
 

 

 

Introductiebrochure Isala 
 

Welkom bij Isala 
Fijn dat je lid bent geworden van onze vereniging en we hopen dat je je snel thuis 
zult voelen. Om je alvast wat vertrouwd te maken met de afspraken, gebruiken en 
procedures binnen Isala hebben we deze introductiebrochure samengesteld.  
 
De introductiebrochure bevat naast enkele algemene gegevens over Isala vooral 
verwijzingen naar onze website. Daar vind je actuele informatie en meer details. 
 

De vereniging Isala 
De Zutphense Roei- en Zeilvereniging (ZRZV) Isala is opgericht op 1 juli 1912.  
Isala is een oude benaming van de IJssel, de prachtige rivier in ons roeigebied. 
Sinds de oprichting is de naam van de vereniging niet gewijzigd, maar inmiddels 
richt Isala zich uitsluitend nog op de roeisport. Zeilen is al heel lang geen 
verenigingsactiviteit meer. 
 
Isala is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Roeibond KNRB. Dat is de 
landelijke organisatie die de belangen van de Nederlandse roeisport zowel 
nationaal als internationaal behartigt. De KNRB biedt allerlei ondersteuning en 
faciliteiten aan de aangesloten roeiverenigingen. Ook organiseert de KNRB 
regionale en landelijke roeiwedstrijden.  
 

Vragen? 
Loop je ergens tegenaan of kom je er niet goed uit? Vraag het je instructeur, coach 
of contactpersoon. Of stel je vraag aan de Roeiopleidingen Commissie via 
mailadres: roeiopleidingen@zrzv-isala.nl. We zorgen dan voor een antwoord of 
oplossing. 

 
We wensen je heel veel plezier bij Isala! 

 
Roeiopleidingen Commissie Isala                                          Augustus 2021 
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Isala website 
De Isala website bestaat uit twee delen: 
Een openbaar deel.  Dit deel is voor iedereen beschikbaar via het webadres:  

  www.zrzv-isala.nl  
Een besloten deel.    Dit deel heet Mijn Isala en is alleen voor Isala leden toegankelijk. 

  Hiervoor moet je inloggen. 
 

Openbaar deel van de website 
Op dit gedeelte vind je allerlei wetenswaardigheden over de vereniging Isala en onze 
activiteiten. Kijk voor verdere informatie eens in de items onder Menukeuze: Vereniging.  
Onder Bestuur en Commissies zie je wie er in het Isala bestuur zitten en welke commissies 
er zijn voor de uitvoering van specifieke taken. En onder Commissieleden vind je een 
actueel overzicht van de leden die deze commissies bemensen. 
De overige menukeuzes bieden algemene informatie over onder meer Opleidingen, 
Toerroeien en Wedstrijdroeien bij Isala. 
 

Nieuwsberichten en activiteitenkalender 

Op de eerste pagina van de Isala website (de homepage) zie je aan de linkerkant de meest 
actuele Nieuwsberichten. Deze bevatten nieuwtjes die voor de Isala leden, maar ook voor 
belangstellenden buiten de vereniging interessant zijn. Oudere Nieuwsberichten vind je 
onder de knop: Meer nieuws. 
Aan de rechterkant tref je de activiteitenkalender aan. Deze bevat een overzicht van de nog 
komende activiteiten. Door op een activiteit te klikken zie je meer informatie.  
Een totaaloverzicht tot einde van het jaar vind je onder de knop: Totale kalender. 
Je kunt altijd naar de homepage terugkeren door op Menukeuze: ISALA te klikken. 
 

Besloten deel van de website - Mijn Isala 
Bij je inschrijving als nieuw lid heb je inloggegevens voor Mijn Isala gekregen. Als dat niet 
het geval is kan je deze aanvragen bij de Ledenadministratie via het mailadres: 
ledenadmin@zrzv-isala.nl 
 

Inloggen 
Om in te loggen kies je Menukeuze: Inlog voor Isala leden en vul je je inloggegevens in. 
Zodra je bent ingelogd verschijnt er een tweede menubalk met extra menukeuzes. 
 
Als je je inloggegevens niet meer weet kies dan op het inlogscherm voor: Wachtwoord 
en/of gebruikersnaam vergeten. Volg de aanwijzingen die je vervolgens ziet. Je krijgt dan 
een mail toegezonden met een link waarmee je je inloggegevens opnieuw kunt instellen. 
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Je eigen gegevens inzien en wijzigen 
Menukeuze:     Mijn gegevens. Vervolgens kan je kiezen voor een aantal opties: 
→Mijn gegevens:    Je kunt een aantal van je eigen gegevens wijzigen. 
     Ook kan je hier een foto van jezelf uploaden voor het Isalanenboek. 
→Inloggegevens: Hier kan je je gebruikersnaam en/of wachtwoord wijzigen in voor jou    

makkelijk te onthouden waarden. Er gelden de volgende eisen: 
Gebruikersnaam moet minimaal 5 tekens zijn. 
Wachtwoord moet minimaal 8 tekens zijn, waaronder tenminste 1 
hoofdletter, 1 kleine letter en 1 cijfer. 

→Mijn groepen: Hier kan je zien welke vaarbewijzen en autorisaties je hebt. 
→Mijn facturen: Hier kan je al je ontvangen Isala facturen inzien. 
→Mijn activiteiten: Hier kan je zien voor welke activiteiten je je hebt ingeschreven. Je 

kunt je hier ook weer afmelden mits dat nog is toegestaan.  
 

Inspraak en communicatie 
In de maanden april en november vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats. Op de 
activiteitenkalender vind je de juiste data. Je krijgt tijdig een uitnodiging en agenda voor de 
ALV toegestuurd. Tijdens de ALV worden onder meer bestuursleden gekozen, rapporteren 
bestuur en commissies over hun activiteiten, worden de toekomstplannen van de 
vereniging besproken en worden indien nodig de Isala reglementen aangepast. 
De dagelijkse communicatie met de leden verloopt via de website (nieuwsberichten en 
activiteitenkalender) en via mailingen (periodieke nieuwsbrieven en ad-hoc nieuwsflitsen). 
 

Afspraken en procedures 
Inschrijven voor 
activiteiten: 

Je krijgt tijdig een Nieuwsflits waarin de activiteit wordt 
aangekondigd. Inschrijven doe je door de knop: Inschrijven in de 
betreffende activiteit te kiezen. 

Boot afschrijven: Dit doe je in de Afschrijfplanner. Kies de knop: Reserveer een boot 
op de homepage van de website. 

Autorisatiesysteem: Je autorisatie bepaalt welke boten je af mag schrijven en op welk 
vaarwater je mag roeien. Autorisaties krijg je door het behalen 
van vaarbewijzen of via dispensaties.  
Zie Menukeuzes: Autorisaties en Dispensaties 

Betalingen aan 
Isala: 

Alle betalingen voor contributies, barkaarten, deelname aan 
verenigingsactiviteiten, wedstrijden, marathons en toertochten 
gaan via automatische incasso. 

Consumpties: Afrekenen van consumpties gaat d.m.v. een barkaart. Bestel een 
barkaart via het formulier in het bakje op de bar.  

Druppel voor het 
botenhuis: 

Ieder lid kan een ‘druppel’ voor het elektronisch toegangssysteem 
van het botenhuis bestellen. Er wordt een borg van € 10 
geïncasseerd. Je vindt het bestelformulier onder Menukeuze: 
Bibliotheek → Formulieren → Bestelformulier Isala druppel. 
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Isala kleding: Onder Menukeuze: Vereniging → Kledinglijn zie je een overzicht 
van de clubkleding. Deze is verkrijgbaar bij aangegeven 
leveranciers buiten Isala. Isala zelf verkoopt geen kleding. 
Het dragen van clubkleding is leuk, maar niet verplicht. Wel moet 
je altijd een fluorescerend geel jack of shirt dragen. 

 

Veiligheid en vaarregels 
Een geheel of gedeeltelijk vaarverbod wordt op de homepage van de Isala website 
aangegeven d.m.v. een gekleurd ‘roeiertje’ pictogram: 

• Groen roeiertje:  Geen vaarverbod. Roeien is volledig toegestaan. 

• Oranje roeiertje:  Gedeeltelijk vaarverbod. Zie de toelichting bij het roeiertje. 

• Rood roeiertje:  Volledig vaarverbod. Niemand mag het water op. 
Een overzicht van de vaarbeperkingen en vaarverboden vindt je onder Menukeuze: Roeien 
→ Wel of niet roeien. Of op de homepage links onderaan via de Knop: Meer informatie over 
waterstand, -temperatuur, enz. 

 
Roeiopleidingen 
Isala kent een systeem van roeiopleidingen voor zowel gestuurd als ongestuurd roeien. Alle 
opleidingen en hun samenhang zijn beschreven in het Roeiopleidingen Programma. Je vindt 
dit in Menukeuze: Bibliotheek → Roeiopleidingen → Roeiopleidingen Programma. 
Onder Menukeuze: Bibliotheek → Roeiopleidingen tref je veel meer documenten aan die 
bij de roeiopleidingen binnen Isala worden gebruikt. Ook vind je hier een overzicht van de 
Exameneisen die worden gehanteerd tijdens de diverse roeiexamens. 
 

Ledenlijst en Isalanenboek 
Onder Menukeuze: Bibliotheek → Ledenlijst vind je het meest actuele ledenoverzicht. 
Onder Menukeuze: Bibliotheek → Isalanenboek tref je de ledenlijst met foto’s aan. 
 

Formele Isala documenten 
De Menukeuze: Bibliotheek bevat onder → Bestuur de Statuten, het Huishoudelijk 
reglement en het Boten- en Roeireglement van Isala. Onder → Privacy en AVG vind je het 
Isala Privacybeleid. Het Isala Veiligheidsplan is onderdeel van de → Startpagina Veiligheid. 
Onder → Verslagen ALV tref je de notulen van eerdere ALV’s aan.  
 

Informatieavonden voor nieuwe leden 
Deze introductiebrochure bevat beknopte informatie over een aantal belangrijke 
onderwerpen voor nieuwe Isala leden. Enkele keren per jaar is er een informatieavond 
waarin dieper op deze onderwerpen wordt ingegaan. Op de activiteitenkalender kan je zien 
wanneer deze avonden zijn gepland. Ook ontvang je tijdig een uitnodiging hiervoor. 
Onder Menukeuze: Bibliotheek → Informatie voor nieuwe leden vind je naast deze 
introductiebrochure ook de presentatie die op deze informatieavonden wordt gegeven..  


