
Beste 

Met deze nieuwsflits nodigen we je uit voor een extra online ALV op vrijdag 19 februari om 19.45  

uur. 

In deze coronatijd valt het niet altijd mee om de moed erin te houden, energiek te blijven en 

lichtpuntjes te zien. Als bestuur realiseren we ons dat terdege. We kunnen tegemoetkomen aan een 

grotere groep roeiers door dit jaar, in plaats van in 2022, een brede skiff aan te schaffen. Hiermee 

willen we afwijken van de afspraken die we hebben gemaakt in de najaars ALV 2020, namelijk: een 

C3 en een lichte skiff aanschaffen. Deze aanschaf hebben we inmiddels gedaan. 

Redenen om een brede skiff aan te schaffen 

1. Meer leden kunnen roeien in een eenpersoonsboot; deze skiff zal beschikbaar zijn voor alle 

leden met een Hs, Ks, IJs.  

2. Meer leden kunnen in de winterperiode blijven skiffen. 

3. Een brede skiff kan worden ingezet bij de opleidingen.  

4. In ons botenplan 2021-2024 staat een brede skiff opgenomen. Het botenplan is onderdeel 

van het meerjarig Verenigingsplan 2021-2024 en dit plan wordt in de voorjaars ALV 2021 

gepresenteerd. 

De route 

1. Voor uitgaven boven de € 3.000 euro hebben we als bestuur toestemming nodig van de 

leden. We schrijven dan ook een extra ALV uit, waarin we de aanschaf van een brede skiff 

presenteren. Als het plan voor iedereen duidelijk is, volgt een stemronde, die het bestuur 

richting geeft om al dan niet tot aanschaf over te gaan. 

2. Er zijn voldoende financiële middelen voor de aankoop van 1 brede skiff. Daarmee willen we 

de aankoop van een brede skiff, uit het botenplan voor 2022, naar voren halen en deze al in 

2021 aanschaffen.  

3. De materiaalcommissie oriënteert zich op het aanbod van brede skiffs. In de zoektocht naar 

een geschikte brede skiff zijn de volgende uitgangspunten van belang: stabiliteit, minimale 

kans op omslaan, geschikt voor ons roeiwater en geschikt voor ervaren en minder ervaren 

skiffeurs. Daarnaast kijken we naar beschikbaarheid (levertijd) en prijs. We gaan pas tot 

aanschaf over, na toestemming van de leden, en na deze oriëntatieronde.  

Concreet 

Het bestuur nodigt je hierbij van harte uit voor een extra online ALV op vrijdag 19 februari a.s. om 

19.45 uur. Je moet je vooraf aanmelden via deze link, dit kan tot vrijdag 12 februari aanstaande. 

Enkele dagen voorafgaand aan de extra ALV ontvang je een link naar de ZOOM meeting en is de 

registratie voor de vergadering afgerond. 

Vragen en opmerkingen kun je tot vrijdag 12 februari a.s. schriftelijk indienen bij de secretaris.  

Agenda  

1. Vaststelling definitieve agenda 

2. Mededelingen 

3. Presentatie over het plan om een brede skiff aan te schaffen. 

Stemronde 1: Het bestuur kan overgaan tot de aanschaf van 1 brede skiff, waarmee  het 

bestuur vooruitloopt op het botenplan voor 2022.    akkoord | niet akkoord | geen mening 



4. Kiezen van namen voor de nieuwe boten.  En als we toch bij elkaar zijn, dan vinden we het 

leuk om met elkaar te beslissen hoe de nieuwe boten gaan heten. We kiezen uit 

watervogels. De namen worden op de ALV gepresenteerd. 

Stemronde 3: de naam voor de aangeschafte C3.     

Stemronde 4: de naam voor de aangeschafte lichte skiff.   

Stemronde 5: de naam voor de nieuw aan te schaffen brede skiff (indien stemronde 1      

 positief is afgesloten).    

5. Afsluiting  

 

Van harte welkom! 

Namens het bestuur, 

Mischa ten Kate, 

Secretaris. 


