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Stichting Roeivalidatie 

 

Beleid 

Stichting Roeivalidatie werd in 1979 te Rotterdam opgericht om het roeien door mensen met een 

beperking te bevorderen. Dit alles op therapeutische basis. Het stimuleren van dit aangepaste 

roeien vindt zowel in Rotterdam op de locatie aan de Crooswijksebocht plaats, als door heel 

Nederland door middel van 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, alsmede het financieren van speciale projecten door 

middel van het inschakelen van het sponsornetwerk van Stichting Roeivalidatie. 

De relatie tot de KNRB 

Stichting Roeivalidatie 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 Stichting Roeivalidatie 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. 

Stichting Roeivalidatie en de KNRB onderhouden goede banden.  

Omdat Stichting Roeivalidatie een stichting is en geen vereniging, is zij geen lid van de KNRB, 

maar heeft in plaats hiervan een begunstigerstatus. Hiervoor betaalt Stichting Roeivalidatie 

jaarlijks een bijdrage aan de KNRB. 

Locatie Crooswijksebocht 

Stichting Roeivalidatie telt thans circa 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 activiteiten op de locatie 

Crooswijksebocht. 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 Crooswijksebocht wordt gedeeld met Roeivereniging Rijnmond. Met deze 

roeivereniging onderhoudt Stichting Roeivalidatie 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. 

Dit jaar heeft een ingrijpende verbouwing plaats gevonden. Er is een aparte fitnessruimte 

gekomen en daarvoor moest de werkplaats worden verplaatst.  
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Via het sponsornetwerk van de Vrienden van Roeivalidatie en Stichting Roeiaccommodatie 

Crooswijksebocht aangevuld met de vele manuren van Roeivereniging Rijnmond kon deze 

verbouwing worden gerealiseerd. 

Daarnaast zijn er met subsidie van de gemeente Rotterdam extra voorzieningen aangebracht 

die het gebouw nog beter toegankelijk maken. Stichting Roeivalidatie voldoet nu aan de 

voorwaarden van de VGR (Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam). 

 

 

Financiën 

De roeiers betalen aan Stichting Roeivalidatie een bijdrage, die gelijk staat aan de contributie 

van een kleine roeivereniging. Echter door alle benodigde speciale voorzieningen is het voor 

Stichting Roeivalidatie niet mogelijk uitsluitend van deze bijdragen rond te komen. 

Buitengewoon dankbaar zijn we dan ook voor de steun, zowel materieel als financieel, die we 

mogen ontvangen van de Vereniging Vrienden van Roeivalidatie.  

Daarnaast is het bijzonder prettig, dat de gemeente Rotterdam onze stichting nog steeds steunt 

met een jaarlijkse subsidie. 

Bestuurssamenstelling 

Gedurende 2018 bleef de bestuurssamenstelling ongewijzigd. 
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Toekomst 

Statutair gezien dient Stichting Roeivalidatie 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 

Stichting Roeivalidatie heeft als uitgangspunt 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, te weten RV 

Nautilus, KR&ZV De Maas en Roeivereniging Barendrecht, 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 en omgeving door alle burgerroeiverenigingen 

wordt gedragen en door deze solidariteit geheel geïntegreerd is in de Rotterdamse roeiwereld. 

In 2019 viert Stichting Roeivalidatie het 8e lustrum. Stichting Roeivalidatie wil dit lustrum een 

bescheiden feestelijk tintje geven en tevens gebruiken om roeien voor mensen met een 

beperking bij een groter publiek onder de aandacht te brengen, waarin ook de werving van extra 

vrijwilligers de nodige aandacht zal krijgen. 
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Persoonsgegevens en privacy 

 

Stichting Roeivalidatie neemt de vertrouwelijkheid van de aan haar toevertrouwde 

persoonsgegevens zeer serieus en heeft passende maatregelen getroffen ter bescherming van 

die gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of AVG).  
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Activiteiten in 2018 

 

 

 

 

Nieuwjaarsborrel 

Het Stichting Roeivalidatie jaar 2018 werd ingeluid met een drukbezochte nieuwjaarsborrel op 5 

januari. De aanwezige roeiers, vrijwiligers en genodigden konden kennismaken Pim Ruoff, 

nieuw bestuurslid en secretaris. 

 

Een mooie gelegenheid om de ‘vrijwilliger van het jaar’ te eren. Deze keer viel de eer te beurt 

aan Kees van Hussen, voorzitter van de Vereniging Vrienden van Roeivalidatie. Kees weet al 

vele jaren ‘gulgeefse’ sponsors over de streep te trekken om Stichting Roeivalidatie te 

ondersteunen. Iets wat juist nu bij de verwezenlijking van de verbouwing van de roeiloods en de 

nieuwe sportruimte uitstekend van pas kwam. 
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Vrijwilligersavond 

Een prima bezochte vrijwilligersavond op 7 februari. Pim Ruoff gaf een toelichting op de 

verplichtingen waar Stichting Roeivalidatie wettelijk danwel in het kader van de verdere 

professionalisering van de organisatie aan moet voldoen: verklaring omtrent het gedrag (‘VOG’), 

vrijwilligersovereenkomst, het aanstellen van een vertrouwenspersoon, en zo meer.   

De aangepaste leidraad werd uitgereikt (staat ook op onze website) en op enkele punten 

toegelicht.  

 

Vlettentocht 

Op dinsdag 8 mei lagen er vier vletten klaar om de ruim 40 deelnemers naar de Bergse 

Achterplas in Rotterdam-Hillegersberg te varen. De eresloep moest helaas na luttele meters 

afhaken. De mensen die daar aan boord waren konden gelukkig zonder problemen overstappen 

op één van de drie andere sloepen. De stemming zat er meteen goed in. Prima weer, heel veel 

om te zien: natuur, prachtige villa’s en herenhuizen en natuurlijk de huisjes op de eilanden. En 

een overheerlijke lunch verzorgd door Steef Boerman van La Fourchette. Tijdens deze lunch 

nog een uitwisseling van persoonlijke verhalen met behulp van een sleutelbos en daarna terug 

naar de Crooswijksebocht met een heel tevreden gevoel…. Dank aan de vleteigenaren die ieder 

jaar weer bereid zijn ons een onvergetelijke dag te bezorgen. 

 

De NAR (Nationale tocht Aangepast Roeien) 

Vier roeiers en vier begeleiders zijn op 1 juni naar roeivereniging “De Zaan” te Zaandijk 

vertrokken om deel te nemen aan de NAR. Onze twee wherry’s waren eerder door 

transportbedrijf DeWiDo ter plekke afgeleverd en zijn na afloop weer naar de Crooswijksebocht 

vervoerd.  

Een gastvrij onthaal, pittoreske omgeving en soms wat golfslag van een binnenvaartschip. Een 

unieke ervaring voor onze roeiers, het was genieten. Na afloop een gezellig muziekje met friet 

en broodje worst. Met een heuse pot Zaanse mosterd tevreden huiswaarts gekeerd. 
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7e lustrum Roeivereniging Rijnmond 

Op zaterdag 15 september vierde Roeivereniging Rijnmond haar zevende lustrum. Een 

gezellige happening met diverse activiteiten: een taartbakwedstrijd, workshops, muziek, een 

marktje, eetkraampjes, waterwedstrijdjes, loterij en leuke muziek. Hans Sijthoff bood namens 

Stichting Roeivalidatie voorzitter Paul van Heugten een fraaie scheepsbel aan. 

 

Vrijwilligersdag 

Dit jaar hadden de aanwezige vrijwilligers de paraplu hard nodig. Ondanks de regen werd het 

een gezellige en ook nog leerzame dag. Onder begeleiding van gids Ed van der Ven van Gilde 

Rotterdam werd gestart met een wandeling door Kralingen en eindigden we in de botanische 

tuin van Trompenburg, het Arboretum. Daar verzorgde Liesbeth Bol van het Theehuis de 

Uithoek een lekkere lunch voor ons.  

 

Voor- en najaarsschoonmaak 

Onder de bekwame leiding van Hans Sijthoff en met hulp van enthousiaste vrijwilligers en 

roeiers werden op beide dagen de boten weer spic en span de loods ingereden.  

 

Tilliftinstructie 

Voor een aantal vrijwilligers een opfriscursus, voor anderen een eerste kennismaking. 

Namens de firma Arjo Huntleigh was Fred Dingemans aanwezig om uitleg te geven over het 

gebruik van de tillift. Een nuttige en leerzame bijeenkomst met zinvolle tips. Ook zelf in de tillift 

plaatsnemen om te ervaren hoe dat voelt is een leerzame ervaring gebleken. Ook werd de 

leidraad weer onder de aandacht gebracht en met een borrel en een hapje werd de middag in 

een uitstekende stemming afgesloten. 

 

Feestelijke ingebruikname verbouwde loods 

Op zaterdag 3 november vond onder grote belangstelling de feestelijke heropening plaats van 

de geheel vernieuwde binnenruimte, waaronder werkplaats, krachthonk en roeibak. Vrijwilligers 

van Roeivereniging Rijnmond hebben hier maanden zeer toegewijd aan gewerkt. De voorzitters 

van Roevereniging Rijnmond, Stichting Roeivalidatie, Stichting Roei Accommodatie Rijnmond en 

Vereniging Vrienden van Roeivalidatie waren zeer lovend over het eindresultaat. De 

openingshandeling werd verricht door meervoudig wereldkampioen pararoeien in de skiff, Corné 

de Koning.  

 

Vergaderingen, CCB en kantooroverleg 

Dit jaar vergaderde de Commissie Crooswijkse Bocht 7 keer. Het kantooroverleg vond 6 keer 

plaats.  

                      .  

Externe contacten  

De relatie en contacten met o.a. KNRB, Stichting VISIO te Rotterdam, Sport op Maat, Rotterdam 

Sportsupport, Stichting MEE, Parkinsoncafé en roeiverenigingen in de omgeving zijn goed te 

noemen. 
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Het “managen” van de Crooswijksebocht 

Het geheel verloopt over algemeen prima. Uitzonderlijk was dit jaar dat we de zomerstop met 

twee weken hebben moeten verlengen vanwege de tropische temperaturen.  

Gelukkig is iedereen bereid zijn/haar beste beentje voor te zetten om in een goede sfeer binnen 

de mogelijkheden van de roeier het roeien tot een feestje te maken. Problemen zijn er om te 

worden opgelost. Soms is het letterlijk roeien met de riemen die we hebben om het iedereen 

naar de zin te kunnen maken. Het valt niet altijd mee de dag in te delen met voldoende 

vrijwilligers voor de aanwezige roeiers. Nieuwe roeiers een plaatsje op een roeidag bezorgen 

kan soms wat kopzorg geven. Nieuwe vrijwilligers aantrekken is dan ook een belangrijk 

aandachtspunt. Hulde aan de dagkapiteins die deze puzzel steeds weer weten op te lossen. 
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Materiaal  

 

2018 was een jaar waarbij alle boten op de locatie Crooswijksebocht volledig inzetbaar waren. 

Door het gunstige weer waren er veel dagen waar actief en met veel plezier geroeid is. In den 

lande was er een aantal wisselingen van boten en vond er een onderlinge ruil van skiffs plaats. 

Dat is allemaal in goed overleg tot stand gekomen. 

 

Binnen het gebouw is de grote verbouwing achter de rug. Wij hebben daar nuttige zaken bij 

kunnen regelen zoals de verlenging van de tilliftbaan in de binnenbak, de aanpassing van het 

invalidentoilet, speciale zitbanken in de kleedkamers en drempelverlaging in de kantine naar het 

terras. Wij voldoen nu geheel aan de norm van toegankelijkheid zoals door de overheid 

vastgesteld. 

 

Er is in 2018 geen materiaal aangeschaft of afgestoten. 

 

Veel dank aan de vrijwilligers voor het goed gebruiken van het materiaal en tilliften. 

Klein onderhoud is zowel gedurende de schoonmaak dagen als regulier uitgevoerd. 

De samenwerking met de vrijwilligers van Roeivereniging Rijnmond voor reparaties en 

onderhoud is optimaal. Veel dank daarvoor. 
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Medische zaken en veiligheid 

 

In 2018 is de modernisering van het intakeformulier afgerond. De medische gegevens zijn 

volledig gedigitaliseerd, waarbij de privacy-wetgeving in acht is genomen. Ook heeft het bestuur 

besloten een VOG verplicht te stellen voor alle vrijwilligers. Dit in verband met de kwetsbaarheid 

van de roeiers. De uitvoering hiervan is vrijwel voltooid. Er is tevens een vertrouwenspersoon 

aangesteld. 

Vanuit de maatschappij kwam de vraag om ook roeiers met psychische problemen toegang te 

geven tot het begeleid roeien zowel individueel als in groepsverband. Gezien de mogelijkheden 

is er besloten dit voor individuen mogelijk te maken. Voor groepsverbanden is dit namelijk ook 

mogelijk bij reguliere roeiverenigingen. Voor het begeleiden van deze mensen zijn bij de 

vrijwilligers en de dagkapiteins andere vaardigheden nodig. In goed overleg zijn er voldoende 

vrijwilligers bereid gevonden met deze mensen te werken. Dit blijkt over het algemeen heel goed 

te werken en tot tevredenheid bij beide partijen te leiden. 
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Vereniging vrienden van roeivalidatie 

Jaarverslag 

Het jaar 2018 heeft mooie dingen gebracht.                                                                  

Inkomende gelden kwamen niet alleen uit contributies doch ook van weldoeners die jaarlijks 

doneren, lijfrentes en crowdfunding tijdens particuliere vieringen. De meeste aandacht ging het 

afgelopen jaar naar de verbouw van de roeiloods, die te klein bleek te zijn geworden voor het 

groeiend aantal aangepast roeienden en instructeurs. In goed overleg met de RAC, 

Roeiaccomodatie Crooswijksebocht, en de SRV, Stichting Roeivalidatie, werd de ingrijpende 

uitbreiding van overdekt vloeroppervlak als project gerund. Dankzij een aantal grote 

sponsorships van Rotterdamse fondsen kwam de begroting rond. Na oplevering bleef dankzij de 

inzet en bijdrage van vrijwilligers de projectorganisatie zelfs met een positief saldo te zitten, 

hetwelk diende te worden verrekend met de gulle gevers. Op 3 november 2018 werden de 

bassinhal, de oefenruimte met een veelheid van apparaten en de werkplaats in gebruik 

genomen. De goede samenwerking met R.V. Rijnmond, waarvan de leden veel werk hebben 

verzet, werd zeer op prijs gesteld.                                                              

De contacten met de andere roeivalidatie-gerelateerde organisaties waren veelvuldig en 

constructief. De financiële situatie van de VVR is gezond en de ANBI-status werd zonder 

probleem gecontinueerd. Er zijn geen bestuurlijke wijzigingen geweest. 

 

Kees van Hussen,                                                                                                                                                      

voorzitter                                                   
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Financieel jaarverslag 2018 

 

Financieel jaarverslag 2018  

2018 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, hetgeen onder andere met behulp van 

kostenbesparingen en de Vereniging Vrienden van Roeivalidatie is gelukt.  

Subsidies 

De gemeente Rotterdam heeft voor het jaar 2018 weer een subsidie van € 1.400 toegekend en 

deze is ontvangen. Deze meerkostensubsidie wordt al vele jaren door de gemeente verstrekt. 

Deze meerkostensubsidie van de Gemeente Rotterdam is gemaximeerd op € 50 per 

Rotterdamse Roeier. Voor de roeiers die niet in de gemeente Rotterdam wonen, wordt sinds 

2017 geen subsidie meer ontvangen van de gemeente Rotterdam. Deze aanpassing van dit 

subsidiebeleid door de Gemeente Rotterdam betekent voor Stichting Roeivalidatie een grotere 

uitdaging om ook in de toekomst de begroting rond te krijgen.  

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. Met deze gulle giften werden evenementen 

gefinancierd waaronder de NAR en vlettentocht en de verbouwing van de roeibak en 

oefenruimte. Wij zijn de donateurs zeer dankbaar. 

Donateurs waren: 

• Vrienden van Roeivalidatie  

• Stichting Swart van Essen 

• Stichting Physico 

• Stichting Volkskracht 

• Stichting Job Dura Fonds  

• Stichting Blindenbelangen 

• Anonieme sponsor 

 

De door ons ontvangen donaties hebben we als voorschot ter beschikking gesteld aan de 

Stichting Roeiaccomodatie Crooswijkse Bocht voor de verbouwing van de roeiloods. Door het 

incidentele karakter van deze donaties zijn deze niet opgenomen in de staat van baten en 

lasten. 
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Investeringen 

De investeringen in de verbouwing van de roeiloods zijn uitgevoerd door de gebouweigenaar: 

Stichting Roeiaccomodatie Crooswijkse Bocht. 

Roeierbijdrage 

De roeiers betalen aan de Stichting een bijdrage, die gelijk staat aan de contributie van een 

kleine roeivereniging. Echter door alle benodigde speciale voorzieningen is het voor de Stichting 

niet mogelijk uitsluitend van deze bijdragen rond te komen. 

De roeierbijdrage bedroeg € 150 in 2018. 

Opbrengst verkopen 

In 2018 zijn geen boten afgestoten. 

Wel zijn er enkele kledingstukken uit de voorraad verkocht. De voorraad is afgewaardeerd tot €1 

per stuk (per einde boekjaar was de kleding voorraad 40 stuks). 

Financieel resultaat 

Het resultaat van de SRV bedraagt € 2.195 negatief.  

Dit resultaat is in mindering gebracht op het stichtingsvermogen.  
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BALANS per 31 december 2018 in EUR   

 2018 2017 

ACTIVA   

MATERIELE VASTE ACTIVA   

Boten en riemen  €            43   €            43  

Roei ergometers  €            26   €            26  

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 kleding €              40 €            831 

Vereniging Vrienden van Roeivalidatie €         6.423  €         8691  

Debiteuren en overige vorderingen  €             57  €               0  

Liquide middelen  €      34.806   €      33.752  

   

TOTAAL ACTIVA  €      64.085  €      66.033  

   

PASSIVA   

STICHTINGSVERMOGEN  €       1.491   €       3.687 

   

FONDSEN   

Onderhoud en vernieuwing  €      59.723   €      59.723  

Overige nog niet bestede fondsen  €        1.403  €        1.795  

   

KORTLOPENDE SCHULDEN   

Crediteuren en overige schulden  €        1.468   €          828  

TOTAAL PASSIVA  €      64.085   €      66.033  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN per 31 december 2018 in EUR 

 2018 2017 

BATEN   

Subsidies €   1.400 €   1.400 

Roeierbijdrage en bijdrage verzekering €   8.736 €   8.572 

Donaties algemeen €      460 €   3.010 

Rente €        36 €      122 

BATEN GEWONE BEDRIJFSVOERING € 10.632 € 13.104 

   

Donaties voor boten. ergometers en materiaal €          0 €   4.267 

Donaties VVR €   6.000 €   4.000 

Opbrengst verkopen €      340 €      133 

TOTAAL BATEN € 16.972 € 21.504 

   

LASTEN   

Betaalde onkosten €       120 €      212 

Algemene kosten €   1.679 €   1.784 

Huisvesting €   8.332 €   9.022 

Roeitochten en evenementen €   1.959 €   1.896 

Onderhoud en verzekering €   2.900 €   2.926 

LASTEN GEWONE BEDRIJFSVOERING € 14.990 € 15.840 

   

Kosten materiaal €   2.425 €   5.426 

Bijzondere lasten €   1.752 €          0 

TOTAAL LASTEN € 19.167 € 21.266 

   

EXPLOITATIE VERSCHIL € -2.195 €      238 
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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 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. Alle 

posten zijn tegen nominale waarde gewaardeerd.  

Stichtingsvermogen 

Het exploitatie-resultaat over het jaar 2018 is in mindering gebracht op het stichtingsvermogen. 

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 in het geval dat een groot deel van de vloot verloren zou gaan door bijvoorbeeld 

brand. Overige en nog niet bestede 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. 

 
Overzicht roeiers/vrijwilligers 2018 
  
Roeiers 
 

Totaal   55 
Vrouwen  32 
Mannen  23 

  
In 2018 zijn er 8 roeiers gestopt. 

  
3 maandenkaart (proefperiode) 2018: 

Nieuwe roeiers     7 
Na de proefperiode door:     5  
Begonnen 4e kwartaal 2018, beslissing in 2019:  2  
Van de 5 roeiers, begonnen eind 2017 zijn er in 2018 na de proefperiode 4 doorgegaan.  

 
Naar leeftijd: 

20 jaar of jonger    1 
21-30 jaar     4 
31-40 jaar     4 
41-50 jaar     8 
51-60 jaar   14 
61-70 jaar     8 
71-80 jaar   13 
91 jaar of ouder    3 

 
Vrijwilligers  
 

Gedurende 2018 hebben 44 vrijwilligers zich op hun vaste SRV roeidag ingezet, waarvan 
een aantal ook op één van de andere dagen present was. 
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Bijlage 2.  

Overzicht van alle SRV-materialen. 
 

Boot Vereniging Plaats 

Pegasus U.R.V. Viking Utrecht 

Swit Stichting Roeivalidatie Rotterdam 

Corrie Stichting Roeivalidatie Rotterdam 

Madurodam Stichting Roeivalidatie Rotterdam 

Ooievaar Goese Roeivereniging Scaldis Goes 

V. Ommeren  Enschedese Roeivereniging Thyro Enschede 

Old Grand-Dad 1  Roeivereniging Rijnland Leidschendam 

Dr.Phelps  Roei- en Zeilvereniging Gouda Reeuwijk 

Waalstaete Foerderverein Wassersporthandicaps Berlijn 

Crooswijkse Bocht  Stichting Roeivalidatie Rotterdam 

Rob Pompe  Goese Roeivereniging Scaldis Goes 

Kralingse Plas  Stichting Roeivalidatie Rotterdam 

Een op twee RV Cornelis Tromp Hilversum 

Old Grand-Dad 3  Roeivereniging Rijnmond Rotterdam 

Sloter-plas FARVa Aruba 

Pasman 1 Stichting Roeivalidatie Zevenhuizen 

Aegon  Foerderverein Wassersporthandicaps Berlijn 

Con Sprenger Stichting Roeivalidatie Rotterdam 

Eendracht Asser Roeiclub ARC Assen 

Jan Pasman 5  Amsterdamse Stichting Mindervaliden Roeien Amsterdam 

Jelle  Stichting Roeivalidatie Rotterdam 

Row-Tarian Stichting Roeivalidatie Rotterdam 

Leeuwenhart  RV Cornelis Tromp Hilversum 

Jan Pasman 7  Koninklijke Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne Heemstede 

Piet Stoon  Roeivereniging Jason Arnhem 

Oranje Boven Stichting Roeivalidatie Rotterdam 

Jan Derks  Stichting Gehandicaptenroeien Dordrecht Dordrecht 

Aarts Vrienden  Stichting Roeivalidatie Rotterdam 

Jan Schepel Koninklijke Nederlandse Roeibond Amstelveen 

Margriet  Koninklijke Nederlandse Roeibond Amstelveen 

Rust en Vreugd  Koninklijke Nederlandse Roeibond Amstelveen 

Jan Pasman Stichting Gehandicaptenroeien Dordrecht Dordrecht 

Kameleon Asser Roeiclub ARC Assen 

Kuifmees Asser Roeiclub ARC Assen 

Flip Koninklijke Nederlandse Roeibond Amstelveen 

Antoinette Koninklijke Nederlandse Roeibond Amstelveen 

Sjaak Stichting Gehandicaptenroeien Dordrecht Dordrecht 

Tineke Koninklijke Nederlandse Roeibond Amstelveen 

Vulche naratus nec victum Koninklijke Nederlandse Roeibond Amstelveen 

Wilma Koninklijke Nederlandse Roeibond Amstelveen 

Petra Koninklijke Nederlandse Roeibond Amstelveen 

Robbert Stallman Koninklijke Nederlandse Roeibond Amstelveen 

Dorus Rijkers Watersportvereniging Vada Wageningen 
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Bijlage 3. 

Verslag financiële commissie 
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