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Het bestuur aan het woord…….. 

 Oproep voor roei-ondersteuning en -coaching 

De jaarlijkse basisinstructie, om nieuwe leden te introduceren in de roei- en stuurtechniek, 

is goed georganiseerd! De instructiecommissie is vanaf april tot en met oktober ieder jaar 

intensief bezig met instrueren, onder leiding van Ien en Isabella (samen met 15 

instructeurs). Naast deze basisinstructie willen we de leden van onze vereniging ook 

begeleiden en ondersteunen bij het “doorgroeien” naar andere niveaus van roeien en 

sturen. Om dit te kunnen uitvoeren hebben we de gevorderde roeiers nodig, die zich 

beschikbaar willen stellen om aan deze behoefte te kunnen voldoen. Het bestuur denkt 

aan het individueel begeleiden van een roeier die een hoger roei-of stuurniveau wil 

bereiken of aan het coachen van een team dat een hoger niveau wil halen.  Dit 

begeleidings- en ondersteuningstraject hoeft niet zo lang te duren als de basisinstructie, 

maar zal toch enkele weken in beslag nemen.  

Samengevat, het bestuur vraagt RV Aeneas leden zich op te geven bij de 

instructiecommissie om gevorderden te instrueren instructie@rvaeneas.nl 

 Roei-examen  

Het volgende moment om roei examen te doen in alle niveaus staat gepland op zaterdag 

23 november aanstaande. Geef je op! De lijst hangt in het clubhuis achter de klapdeur 

rechts.  

 Klussendag 

De aangekondigde klussen dag van 26 oktober vervalt en wordt verschoven naar het 

voorjaar. 

 Roei-instructie cursus 

Zoals vorig jaar wil het bestuur ook dit jaar weer nieuwe instructeurs opleiden conform het 

nieuwe modulaire instructiesysteem. Er is voor deze opleiding geld gereserveerd. De 

gemeente heeft hiervoor aan RV Aeneas een subsidie beschikbaar gesteld. Het bestuur 

vraagt de leden om aan te geven of je interesse hebt in de cursus "Roei instructeur" . Het 

bestuur kan dan de cursus inplannen (in Roermond en/of samen met andere 

roeiverenigingen in de buurt). Opgeven kan via instructie@rvaeneas.nl 

 Organigram RV AENEAS  

in de bijlage vinden jullie het geactualiseerde organigram van RV Aeneas. Indien je 

wijzigingen wilt aanbrengen, laat dit dan weten aan de secretaris via 

secretaris@rvaeneas.nl 

ComCom aan het woord……. 

 Informatie voor (nieuwe) leden die de Nieuwsbrieven nog niet ontvangen, maar deze wel 
graag zouden willen ontvangen: 
1. Ga naar de website van Aeneas;  
2. Log in op de website;  
3. Ga naar ‘Mijn gegevens’; 
4. Zet 2 vinkjes:  bij het ontvangen van Nieuwsbrieven ‘vanuit het Bestuur’ en ‘Voor en 

door leden’. 
 
 

 

 

Oktober is een drukke 

leesmaand! 

Wederom een extra 

Nieuwsbrief met informatie 

uit de afgelopen 

bestuursvergadering én 

informatie vanuit ComCom. 
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 Rabo ClubSupport 
 

 
 
Woensdag 23 oktober jl. hebben Piet Hein en Annelies een cheque in ontvangst mogen 
nemen ter waarde van € 475,37. In de Kielzog (die begin december verschijnt) lezen jullie 
meer hierover.  

 

 Pubquiz 

Dit jaar hebben Lilian en Karin een pubquiz georganiseerd in het kader van sponsoring 

Kikarow!  De aanwezige leden waren die avond zeer enthousiast en vonden de opzet 

voor herhaling vatbaar! Daarom hebben Karin en Lilian besloten volgend jaar wederom 

een pubquiz te organiseren. Waarschijnlijk ergens in februari. ComCom houdt jullie op de 

hoogte over de voortgang.   

 

 

 


