
1 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

JAARVERSLAG OVER 2019  
 

VAN 

 

STICHTING ROEIVALIDATIE 

 

 

                  

 

            

 

 

 

 



2 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crooswijksebocht 100 • 3034 NC ROTTERDAM • Tel. (010) 4123277   

E-mail: info@roeivalidatie.nl • website: www.roeivalidatie.nl  

Bankrekening: NL03 INGB 00000 15583 

mailto:info@roeivalidatie.nl
http://www.roeivalidatie.nl/


3 

                                                                                                                                                            

Inhoudsopgave 

 
 
Samenstelling comité van aanbeveling, bestuur, commissies en medewerkers   4    
 
Stichting Roeivalidatie            5 
 
Persoonsgegevens en privacy         8 
   
Activiteiten in 2019             9 
 
Materiaal                                                                                                                   13 
 
Medische zaken en veiligheid        14 
 
Vereniging Vrienden van Roeivalidatie       15   
   
Financieel jaarverslag 2019        16 
 
 
 
Bijlagen: 
  
1. Overzicht roeiers/vrijwilligers 2019        

2. Overzicht materiaal 2019      

3. Verslag financiële commissie      

  
 
 

 
  



4 

                                                                                                                                                            

 

Comité van Aanbeveling     
Mw. drs. A.J.M. Laan-Geselschap 

Dhr. mr. C.J.H. Baron van Lynden 

Dhr. prof. dr. H. Pols 

Dhr. drs. P. Schuckink Kool  

Dhr. prof. dr. D.M.N. van Wensveen 

 

Bestuur  

Dhr. P.P. de Waal, voorzitter  

Dhr. mr. W.P. Ruoff, secretaris 

Dhr. drs. J.C. van Vliet, penningmeester 

Dhr. dr. drs. G. T. van de Poel, arts n.p., medische zaken en veiligheid 

Dhr. H. Sijthoff, commissaris materiaal  

Mw. A.W. de Mol - Wassenaar, manager Crooswijksebocht 

 

Commissie Crooswijkse Bocht  
Mw. A. de Mol 

Mw. M. Commijs 

Dhr. H. Sijthoff, materiaal  

Mw. R. Tukker 

Dhr. H. Breethoff 

Dhr. R. van Gool 

 

Vrijwilligers kantoor  

Mw. C. Roest  

Mw. A. Weijtens (tot 30 juni 2019) 

 

Bestuur Vereniging Vrienden van Roeivalidatie  
Dhr. ir. G.P.J.M. van Hussen, voorzitter  

Mw. A.L.T. Zwaans, secretaris  

Dhr. drs. S.J. Poelman RA, penningmeester 

Dhr. drs. F.A. Trees RA, commissaris 

 

Bestuur Stichting Roeiaccommodatie Crooswijksebocht  
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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 55 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. 
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8ste Lustrum 

25 Mei is het 40 jaar geleden dat op 25 mei 1979 Stichting Roeivalidatie is opgericht. Dit is met 

een feestelijke receptie op deze datum gevierd. Behalve de roeiers en vrijwilligers waren ook de 

Vrienden van Roeivalidatie en de Commissie Crooswijksebocht aanwezig. 

Uiteraard gaven onze collega roeiverenigingen uit Rotterdam acte de présence. 

Van de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam kregen wij ons 

toegankelijkheidscertificaat uitgereikt.    

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 2019 bleef de bestuurssamenstelling ongewijzigd. 

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 en KR&ZV De Maas, mogen ontvangen, gekoppeld aan het succes van deze formule - 

we tellen rond de 55 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. 
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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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Geplande activiteiten in 2019 

 

4  januari  vr   nieuwjaarsborrel 
14 januari  ma   AED-cursus 
13 maart  wo   voorjaarsschoonmaak 
21  mei  di   lustrum vlettentocht                                                                  
25 mei  za   viering lustrum 
22 juli t/m 10 aug    zomerstop 
24  september  di   LAR 
1  oktober di   vrijwilligersdag 
10 oktober do   najaarsschoonmaak 
23 december t/m 5 januari  winterstop 

 

Nieuwjaarsborrel 

 
Ons SRV-jubileum jaar 2019 werd ingeluid met een gezellige bijeenkomst op 4 januari. Zoals 
gebruikelijk met lekkere oliebollen van Carien, hartige hapjes en een glaasje prik om mee te 
beginnen. Dit jaar werd de beker voor “vrijwilliger van het jaar 2018” door voorzitter Paul 
overhandigd aan de voorzitter van onze “vrienden van roeivalidatie” Kees van Hussen. 
 
AED-cursus maandagavond 14 januari 
 
Heel kort samengevat waar onze vier dagkapiteins en vier vrijwilligers die avond mee aan de 
slag moesten: 
1. controleer bewustzijn 
2. bel direct 112  
3. controleer ademhaling 
4. start met 30 borstcompressies 
5. beadem 2 keer 
6. gebruik de AED.  
En daar komt dan nog heel wat meer bij kijken! De twee oefenpoppen hebben met geduld heel 
wat kwellingen moeten ondergaan.... 
Een bijzonder nuttige en aangename avond onder de bekwame leiding van Jeanette Wilton-
Postma, geassisteerd door haar echtgenoot Herman.  
Nogmaals hartelijk dank dat je deze avond kosteloos voor ons hebt willen verzorgen Jeanette. 
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Vlettentocht 21 mei 2019                                                                                         

Met veel enthousiasme en plezier is de lustrumcommissie, bestaande uit Carien, Joan, Hans S., 

Pim en Ada, het afgelopen jaar bezig geweest met de voorbereiding van feestelijkheden. Als 

eerste stond de Vlettentocht op het programma en wel op dinsdag 21 mei. Het werd een leuk 

tochtje: Geweldige vlet-eigenaren, gezellige deelnemers, het had iets warmer mogen zijn!  

 

Om 08.00 uur begon het al: Carien en Ada stonden paraat bij de Lidl om alle spullen voor de 

lunch op te halen. De door Carien bestelde broodjes waren niet apart gezet (“foutje, sorry” zei 

meneer Lidl), dus in volle vaart zelf aan de slag en alle bakken broodjes geleegd… Jammer voor 

de volgende klanten. Met een volgeladen auto naar de Crooswijksebocht waar Rian en Ria al 

klaar stonden om ons met broodjes smeren te helpen en de accommodatie feestelijk te 

versieren. 

Want natuurlijk moest de vlettentocht van dinsdag 21 mei een extra feestelijk tintje hebben. En 

ja, de lustrumcommissie heeft ervoor gezorgd dat het een leuke happening werd. Alle 

deelnemers kregen bij de start een prachtige jubileum-sjaalhanddoek uitgereikt.                                                                                           

Een volgend spannend moment ontstond toen bekend werd dat Hans zijn laptop op zijn eiland 

had laten liggen èn dat onze eresloep het liet afweten. Hans heroverde met het zweet op zijn rug 

zijn laptop en met passen en meten kon iedereen aan boord van de andere beschikbare 

sloepen.  

Helaas een beetje fris op het water, maar dit deerde de pret geenszins. De sjaalhanddoek kwam 

goed van pas, hield de nek een beetje warm...            

Per sloep stortte de bemanning zich op de op papier meegegeven opdrachten: foto’s maken en 

vragen beantwoorden. De tocht leidde via de sluis naar de Kralingse Plas en na een mooi rondje 

varen werd aangemeerd bij zeilvereniging de Maas. Te koud om buiten te lunchen, maar onze 

gastheren van de Maas hadden de picknicktafels naar binnen getild en daar hadden Ria en 

Carien een heerlijke lunch klaargezet. Jan heeft met zijn drone en camera voor prachtige 

opnames gezorgd en een unieke groepsfoto gemaakt (zie zijn filmpje op de website). 

Na de lunch langzaamaan terug naar de Crooswijksebocht alwaar een jubileumtraktatie 

klaarstond om de geweldig leuke dag af te sluiten. Ik wil iedereen bedanken die eraan heeft 

bijgedragen deze dag succesvol te laten verlopen.  
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Viering lustrum 

Diezelfde week, op zaterdag 25 mei van 14.00 - 17.00 uur een swingende receptie. En dit alles 

wordt tot in de puntjes voorbereid met behulp van draaiboeken, boodschappenlijsten, 

actielijsten, mailadressen en telefoonnummers. 

Het was swingend omdat we muzikaal werden ondersteund door Valentein Bloemendaal & 

band, het zonnetje scheen en buiten stonden twee prachtige tenten opgesteld door Duurt 

Thomas en beschikbaar gesteld door RV Rijnmond. De catering werd verzorgd door leerlingen 

van het Olympia College o.l.v. docent Anastasia Opmeer. Er werd gedemonstreerd hoe roeien 

met ondersteuning (E-rowing) eruit gaat zien, belangstellenden werden rondgeleid en men kon 

filmbeelden uit het verleden en een fotoslideshow bekijken. Er waren mooie speeches, voorzitter 

van RV Rijnmond, Paul van Heugten, overhandigde een prachtige kussenset voor een wherry 

en mevrouw Ria Schop reikte ons het VGR-certificaat uit. Dat laatste betekent dat ons gebouw 

voldoet aan de eisen van toegankelijkheid voor mensen met een beperking. 

      

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor- en najaarschoonmaak 

Onder de bekwame leiding van Hans Sijthoff en met hulp van enthousiaste vrijwilligers en 
roeiers werden op beide dagen de boten schoongemaakt en weer spic en span de loods 
ingereden. 
 

Vergaderingen, ccb en kantooroverleg 

 

Dit jaar vergaderde de Commissie Crooswijkse Bocht (ccb) 6 keer. Cora Roest is sinds juli 

momenteel onze enige kantoormedewerker, er is een vacature. Overleg met de manager vindt 

tussen de bedrijven door plaats. 

                      .  
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Externe contacten 

De externe 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. 

Het jaar 2019 

 
Voor de “manager Crooswijksebocht” een bewogen jaar.  

Veel te regelen, leuke samenwerking met de dagkapiteins en de lustrumcommissie. Er zijn 

nieuwe promospullen aangeschaft: banners, sjaalhandoeken, naambord  bij de ingang. De 

aanmelding van nieuwe roeiers en vrijwilligers gaat gestaag. De aantallen roeiers en vrijwilligers 

blijven stabiel. De dagkapiteins zijn uitstekend in staat “hun roeidagen” te runnen, ondanks het 

puzzelen soms om voldoende bezetting te garanderen. Mijn dank voor alle inzet. 

 
Het jaar 2019 was voor ons een gedenkwaardig jaar. Helaas konden niet alle mooie plannen 

worden verwezenlijkt. Het overlijden van onze zeer trouwe roeier Alfred Wondolleck bracht met 

zich mee dat we de LAR (lustrum aangepast roeientocht) op de Reeuwijkse Plassen moesten 

uitstellen. De vrijwilligersdag, die een week na deze tocht op de agenda stond was al geschrapt 

omdat deze twee evenementen erg snel achter elkaar zouden plaatsvinden. Voor de winterstop 

organiseerden enkele dagkapiteins op hun eigen dag voor vrijwilligers en roeiers mooie 

bijeenkomsten om het jaar 2019 feestelijk af te sluiten. 
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Materiaal  

 

Ook in 2019 waren alle boten op de locatie Crooswijksebocht volledig inzetbaar. De kleine 

schades en slijtage aan roeren en slidings zijn regulier gerepareerd. Een grote schade aan de 

romp van een van onze wherry’s is in goede samenspraak door de werkplaats van RV Rijnmond 

hersteld. Om onze waardering voor deze goede samenwerking tot uitdrukking te brengen, is 

besloten om de reparatieploeg van RV Rijnmond tijdens de nieuwjaarsborrel op op 3 januari 

2020 te eren met onze Vrijwilligersbeker van het jaar 2019. Een overcomplete para skiff heeft in 

goed overleg een nieuwe gebruiker gevonden. 

Er is in 2019 geen materiaal aangeschaft of afgestoten. 

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

De najaarsschoonmaak was druk bezocht door roeiers en vrijwilligers. Alle boten zijn uitvoerig 

schoongemaakt en geïnspecteerd en indien nodig zijn reguliere reparaties uitgevoerd. 

Ook is de loods goed schoon gemaakt en alle zwemvesten weer gecontroleerd. 

Voor 2020 hebben we besloten een schoonmaak nieuwe stijl in te voeren. Niet meer aansluitend 

aan een roeidag, maar voortaan op dinsdag, start 10.00 uur inclusief een lunch.  
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Medische zaken en veiligheid 

In 2019 is de uitvoering van de VOG-verplichting voor de vrijwilligers voltooid. Bij de intake van  

de nieuwe roeiers wordt in verband met de privacywetgeving aan hen gevraagd een verklaring 

te tekenen waarmee zij instemmen met het opslaan van hun medische gegevens voor zover die 

noodzakelijk zijn om hen bij het roeien veilig te begeleiden. 

In 2019 hebben wij van Stichting MEE het verzoek gekregen de roeivalidatie open te stellen voor 

een aantal van hun cliënten. MEE is een landelijke stichting die ondersteuning biedt aan mensen 

met een beperking met als doel hun deelname aan de maatschappij te bevorderen. Inmiddels 

zijn meerdere cliënten van MEE bij ons ingestroomd. Dit betreft mensen met een beperking die 

meestal op het psycho-sociale vlak ligt. Deze mensen worden door de vrijwilligers goed 

opgevangen en begeleid tot tevredenheid van beide partijen. 
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Vereniging vrienden van roeivalidatie 

Jaarverslag 

Terwijl ik dit stukje schrijf is het mij vreemd te moede als gevolg van Corona, een woord dat we 

niet licht zullen vergeten. Als ik op de kalender kijk vraag ik mij af of wij de algemene 

jaarvergadering nog voor eind juni kunnen plannen, zoals dat hoort.  

Laat ons maar vertrouwen houden in de huidige soepelheid die de overheid en de 

Belastingdienst aan de dag leggen. 

De in het vorige nummer aangekondigde investeringsplannen zijn ongewijzigd. Wel realiseren 

wij ons dat tijdens de naweeën van de pandemie mogelijke sponsors zich terughoudend kunnen 

opstellen. 

Wij vertalen dat in vergroting van de uitdaging die de SRV ons oplegt middels haar behoeftes. 

 

Kees van Hussen, 

Voorzitter 
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Financieel jaarverslag 2019 

Financieel jaarverslag 2019  

2019 was een wederom financieel een uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie (“de SRV”). 

Door de daling van bepaalde subsidies en de wens om de roeiersbijdrage gelijk te houden 

moest de SRV andere bronnen vinden. Gelukkig konden wij weer rekenen op de Vereniging 

Vrienden van Roeivalidatie die een bijdrage hebben gedaan in het exploitatietekort. 

Subsidies 

De gemeente Rotterdam heeft voor het jaar 2019 een subsidie van € 2.500 toegekend en deze 

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

Deze subsidie was de laatste 2 jaar gemaximeerd op € 50 per Rotterdamse roeier. Voor de 

roeiers die niet in de gemeente Rotterdam wonen, werd geen subsidie meer ontvangen van de 

gemeente Rotterdam. Deze subsidie is per 2019 veranderd en dat is gunstig voor de SRV. 

De SRV is de gemeente Rotterdam wederom zeer dankbaar dat deze subsidie door de 

gemeente is toegekend en uitgekeerd. 

Donaties 

Dit jaar is een donatie ontvangen van Stichting Blindenbelangen. Met deze gulle gift kunnen we 

het vervoer betalen van een blinde roeier. Wij zijn de Stichting Blindenbelangen zeer dankbaar. 

Investeringen 

Er zijn dit jaar geen investeringen gedaan.  

Roeiersbijdrage 

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

roeivereniging. Echter door alle benodigde speciale voorzieningen is het voor de SRV niet 

mogelijk uitsluitend van deze bijdragen rond te komen. 

De roeiersbijdrage bedroeg € 150 in 2019. 

Opbrengst verkopen 

In 2019 zijn geen boten afgestoten. Wel is gebleken dat de vloot uit 38 boten bestaat waarvan er 

11 in beheer zijn bij de SRV en 27 bij Roeiverenigingen in bruikleen zijn gegeven. Vorig jaar 

stonden er nog 43 op de balans. Dit is nu gecorrigeerd. 

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

per stuk (per einde boekjaar was de kledingvoorraad 30 stuks). 

Financieel resultaat 

Het resultaat van de SRV bedraagt € 3.170 negatief.  

Dit resultaat is in mindering gebracht op het stichtingsvermogen.  
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BALANS per 31 december 2019 in EUR   

 2019 2018 

ACTIVA   

MATERIELE VASTE ACTIVA   

Boten en riemen 
 €            38   €            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 
€               30 €              40 

Vereniging Vrienden van Roeivalidatie 
€         3.570 €         6.423 

Debiteuren en overige vorderingen 
€                 0  €             57 

Liquide middelen 
€        32.543  €      34.806  

 
  

TOTAAL ACTIVA 
€        58.897  €      64.085 

 
  

PASSIVA 
  

STICHTINGSVERMOGEN 
€          3.044  €       1.491  

 
  

FONDSEN 
  

Onderhoud en vernieuwing 
 €      55.000   €      59.723  

Overige nog niet bestede fondsen 
 €            481  €        1.403 

 
  

KORTLOPENDE SCHULDEN 
  

Crediteuren en overige schulden 
€            372  €        1.468  

TOTAAL PASSIVA 
€        58.897  €      64.085  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN per 31 december 2019 in EUR 

 2019 2018 

BATEN   

Subsidies €   2.500 €   1.400 

Roeierbijdrage en bijdrage verzekering €   7.921 €   8.736 

Donaties algemeen €      820 €      460 

Rente €          9 €        36 

BATEN GEWONE BEDRIJFSVOERING € 11.250 € 10.632 

   

Donaties voor boten. ergometers en materiaal €          0 €          0 

Donaties VVR €    3.146 €   6.000 

Opbrengst verkopen €      325 €      340 

TOTAAL BATEN € 14.721 € 16.972 

   

LASTEN   

Betaalde onkosten €      165 €       120 

Algemene kosten €   1.733 €   1.679 

Huisvesting €   9.870 €   8.332 

Roeitochten en evenementen €   2.334 €   1.959 

Onderhoud en verzekering €   2.702 €   2.900 

LASTEN GEWONE BEDRIJFSVOERING € 16.804 € 14.990 

   

Kosten materiaal €   1.083 €   2.425 

Bijzondere lasten €          0                  €   1.752 

TOTAAL LASTEN € 17.887 € 19.167 

   

EXPLOITATIE VERSCHIL € -3.170 € -2.195 
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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 2019 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 om 

onderverzekering van de vloot te dekken. Momenteel onderzoeken we de overstap naar een 

andere verzekeraar om de vloot tegen vervangingswaarde te verzekeraar. De verwachting is dat 

hiermee ook een besparing in de premie kan worden gerealiseerd. Hierop vooruitlopend is het 

fonds onderhoud en vernieuwing afgewaardeerd tot € 55.000. 

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 2019 
  
Roeiers 
 

Totaal                          54 
Vrouwen                    33 
Mannen                     21 

  
In 2019 zijn er 2 van onze trouwe leden overledenen en zijn er 2 roeiers gestopt. 

  
3 maandenkaart (proefperiode) 2019: 

Nieuwe roeiers                               :   10 
Na de proefperiode door:                  :            6  
Gestopt in of na de proefperiode     :            2 
Begonnen 4e kwartaal 2019,  
beslissing in 2020                              :            2  

 
Naar leeftijd: 

20 jaar of jonger           1 
21-30 jaar                      5 
31-40 jaar                      4 
41-50 jaar                     8 
51-60 jaar                     14 
61-70 jaar                       8 
71-80 jaar                     13 
91 jaar of ouder             1 

 
Vrijwilligers  
 

Gedurende 2019 hebben 45 vrijwilligers zich op hun vaste SRV-roeidag ingezet voor 
onze roeiers. Sommige vrijwilligers zetten zich ook elke week op één van de andere 
dagen in. In de loop van het jaar is een aantal vrijwilligers gestopt, maar gelukkig hebben 
zich ook nieuwe vrijwilligers aangemeld. 
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Bijlage 2 

Overzicht van de SRV-boten.  

No Boot Vereniging Plaats 

1 Swit Stichting Roeivalidatie Rotterdam 

2 Corrie Stichting Roeivalidatie Rotterdam 

3 Madurodam Stichting Roeivalidatie Rotterdam 

4 Ooievaar Goese Roeivereniging Scaldis Goes 

5 V. Ommeren  Enschedese Roeivereniging Thyro Enschede 

6 Old Grand-Dad 1  Roeivereniging Rijnmond Rotterdam 

7 Dr.Phelps  Roei- en Zeilvereniging Gouda Reeuwijk 

8 Crooswijkse Bocht  Stichting Roeivalidatie Rotterdam 

9 Rob Pompe  Goese Roeivereniging Scaldis Goes 

10 Kralingse Plas  Stichting Roeivalidatie Rotterdam 

11 Een op twee RV Cornelis Tromp Hilversum 

12 Pasman 1 Enschedese Roeivereniging Thyro Enschede 

13 Con Sprenger Stichting Roeivalidatie Rotterdam 

14 Eendracht Asser Roeiclub ARC Assen 

15 Jan Pasman 5  Amsterdamse Stichting Mindervaliden Roeien Amsterdam 

16 Jelle  Stichting Roeivalidatie Rotterdam 

17 Row-Tarian Stichting Roeivalidatie Rotterdam 

18 Leeuwenhart  RV Cornelis Tromp Hilversum 

19 Jan Pasman 7  Koninklijke Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne Heemstede 

20 Piet Stoon  Roeivereniging Jason Arnhem 

21 Oranje Boven Stichting Roeivalidatie Rotterdam 

22 Jan Derks  Stichting Gehandicaptenroeien Dordrecht Dordrecht 

23 Aarts Vrienden  Stichting Roeivalidatie Rotterdam 

24 Jan Schepel C.R & Z.V. Dudok van Heel Oosterhout 

25 Margriet  C.R & Z.V. Dudok van Heel Oosterhout 

26 Rust en Vreugd  Roeivereniging Rijnland Leidschendam 

27 Jan Pasman Stichting Gehandicaptenroeien Dordrecht Dordrecht 

28 Kameleon Asser Roeiclub ARC Assen 

29 Kuifmees Asser Roeiclub ARC Assen 

30 Flip Koninklijke Nederlandse Roeibond Amstelveen 

31 Antoinette Koninklijke Nederlandse Roeibond Amstelveen 

32 Sjaak Stichting Gehandicaptenroeien Dordrecht Dordrecht 

33 Tineke Koninklijke Groningen Roeivereniging “de Hunze” Groningen 

34 Vulche naratus nec victum C.R & Z.V. Dudok van Heel Oosterhout 

35 Wilma RV Cornelis Tromp Hilversum 

36 Petra Koninklijke Nederlandse Roeibond Amstelveen 

37 Robbert Stallman Koninklijke Nederlandse Roeibond Amstelveen 

38 Dorus Rijkers Watersportvereniging Vada Wageningen 
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Overzicht van de ergometers: 

 

Nr.  Instelling      Plaats 

1  Revalidatiecentrum Rijndam    Rotterdam 

2  Stichting Roeivalidatie    Rotterdam 

3  Activiteitencentrum De Steeg   Schiedam 

4  Revalidatiecentrum Sophia    Den Haag 

5  Vlietlandziekenhuis     Vlaardingen 

6  Stichting Parco, verpleegtehuis Prinsenhof  Leidschendam 

7  Ziekenhuis Bronovo     Den Haag 

8  Stichting Roeivalidatie    Rotterdam 

9  Mytylschool De Brug     Rotterdam 

10  Mytylschool De Sprienke    Goes 

11  rv. Die Leythe      Leiden 

12  Sint Franciscus Gasthuis    Rotterdam 

13  Academisch Ziekenhuis Maastricht   Maastricht 

14  Goese Roeivereniging Scaldis  Goes 

15  Zuiderziekenhuis     Rotterdam 

16  Revalidatiecentrum De Vogellanden   Zwolle 

17  Roeivereniging ARC     Assen 

18  Revalidatiecentrum De Trappenberg  Huizen 

19  Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal  Arnhem 

20  Revalidatiecentrum Beatrixoord  Haren 

21 Roeivereniging Rijnland   Leidschendam 

22 Onderwijscentrum De Twijn   Zwolle 

23 RC Blixembosch    Eindhoven 

24 Delta Psychiatrisch Centrum   Poortugaal 

25 Mytylschool De Sprienke   Goes 

26 ASVZ      Sliedrecht  
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Bijlage 3. 

 

 

Verslag van de financiële commissie 

 

De financiële commissie is op 9 juni 2020 bijeengeweest en heeft de administratie en 

financiële verslaggeving van de Stichting Roeivalidatie over 2019 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, 9 juni 2020 

 

 

 

 

 

Ir. B.T.A. Westerouen van Meeteren  Drs. F. Trees RA  Mr. J. Boekel 

 

 

 

 

Noot: in verband met de Corona-pandemie is akkoord op deze verklaring per e-mail uitgewisseld en blijft 

ondertekening achterwege. 
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