worden zo veel mogelijk toegerekend aan het 
jaar waarop ze betrekking hebben. De opbrengsten daarentegen worden, tenzij anders 
vermeld, genomen op het moment van daadwerkelijke ontvangst. 
Vlottende activa 
 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. Het beleid is om op de 
betaalrekening bij de ING bank zo weinig mogelijk gelden te hebben en zoveel mogelijk op 
de internet spaarrekening. De rekening-courant verhouding met de VVR betreft toegezegde 
maar nog niet overgemaakte gelden. 
 
De post debiteuren is beperkt dankzij de mogelijkheid de laatste stand van de openstaande 
debiteuren te bekijken via het boekhoudprogramma e-captain en de inzet van de vrijwilligers 
van het secretariaat om de openstaande debiteuren te herinneren te betalen. 
Crediteuren en overige schulden 
 
De post crediteuren bestaat uit borg betaald door houders van sleutels van het gebouw en 
uit een schuld aan een teveel betaalde roeierbijdrage die in 2015 is teruggestort. Verder zijn 
de op 2015 betrekking hebbende kosten van het onderhoud van het gebouw in deze post 
opgenomen, verschuldigd aan Roeivereniging Rijnmond. Alle posten zijn tegen nominale 
waarde gewaardeerd.  
 
Stichtingsvermogen 
 
Het exploitatie-overschot over het jaar 2014 is aan het stichtingsvermogen toegevoegd. 
 
Fondsen 
 
Het fonds onderhoud en vernieuwing wordt aangehouden voor toekomstig groot onderhoud 
en renovatie van de vloot. Het fonds dient in ieder geval voldoende te zijn om het eigen risico 
onder de verzekering van de vloot te dekken. Op dit moment is het fonds onvoldoende om 
het eigen risico te dekken. Overige fondsen betreffen eveneens nog niet bestede 
doelgerichte donaties.  
 
Baten en lasten 
 
De baten betreffen subsidies, donaties, bijdragen door roeiers en bijdragen in de 
verzekeringskosten door roeiverenigingen die aangepaste boten gebruiken. Verder heeft de 
verzekeraar een bedrag uitgekeerd ter dekking van een schade die onder kosten materiaal 
staat vermeld. 
 
De lasten betreffen kosten van het kantoor, de vrijwilligers, verzekeringen, roeitochten en 
evenementen.  
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Bijlage 1 

 
Totaal aantal actieve roeiers gedurende het jaar 2015: 59 
Vrouwen     : 35   
Mannen      : 24    
 
3 maandenkaart(proefperiode 2015)              : 7 nieuwe roeiers 
Van deze groep: 
 
Doorgegaan                                                    : 2 
Niet doorgegaan                                             : 1 
Nog in proefperiode, begonnen eind 2015     : 4 
           
 
Van de 2 roeiers, begonnen eind 2014 is er in 2015 1 roeier doorgegaan. 
 
Naar leeftijd: 
20 jaar of jonger     :    3   
21-30 jaar            :    0 
31-40 jaar            :    6 
41-50 jaar             :   11 
51-60 jaar           :   15 
61-70 jaar             :   13 
71 jaar en ouder     :   11 
 
Naar handicap/beperking: 
Rugklachten                         :    4 
Spina Bifida                        :    1  
Visueel                              :    3 
Verlamming                          :    4 
Diabeet                              :    1 
Niet aangeboren hersensletsel  :  11 
Verstandelijk beperkt               :    2 
Benen/enkels/armen of nek       :    7 
Artrose/reuma                        :    4 
Polio                                :    1 
Amputatie/been/benen of arm    :    4 
Autisme                             :    2 
Sp.M atrofie/MS                         :    3 
Dwarslaesie                               :    4 
Spastisch                                   :    1 
Divers                                        :    7 
 
In 2015 zijn er 5 roeiers gestopt. 
 
Vrijwilligers : gedurende 2015 hebben 38 mensen zich op hun vaste SRV roeidag ingezet, 
sommige zelfs op meerdere dagen per week. 
 
In 2016 starten we met 36 vrijwilligers.  
 

 



 

 15 

 

 

Bijlage 2 

 

Botenlijst per 31 december 2015 
 
Nr Boot Vereniging Plaats 
1 Pegasus U.R.V. Viking Utrecht 
2 Swit Stichting Roeivalidatie Rotterdam 
3 Corrie Stichting Roeivalidatie Rotterdam 
4 Madurodam Stichting Roeivalidatie Rotterdam 
5 Ooievaar Goese Roeivereniging 

Scaldis 
Goes 

6 V. Ommeren  Enschedese 
Roeivereniging Thyro 

Enschede 

7 Old Grand-Dad 1  Roeivereniging Rijnland Leidschendam 
8 Dr.Phelps  Roei- en Zeilvereniging 

Gouda 
Reeuwijk 

9 Waalstaete Foerderverein 
Wassersporthandicaps 

Berlijn 

10 Crooswijkse Bocht  Stichting Roeivalidatie Rotterdam 
11 Rob Pompe  Goese Roeivereniging 

Scaldis 
Goes 

12 Kralingse Plas  Stichting Roeivalidatie Rotterdam 
13 Een op twee RV Cornelis Tromp Hilversum 
14 Old Grand-Dad 3  Stichting Roeivalidatie Rotterdam 
15 Sloter-plas FARVa Aruba 
16 Pasman 1 Stichting Roeivalidatie Rotterdam 
17 Aegon  Foerderverein 

Wassersporthandicaps 
Berlijn 

18 Jacoba  Stichting Roeivalidatie Rotterdam 
19 Con Sprenger Stichting Roeivalidatie Rotterdam 
20 Eendracht Asser Roeiclub ARC Assen 
21 Jan Pasman 4 Stichting Roeivalidatie Rotterdam 
22 Jan Pasman 5  Amsterdamse Stichting 

Mindervaliden Roeien 
Amsterdam 

23 Jelle  Stichting Roeivalidatie Rotterdam 
24 Row-Tarian Stichting Roeivalidatie Rotterdam 
25 Leeuwenhart  RV Cornelis Tromp Hilversum 
26 Jan Pasman 6  RV Rijnmond Rotterdam 
27 Jan Pasman 7  Koninklijke Roei- en 

Zeilvereniging Het 
Spaarne 

Heemstede 

28 Piet Stoon  Roeivereniging Jason Arnhem 
29 Oranje Boven Stichting Roeivalidatie Rotterdam 
30 Jan Derks  Stichting 

Gehandicaptenroeien 
Dordrecht 

Dordrecht 

31 Aarts Vrienden  Stichting Roeivalidatie Rotterdam 
32 Jan Schepel Koninklijke Nederlandse 

Roeibond 
Amstelveen 

33 Margriet  Koninklijke Nederlandse 
Roeibond 

Amstelveen 

34 Rust en Vreugd  Koninklijke Nederlandse 
Roeibond 

Amstelveen 

35 Jan Pasman Stichting 
Gehandicaptenroeien 
Dordrecht 

Dordrecht 

36 Kameleon Asser Roeiclub ARC Assen 
37 Kuifmees Asser Roeiclub ARC Assen 



 

 16 

38 Flip Koninklijke Nederlandse 
Roeibond 

Amstelveen 

39 Antoinette Koninklijke Nederlandse 
Roeibond 

Amstelveen 

40 Sjaak Koninklijke Nederlandse 
Roeibond 

Amstelveen 

41 Tineke Koninklijke Nederlandse 
Roeibond 

Amstelveen 

42 Vulche naratus nec 
victum 

Koninklijke Nederlandse 
Roeibond 

Amstelveen 

43 Wilma Koninklijke Nederlandse 
Roeibond 

Amstelveen 

44 Petra Koninklijke Nederlandse 
Roeibond 

Amstelveen 

45 Robbert Stallman Koninklijke Nederlandse 
Roeibond 

Amstelveen 

 

 

 

 

Bijlage 3 
 
Verslag van de financiële commissie 
 
De financiële commissie is op xx-06-2016 bijeengeweest en heeft de administratie en 
financiële verslaggeving van de Stichting Roeivalidatie over 2015 onderzocht. 
 
Op grond van dit onderzoek is de commissie van mening dat de financiële verslaggeving in 
overeenstemming is met de administratie van de Stichting Roeivalidatie, dat de administratie 
op nauwkeurige wijze is gevoerd en ook overigens aan de daaraan te stellen eisen voldoet. 
 
Rotterdam,  juni 2016 
 
 
Ir. B.T.A. Westerouen van Meeteren  Drs. R. Stallmann                             F. Trees RA 
 

  

 
 
 
 
 

   
   
   

   
   
   


