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  Nieuwsbrief 8 (augustus 2019)  

Nieuws vanuit het bestuur…….. 
Bezoek van M.S.R.V. Saurus (Maastrichtse Studenten Roeivereniging) 
Saurus bezoekt ons (net als voorgaande jaren) op zaterdag 31 augustus aanstaande om hun 
eerstejaars te introduceren met roeien. Zij komen in de ochtend en zijn meestal met veel studenten. 
Houd rekening met deze toeloop en onrust. Wij faciliteren als vriendenvereniging onze accommodatie 
en Saurus zal toezien op juist gebruik. Ons clubhuis en terrein worden, volgens afspraak, schoon 
achtergelaten.   
 
Planning ALV 
De ALV vindt dit najaar plaats op vrijdag 1 november aanstaande. De officiële uitnodiging met de 
bijlagen worden tijdig verstuurd.  
 
Nieuws vanuit de instructiecommissie…………..  
Instructeurs gezocht voor stuurinstructie, sturen A. 
Dit voorjaar zijn veel nieuwe leden met roeien begonnen. Vanaf maandag 26 augustus aanstaande 
biedt de instructiecommissie deze nieuwe leden stuurinstructie aan. De lessen worden bij voorkeur in 
C2X+ gegeven, eventueel in wherry's. Er zijn dus veel instructeurs nodig. Wil je een groepje 
enthousiaste nieuwe leden onder je hoede nemen en  de stuurregels bijbrengen gedurende enkele 
weken, aarzel dan niet om je aan te melden bij ien.de.haes@kpnmail.nl  Mocht je graag 
stuurinstructie geven voor sturen B (dit is sturen en coachen van een ploeg in een C4X+ ) dan mag je 
uiteraard ook reageren! 
 
Nieuws vanuit de toercommissie…….. 
“Bootrace” in Venlo  
WSV de Maas organiseert op zondag 13 oktober aanstaande een Limburgse Onderlinge 
Roeiwedstrijd. Het is de tweede keer dat de WSV de Maas deze wedstrijd organiseert. Het 
hoofdnummer is C4x+ en er zijn twee categorieën: gevorderden en studenten beginners (dit laatste 
omdat de wedstrijd aan het eind van de instructieperiode van de Venlose Studentenroeivereniging 
Notos is). De wedstrijdbaan is in de containerhaven bij WSV de Maas in Venlo. We roeien met 3 
ploegen naast elkaar. Ook vanuit Aeneas zijn roeiploegen van harte welkom. Graag aanmelden via 
hansvanderlaan@home.nl (wedstrijdleider).  
 
Nieuws vanuit ComCom……….. 
Rabo Club Support 
Dit najaar organiseert de Rabobank weer een actie om verenigingen te ondersteunen. Leden van de 
Rabobank kunnen stemmen op de vereniging van hun keuze. Vorig jaar is Aeneas derde geworden 
en kregen we een bedrag van € 500,00.  
Dringend verzoek: breng je stem uit op RV Aeneas én vraag familie, vrienden, kennissen om 
hetzelfde te doen. Stemadvies voor eventueel andere verenigingen: Waterscouting Beatrix en 
atletiekvereniging Swift Roermond. We hebben die verenigingen gevraagd om andersom hetzelfde te 
doen. Je kunt stemmen van 27 september tot 11 oktober 2019. Heb je een rekening bij de Rabobank, 
wordt dan eerste even lid (kost niks!). Stemmen dus!!! 


