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Stichting Roeivalidatie 
 
Beleid 

De 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 de SRV. 

Dit jaar zijn bijdragen gegeven voor: 

▪ Een verrijdbare tillift bij de Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp 

▪ Een studie naar en ontwikkeling van een prototype voor elektrische ondersteuning van 

de roeibeweging in een roeiboot, uitgevoerd door een student van de TU Twente 

 

De 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.  

De SRV is, zijnde een stichting en geen vereniging, geen lid van de KNRB, maar heeft in plaats 

hiervan een begunstigerstatus. Hiervoor betaalt de stichting jaarlijks een bijdrage aan de KNRB. 

 

Locatie Crooswijksebocht 

De Stichting 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 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 onderhouden wij goede banden: veel leden van Roeivereniging Rijnmond zijn 
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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. 

 

Financiën 

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. 

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. 

Tevens ontvingen wij dit jaar van de G.Ph. Verhagen - Stichting een donatie voor de aanschaf 

van roeikleding voor de vrijwilligers. 

Daarnaast ontvingen wij een donatie van de opa en oma van Pim Heijkoop, een van onze 

jongere roeiers. Deze is gebruikt voor de aanschaf van nieuwe tilbanden. 

 

Bestuurssamenstelling 

Gedurende 2017 namen mevrouw Ankje Grapperhaus als secretaris en de heer Jan Boekel als 

penningmeester afscheid als bestuursleden van de SRV. Zij werden in hun respectieve functies 

opgevolgd door Pim Ruoff en Jan Kees van Vliet.  

 

Toekomst 

Statutair gezien dient 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 
 

De Stichting 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, 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 burgerroeiverenigingen wordt gedragen en door deze solidariteit geheel 

geïntegreerd is in de Rotterdamse roeiwereld. 
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Om ook het studenten roeien te betrekken bij het aangepast roeien is gezamenlijk met de 

A.R.S.R. Skadi en de Erasmus Universiteit het project Onbeperkt Roeien voor Mensen met een 

Beperking opgestart. 

Daarnaast is in overleg met R.V Rijnmond het project Groen-Blauwe Roeiers opgestart, bedoeld 

voor die SRV-roeiers die zelfstandig, zonder interventie van vrijwilligers, kunnen roeien en 

daardoor de overstap overwegen naar een reguliere roeivereniging. 

Tenslotte blijft werving van vrijwilligers een continu actiepunt. Dit jaar vond het plaats bij alle 

roeiverenigingen van Rotterdam en omstreken onder de noemer: Join The Other Club. 
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Activiteiten in 2017 

6  januari   vr  nieuwjaarsborrel 
15  februari  wo  tillift-instructie 
22  maart   wo  voorjaarsschoonmaak 
9  mei   di  vlettentocht 
30  juni   vr  NAR Dordrecht 
10 juli t/m 28 juli    zomerstop 
16  september  za  open dag, inwijding nieuwe vlot 
3  oktober  di  vrijwilligersdag 
12 oktober  do  najaarsschoonmaak 
25 december t/m 5 januari  winterstop 

 
Het SRV- jaar 2017 werd ingeluid met een drukbezochte nieuwjaarsreceptie op 6 januari. Er is 
die middag afscheid genomen van voorzitter Corry van der Ham, die na 7 jaar het stokje heeft 
overgedragen aan Paul de Waal. Een mooie gelegenheid voor Paul om zich voor te stellen. 
Voor het eerst georganiseerd door de nieuwe manager Crooswijksebocht, Ada de Mol, die er 
met hulp van vele vrijwilligers een feestelijke middag van heeft weten te maken. De opkomst 
was groot er werd genoten van de aangeboden oliebollen, hapjes en drankjes. De muzikale 
omlijsting van dit alles werd verzorgd door roeier Denis, die als een ware DJ de sixties weer 
deed herleven. Door omstandigheden kon de beker voor de vrijwilliger van het jaar niet worden 
uitgereikt, daar is een later moment voor gekozen. 
   
In februari hebben 15 vrijwilligers een tillift-instructiemiddag bijgewoond onderleiding van 
Fred Dingemans, consultant van ArjoHuntleigh. Een zinvolle bijeenkomst die zeker met 
regelmaat herhaald zou moeten worden. Voor de gift van de grootouders van onze jonge roeier 
Pim zijn tilbanden aangeschaft. Op 24 mei jl. werden deze officieel aan het bestuur van SRV 
overhandigd.  
                                     
De voorjaars- en de najaarsschoonmaakmiddagen vonden plaats onder leiding van de 
materiaalcommissaris Hans Sijthoff. Alle boten gingen blinkend schoon de loods weer in. 
 
Ook is er in het voorjaar bij SRV gefilmd door Brock Sampson om het roeien met een 
beperking te promoten voor Nijmegen:  
http://mailchi.mp/35cb0446d030/rowing-without-limits-foundation-newsletter01 
http://mailchi.mp/6ecb632facf3/rowing-without-limits-foundation-newsletter01-40803 
Bovendien heeft er een mooi artikel gestaan in het blad VEINE dat elk kwartaal verschijnt voor 
ouders van lichamelijk en/of verstandelijk beperkte kinderen met onze jeugdige roeier Pim in de 
hoofdrol.  
 
De Vlettentocht in mei werd een gezellige happening. In samenspraak met de dagkapiteins 
was gekozen voor een tochtje over de Rotte richting ‘Jachthaven Rottemeren’ aan de 
Rottekade. Aldaar had eigenaar Maayke van der Kooy een uitstekende lunch voor ons 
verzorgd. Het schone lied “Aan de oever van de Rotte” heeft er, dankzij onze vrijwilligers, een 
paar mooie coupletten bijgekregen. 
 
De NAR (nationale tocht aangepast roeien) 2017 werd dit jaar georganiseerd door de Dordtse. 
Een hele organisatie om met 3 boten naar de NAR te gaan. Eén boot werd zelfs door twee 
vrijwilligers naar Dordrecht geroeid (en weer terug). Een mooie dag met een gastvrij onthaal 
waar roeiers en vrijwilligers met plezier op terugkijken. 

http://mailchi.mp/35cb0446d030/rowing-without-limits-foundation-newsletter01
http://mailchi.mp/6ecb632facf3/rowing-without-limits-foundation-newsletter01-40803


9 
 

De vrijwilligersdag op 3 oktober was leerzaam en erg gezellig. Schiedam stond deze keer 
centraal. Met 20 vrijwilligers werden we rondgeleid in de Nolet Distillery waar o.a. Ketel1 wodka 
en jenever worden geproduceerd. Daarna lag de fluisterboot voor ons klaar die ons onder 
leiding van een enthousiaste gids door de Schiedamse grachten voer (lunchbox aan boord) en 
de middag werd afgesloten met een heerlijk kopje koffie aan de Lange Haven bij de Bonte Koe. 
.  
Dit jaar vergaderde de Commissie Crooswijkse Bocht 7 keer. Het kantooroverleg vond 6 keer 
plaats. 
 
Open dag op 16 september                                                                                                
Toegegeven, zaterdag 16 september was niet de meest zonnige dag, de regen viel met bakken 
uit de hemel. Maar toch, de vanzelfsprekende manier waarop vrijwilligers en roeiers hulp 
aanboden was hartverwarmend. Het zorgde voor een zeer gemoedelijke sfeer en maakte 
samen met de blauwe en witte ballonnen, dat het een vrolijke dag werd. Doordat we 
gedwongen werden in de bak te roeien, kregen bezoekers een goed beeld hoe het er bij 
Roeivalidatie aan toegaat als de weersomstandigheden slecht zijn. En bezoekers waren er! De 
publiciteit die we vooraf hebben gezocht middels flyers, aankondigingen in kranten en op onze 
website wierp zijn vruchten af. Er zijn mensen met serieuze belangstelling om te gaan roeien 
gekomen en we hebben met 3 personen direct afspraken kunnen maken voor een nadere 
kennismaking. Gelukkig scheen er om 13.00 uur een flauw zonnetje, zodat we op dat moment 
ons nieuwe vlot feestelijk konden inwijden. Corry van der Ham was zo vriendelijk het lint te 
willen doorknippen, het glas werd geheven op de sponsoren en de hoop werd uitgesproken dat 
we heel veel mooie jaren van dit multifunctionele vlot gebruik kunnen maken. 
 
Nieuwe kleding 
Dankzij een sponsorbijdrage hebben we een bestelling kunnen doen voor nieuwe shirts. Een 
tijdrovend karwei, in 2018 worden de bestelde artikelen uitgeleverd. 
 
Een team van vijf SRV vrijwilligers heeft deelgenomen aan de 24 uurs Rijnmond marathon. 
 
Diverse nieuwe formulieren zijn inmiddels ontwikkeld, o.a. die voor de aanname van roeiers 
en het kennismakingsgesprek met nieuwe vrijwilligers. Het protocol werd aangepast en de 
digitalisering van de gegevens werd verder uitgewerkt en toegepast. In het kader van de Wet 
bescherming persoonsgegevens komt ook SRV daar niet onderuit, bescherming van de 
gegevens moet gewaarborgd worden en roeiers èn vrijwilligers wordt gevraagd diverse 
verklaringen te ondertekenen. Zo zijn er de vrijwaringsverklaring en toestemmingsverklaring 
voor roeiers en de gedragscode en overeenkomst ten behoeve van vrijwilligerswerk voor 
vrijwilligers. 
 
De externe contacten met o.a. KNRB, Stichting VISIO te Rotterdam, Sport op Maat, Rotterdam 
Sportsupport, stichting MEE en roeiverenigingen in de omgeving zijn goed te noemen. 
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Materiaal  
 

Na een totale lak beurt van onze houtenvloot in 2016, was er in 2017 geen groot onderhoud 

nodig van de vloot. Alle schepen waren inzetbaar en daar is ook veelvuldig gebruik van 

gemaakt. 

We hebben weer twee botenschoonmaakdagen gehad, die door vele roeiers en natuurlijk onze 

vrijwilligers bezocht zijn, waardoor het spreekwoord ‘vele handen maken licht werk’ van 

toepassing was. 

Indien er kleinere reparatie waren, zijn die direct uitgevoerd. 

De tillift in de binnenbak is na een inspectie vervangen. De leeftijd van de oude lift maakte dit 

noodzakelijk. 

Helaas hebben we wel een paar schadegevallen gehad bij het weer ophijsen van onze roeiers. 

Dit blijft een onderwerp van aandacht. Vooral de banden om de benen moeten geheel vrij zijn 

van uitstekende delen van de rails of randen van de stoeltjes. De schade is altijd groot wanneer 

het fout gaat en de reparatie soms complex. In alle gevallen hebben we het intern kunnen 

oplossen. 

Op verzoek van de vrijwilligers zijn er twee nieuwe botenwagens gemaakt waarvan de opbouw 

intern is gemaakt. Nu liggen alle boten op een wagen en kunnen dus eenvoudig uitgebracht 

worden. Een hele verbetering. 

Aan het einde van het jaar zijn 6 paar nieuwe riemen geleverd. Alle houten riemen zijn nu 

vervangen. 

Ook twee nieuwe jeugdriemen zijn beschikbaar. Alle nieuwe riemen hebben macon-bladen. 

Het was een goed jaar voor het materiaal zonder bootschades.  

Tot slot: Veel dank aan al onze vrijwilligers. 
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Medische zaken en veiligheid 

 
In 2017 is de modernisering van het intakeformulier voltooid. De medische gegevens zijn 

volledig gedigitaliseerd, waarbij de privacy-wetgeving in acht is genomen. 

Door het in gebruik nemen van het nieuwe vlot zijn er nu twee instapbeugels beschikbaar. Dit 

verhoogt de veiligheid. Ook zijn nieuwe zitbanden voor de tillift aangeschaft in diverse maten en 

is er een uitgebreide instructie georganiseerd voor alle vrijwilligers. 

Om de veiligheid bij het roeien te bevorderen zijn de criteria waaraan roeiers van de SRV 

minimaal moeten voldoen om actief te mogen roeien aangescherpt en vastgesteld door het 

bestuur van de SRV. Het bestuur heeft op een bijeenkomst met de dagkapiteins en vrijwilligers 

het geheel toegelicht. Een aantal roeiers bleek niet aan deze criteria te voldoen en in goed 

overleg met hen zijn zij gestopt met roeien. 
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Vereniging vrienden van roeivalidatie 

Jaarverslag 

De Vereniging telt thans rond de vierhonderdvijftig leden met een bevredigende spreiding van 

hun leeftijden. Jaarlijks wordt in het voorjaar een algemene ledenvergadering gehouden waarin 

door de Kascommissie financiële verantwoording wordt afgelegd. Secretaris Mr. D. Knottenbelt 

werd opgevolgd door Mw. Almy Zwaans. De ANBI-status werd door de Belastingdienst 

verlengd. 

Aan alle materiële wensen van de Stichting Roeivalidatie (afgekort: SRV) kon worden voldaan.  

2017 was in tegenstelling tot 2016 niet een periode van grote projecten. Aanvragen voor onder 

andere een state-of-the-art tillift, modernisering van een botenwagen en een set riemen werden 

gehonoreerd, en daarnaast werden kleinere onderdelen van het “motion matters” type 

aangeschaft en aan de SRV overgedragen. 

Tweemaal werd met de SRV vergaderd.       

Met verwachting wordt vooruitgeblikt naar 2018, waarin de verbouw/uitbreiding van de roeiloods 

zal worden gerealiseerd, met een pittige financiële steun van onze Vereniging.      

 

Kees van Hussen,                                                                                               24 maart 2018                                                                                                                                                                                                      

voorzitter                       



13 
 

Financieel jaarverslag 2017 

2017 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 (hierna: “Vrienden”) is gelukt.  

Subsidies 

De gemeente Rotterdam heeft voor het jaar 2017 een subsidie van € 1400 toegekend en deze 

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

was de subsidie lager dan in de voorgaande jaren. Per dit jaar is de meerkostensubsidie van de 

Gemeente Rotterdam gemaximeerd op EUR 50 per Rotterdamse Roeier. Voor de roeiers die 

niet in de gemeente Rotterdam wonen, wordt geen subsidie meer ontvangen van de gemeente 

Rotterdam. Door de aanpassing van dit subsidiebeleid door de Gemeente Rotterdam 

verwachten wij 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: van de G.Ph. Verhagen - Stichting ontvingen 

wij een donatie voor de aanschaf van roeikleding voor de vrijwilligers. Daarnaast ontvingen wij 

een donatie van de opa en oma van Pim Heijkoop, een van onze jongere roeiers. Deze is 

gebruikt voor de aanschaf van nieuwe tilbanden. 

Wij zijn de donateurs zeer dankbaar.  

Roeierbijdrage 

De roeierbijdrage bedroeg EUR 150 in 2017. 

Opbrengst verkopen 

In 2017 zijn geen boten afgestoten. 

Investeringen 

Er zijn dit jaar onder meer met behulp van de Vrienden investeringen gedaan in nieuwe 

botenwagens bij de SRV alsmede nieuwe boord-dollen en kunststof riemen. 

Financieel resultaat 

Het resultaat van de SRV bedraagt € 238,- positief. Dit resultaat is toegevoegd aan het 

stichtingsvermogen.  
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BALANS per 31 december 2017 in EUR   

 2017 2016 

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 €            831 €                0 

Vereniging Vrienden van Roeivalidatie  €         8691   €               0  

Debiteuren en overige vorderingen  €               0   €           429  

Liquide middelen  €      33.752   €      40.577  

   

TOTAAL ACTIVA  €      66.033   €      63.765  

   

PASSIVA   

STICHTINGSVERMOGEN  €       3.767   €       3.529  

   

FONDSEN   

Onderhoud en vernieuwing  €      59.723   €      59.723  

Overige nog niet bestede fondsen  €        1.715   €              0  

   

KORTLOPENDE SCHULDEN   

Crediteuren en overige schulden  €          828   €          513  

TOTAAL PASSIVA  €      66.033   €      63.765  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN per 31 december 2017 in EUR 

 2017 2016 

BATEN   

Subsidies € 1.400  €        3.050  

Roeierbijdrage en bijdrage verzekering € 8.572  €        9.263  

Donaties algemeen € 3.010  €        1.510  

Rente € 122  €           282  

BATEN GEWONE BEDRIJFSVOERING € 13.104  €      14.105  

   

Donaties voor boten. ergometers en materiaal € 4.267 €     10.000 

Donaties VVR € 4.000  €              0  

Opbrengst verkopen € 133  €          245  

TOTAAL BATEN € 21.504  €     24.350  

   

LASTEN   

Betaalde onkosten € 212  €              -    

Algemene kosten € 1.784  €      1.457  

Huisvesting € 9.022  €      7.700  

Roeitochten en evenementen € 1.896  €      1.001  

Onderhoud en verzekering € 2.926  €      3.069  

LASTEN GEWONE BEDRIJFSVOERING € 15.840  €    13.227  

   

Kosten materiaal € 5.426  €    11.081  

TOTAAL LASTEN € 21.266 €    24.308 

    

EXPLOITATIE VERSCHIL € 238  €           42    
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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-overschot over het jaar 2017 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 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 
  
Totaal aantal roeiers gedurende het jaar 2017: 59 
Vrouwen : 36 
Mannen : 23 
  
In 2017 zijn er 10 roeiers gestopt. 
  
3 maandenkaart (proefperiode) 2017: 7 nieuwe roeiers 
Van deze groep: 
Na de proefperiode door: 2 roeiers 
Begonnen 4e kwartaal 2017, beslissing in 2018: 5 roeiers 
  
Van de 3 roeiers, begonnen eind 2016 zijn er in 2017 2 na de proefperiode doorgegaan.  
 
Naar leeftijd: 
20 jaar of jonger :   2 
21-30 jaar  :   2 
31-40 jaar  :   4 
41-50 jaar  : 10 
51-60 jaar  : 15 
61-70 jaar  : 13 
71 jaar en ouder : 13 
 
Vrijwilligers: gedurende 2017 hebben 42 vrijwilligers zich op hun vaste SRV roeidag ingezet, 
waarvan een aantal ook op 1 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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