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  Nieuwsbrief 7 (juli 2019)  

 
 
Reminder! 
Heb je leuke (vakantie-)foto’s van water en boten (bij voorkeur roeiboten), mail deze naar ComCom. 
Wij zetten ze op de website én de leukste inzending ontvangt een leuke beloning!    
 
Nieuws van de bestuurstafel…….. 

x Inrichting van het nieuwe E-Captain beheersysteem 
Nu het nieuwe beheersysteem E-Captain functioneert voor de website, de ledenadministratie 
en de financiën vraagt het bestuur aan alle leden om je persoonlijke gegevens te bekijken, 
eventueel aan te passen en/of aan te vullen, zodat onze administratie voor de toekomst weer 
klopt. Heb je geen toegang tot het ledendeel van de website, vraag dan de toegangscode 
middels E-Captain aan via "inlog leden". 

x Ledenaantal RV AENEAS 
De penningmeester laat weten dat RV Aeneas de magische grens van 200 leden weer 
bereikt heeft. We groeien gestaag en dat is een compliment aan iedereen die hieraan 
bijgedragen heeft. Met name aan ComCom, de instructiecommissie en natuurlijk alle 
instructeurs, die vol enthousiasme nieuwe leden hebben verbonden aan onze roeivereniging. 
Hiermee zijn de doemscenario’s gelukkig verleden tijd. Op naar de 220 leden. 

x Solar Parkeer kaarten, 
De parkeerkaarten om te kunnen roeien tijdens het Solar evenement zijn weer aangevraagd. 
De kaarten liggen eerdaags in het clubhuis. Het is een beperkt aantal, dus neem alleen een 
kaart als je deze echt nodig hebt. 

 
Nieuws van de toercommissie…….. 

x De toercommissie vraagt jullie aandacht voor de aankondiging van de pannenkoektocht naar 
Thorn (zie prikbord clubhuis). Er is erg veel belangstelling vanuit het land (er hebben zich al 3 
verenigingen gemeld uit Delft, Oss en Almere), maar helaas is de belangstelling van Aeneas 
leden gering. Geef je op! Inschrijven kan nog tot 25 augustus. 
 

Nieuws van de materiaalcommissie…….. 

x Wil een ieder a.u.b. de riemen terughangen op de plek waar ze thuishoren?  
x Er liggen soms vuile boten in de loods. Willen jullie a.u.b. de boot schoonspuiten voordat je 

deze weer teruglegt in de loods?  

ComCom wenst alle leden een 
mooie zomer en een fijne vakantie!  


