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Bijlage voorstel nieuw bestuur Algemene ledenvergadering ZRZV Isala 26-01-2022 

 

Agenda punt 9. Voorstel nieuwe bestuursleden 

 

De Ondersteuningscommissie stelt de volgende bestuursleden voor: 

Voorzitter Nicolaas Bessels. 

Nicolaas stelt zich voor: 

Op mijn elfde ben ik begonnen roeien, inmiddels ben ik 42 en roei ik nog steeds. 

Er zijn jaren geweest dat ik minder op het water te vinden was maar ik heb met veel enthousiasme de 

riemen weer opgepakt! Samen met Maaike en onze twee zonen van negen en zes woon ik in Eefde. Al 

20 jaar run ik mijn eigen hoveniersbedrijf Bessels Green. Ik merk hoeveel plezier en ruimte het roeien 

geeft en hoop hier bestuurlijk een positieve bedrage te kunnen leveren.  

 

 

Penningmeester Bas Bresters. 

Bas stelt zich voor: 

Begonnen in mijn studententijd met roeien bij Orca, en daarna vooral als recreant bij Viking en vanaf 

de start van De Grift in Apeldoorn. Nu sinds 4 jaar lid van Isala en lid van de RAC, waar ik het 

marathon-roeien organiseer. Als penningmeester  ervaring opgedaan bij diverse verenigingen.  Ook 

heb ik een eigen bedrijf gehad en pluis ik de gemeentelijke begroting uit als steunfractielid. 

`  



 Secretaris Thera Dieleman. 

Thera stelt zich voor: 

In mijn studententijd in Leiden ben ik begonnen met roeien bij Njord en heb het roeien, toen ik in 

Maastricht aan de universiteit werkte, weer opgepakt. Ik heb daar onder meer samen met anderen de 

jeugd gecoacht. Na mijn verhuizing naar Zutphen in oktober 2017 ben ik bij Isala komen roeien en heb 

deelgenomen aan diverse roeiactiviteiten als wedstrijdenmarathons, de Elfstedentocht en 

coastalwedstrijden. Ik ben opgegroeid in Duitsland, wandel graag buiten met de hond van mijn ouders, 

werk momenteel in Doetinchem als notarieel jurist en ben tevens secretaris van een andere 

vereniging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege de drukke werkzaamheden van Thera stellen wij Hans Cornelissen voor ondersteunende 

secretariaatswerkzaamheden (2e secretaris, zonder bestuursfunctie). 

  

Commissaris Roei Opleidingscommissie Lex Schouten. 

Lex stelt zich voor: 

Lid van Isala sinds 2014, lid van de opleidingscommissie sinds 2017. Laatste half jaar bezig met 

evaluatie en experimentele aanpassing van het Isala opleidingsprogramma, met als doel het scheppen 

van maximale ruimte voor de verschillende roeiambities van (nieuwe) leden.  

In 2014 was roeien voor mij een uitprobeersel. Het beviel zo goed dat de frequentie opliep naar 3-4 

maal per week, met voorkeur voor roeien op de IJssel en marathon-roeien. Mijn interesses zijn: 

Roeitechniek, coaching en optimalisering van het opleidingsprogramma.  

 

 

 

 



 Commissaris Roei Activiteitencommissie Inge Wilms. 

Inge stelt zich voor: 

Mijn naam is Inge Wilms, voorzitter van de RAC, de Roei Activiteiten Commissie. Ik heb afgelopen 3 

jaar deze functie al met veel plezier uitgeoefend en ga nog tot het najaar door voor een soepele 

overgang.  De RAC organiseert de toertochten, de marathons, de wedstrijdinschrijving, de instuif, de 

coaching, de club-dag, voor en door de roeileden. Er zijn plannen genoeg, als Corona het toestaat! 

 

 

Commissaris Materiaalcommissie Jan Knol. 

Jan stelt zich voor: 

Geboren in de waterrijke omgeving van Steenwijk. In mijn studietijd o.a. het wedstrijdroeien kunnen 

uitproberen bij Proteus. Wat betreft watersporten veel plezier beleefd aan surfen, wildwatervaren en 

schaatsen. In 2010 het roeien weer opgepakt. Bij DDP - op de Cuijkse plassen en de rivier de Maas - 

waar je prima glad kunt roeien.  

  

  

Wij hebben geen verdere aanmeldingen ontvangen voor kandidaat bestuursleden. Wel heeft Chris 

Braun zich aangemeld als kandidaat voor de Veiligheidscommissie en Evelien Snijders voor 

ondersteunende activiteiten, daarvoor dank en zal t.z.t. het bestuur zich melden. 

Derhalve dragen wij bovenstaand bestuur voor aan vergadering en vragen om akkoord te gaan met 

deze benoeming.  

Op de volgende ALV zal een rooster van aftreding bekend gemaakt worden. 

 

 


