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Het bestuur aan het woord…….. 

 

Status wijziging statuten wegens aanpassing financieel jaar 

Voor iedereen die aanwezig was op de ALV in november was het met een overweldigend “ja”  

duidelijk dat de vereniging achter de voorgestelde statutenwijziging staat. Er waren echter ook leden 

die ons erop wezen dat een verschuiving van het boekjaar (van 1 april t/m 31 maart naar het 

kalenderjaar 31-12/1-1) mogelijk nadelige financiële consequenties zou kunnen hebben.  

Het bestuur is met deze leden in gesprek gegaan en geconstateerd dat deze leden gelijk hebben.  

Het bestuur heeft daarom besloten om af te zien van de voorgenomen statutenwijziging.  

Dit laat onverkort dat het probleem blijft bestaan waarvoor deze wijziging was aangevraagd.  

Het bestuur gaat zich verder beraden en dit probleem nader onderzoeken.  

 

Nieuwjaarsbrunch 

Ook dit jaar willen we alle leden weer graag uitnodigen en verwelkomen op de traditionele 

Nieuwjaarsbrunch. Deze brunch vindt begin januari (waarschijnlijk zondag 26 januari 2020) plaats.  

Om een en ander te kunnen organiseren (draaiboek is beschikbaar) vragen we de roeiploegen om 

zich aan te melden. Het is immers een mooie taak om met elkaar te zorgen voor een spetterend begin 

van het nieuwe roeijaar. Graag ontvangen we voor 15 december jullie aanmelding (aanmelden kan bij 

leden van het bestuur en/of via secretaris@rvaeneas.nl). Daarna volgt de uitnodiging met een opzet 

van deze brunch.   

 

Veiligheid Vlot 3 

Vlot 3 is inmiddels in zeer slechte staat en heeft al in een aantal gevallen geleid tot vervelende 

ongelukken met letsel doordat planken breken en glad zijn. Het vervangen van de planken 

(materiaalcommissie) is in deze winterperiode (werken in de avond ) niet verantwoord.  

Het bestuur heeft daarom, samen met de veiligheidscommissie, besloten dat vlot 3 voor alle leden 

niet meer toegankelijk is! Het vlot wordt deels afgezet. Roeiers kunnen de twee andere vlotten 

gebruiken. Voor het uitzetten van de coachboot is het voorste deel van vlot 3 met oploopsteiger nog 

beschikbaar.  

Het bestuur evalueert de offerte voor een nieuw vlot en in overleg met de penningmeester wordt deze 

aangeschaft (binnen BTW compensatie subsidie regeling). 

AEGON Nationaal Roeicongres 

Ieder jaar gaan er roeiers van RV Aeneas naar het jaarlijkse roeicongres om te luisteren en mee te 

discussiëren over actuele roeionderwerpen. Het bestuur vraagt de leden om met hun roeigroepen te 

overleggen of iemand wil deelnemen aan dit congres en of je dan alleen of samen met een roeimaatje 

wil deelnemen. Voor informatie zie de informatie op de KNRB-site (zie bijlage).  

 
Lockers 

In zowel de dames- als herenkleedkamers staan lockerkasten waarvan een deel van de lockers 

verhuurd zijn aan leden.  
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De overige lockers zijn beschikbaar voor leden om daarin, wanneer je op de roei bent, waardevolle 

spullen te leggen voor zolang het bezoek duurt. Een service van RV Aeneas voor leden en 

bezoekers. 

In de praktijk blijkt een groot aantal sleutels van de “vrije, niet verhuurde“ lockers niet meer 

beschikbaar te zijn. Deels doordat leden zich een locker toe-eigenen (afsluiten en de sleutel 

meenemen) of doordat de sleutels verloren gaan en dus voor anderen niet meer bruikbaar zijn. 

Het bestuur heeft besloten om een ander type locker aan te schaffen voor beide kleedkamers en 

vraagt de leden om zowel de gehuurde als de niet gehuurde lockers uiterlijk voor maandag 16 

december leeg te maken, zodat we de lockerkasten kunnen vervangen en er geen persoonlijke 

spullen verloren gaan. Laat de sleutel dan achter op het slot.  

Huurders van de lockers wordt dan een nieuwe locker aangeboden. 

 

ComCom aan het woord……. 

 Waarschijnlijk is het jullie al opgevallen dat er voortaan in de Nieuwsbrief een disclaimer 

staat. ComCom vindt het belangrijk om de leden duidelijkheid te verschaffen over de 

procedure rond het plaatsen van teksten vanuit het bestuur, de diverse commissies en de 

leden in de Nieuwsbrief.  

 

 Zien jullie ook steeds vaker de coachboot op het water? Diverse leden van de vrijdagochtend 

groep worden namelijk door Albert en Onno gecoacht. Onze waardering voor dit persoonlijk 

initiatief!  Zien jullie ook persoonlijke initiatieven, aarzel niet en laat ons dit weten.  

Via de Nieuwsbrieven kunnen wij anderen dan informeren over deze mooie initiatieven.   

 

 De diverse kerstlunches en Nieuwjaarsbrunch komen er weer aan. Dat wordt smullen van 

bijzondere gerechten! In de volgende Kielzog willen wij een plekje vrijhouden voor 

“Aeneasrecepten” om ook niet aanwezige leden te kunnen laten meegenieten.   

Graag ontvangen wij daarom jullie recepten, communicatie@rvaeneas.nl 

.  
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