Afspraken Roeiafdeling Watersportvereniging De Helling

Vastgesteld najaarsvergadering 2015

AFSPRAKEN ROEIAFDELING WATERSPORTVERENIGING DE HELLING
De Roeiafdeling van Watersportvereniging De Helling heeft als doel het stimuleren en faciliteren van
roeien (scullen en boordroeien) in Culemborg en omgeving.
Daartoe voert de Roeiafdeling de volgende activiteiten uit:
1) Beheren, onderhouden en verbeteren van een vloot met roeiboten, beheren en onderhouden
van botenwagens en (samen met andere afdelingen van De Helling) van een botenloods en
roeivlot;
2) Opleiden en coachen van (aspirant) roeiers en stimuleren van verbetering;
3) Faciliteren van een laagdrempelige mogelijkheid voor alle leden om te roeien op de Lek in de
vorm van regelmatige instuifmomenten;
4) Faciliteren van deelname aan eigen en door derden georganiseerde toertochten;
5) Faciliteren van deelname aan wedstrijden;
6) Creëren van een open en licht competitieve sfeer waarin recreatieroeiers en op wedstrijden
georiënteerde roeiers zich thuis voelen.
Dit is mogelijk door:
a) De jaarlijkse roeibijdrage die roeileden – naast het lidmaatschap van WV De Helling en de
bijdrage aan de KNRB – betalen;
b) De (vrijwillige) inzet van roeileden die meewerken aan materiaalonderhoud, activiteiten
organiseren of een functie in het bestuur op zich nemen, en de (verplichte) inzet van roeileden in
de vorm van bardienst.
Om de doelen te realiseren en de, soms uiteenlopende, belangen met elkaar te verenigen hebben we
een aantal afspraken gemaakt, die hieronder zijn vastgelegd.
In meer detail staan uitgangspunten, regels en richtlijnen in de verschillende handboeken
(roeihandboek, stuurhandboek en veiligheidshandboek) en andere documenten (zoals het ‘overzicht
roeipermissies’).
De roeiafdeling maakt deel uit van Watersportvereniging De Helling. De statuten en het huishoudelijk
reglement van De Helling zijn ook op de roeiers van toepassing. In geval van strijdigheid van de
afspraken van de roeiafdeling met de statuten of het huishoudelijk reglement van De Helling, gelden
de bepalingen in de statuten of het huishoudelijk reglement van De Helling.

Algemeen
1. De ledenvergadering van de roeiafdeling kan deze afspraken bij meerderheid van stemmen
vaststellen en wijzigen.

Roeibestuur
2. De roeiafdeling wordt bestuurd door het roeibestuur. Het roeibestuur opereert binnen de kaders
van het hoofdbestuur en legt verantwoording af aan de leden van de roeiafdeling.
3. Het roeibestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden.
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4. In het roeibestuur zijn de volgende functies aanwezig: voorzitter, secretaris, penningmeester,
commissarissen materiaal, wedstrijden en toerroeien en contactpersonen instructie en
veiligheid. Combinatie van functies is mogelijk.
5. Het bestuur doet wat nodig is om het doel van de roeiafdeling te realiseren. Het bestuur weegt
daarbij belangen af en maakt keuzes.
Het bestuur heeft de volgende taken:
- Vertegenwoordigen van de roeiafdeling naar het hoofdbestuur van De Helling en extern;
- Behartigen van de belangen van de roeiafdeling binnen De Helling, waaronder veilig stellen
dat het door de roeiafdeling geïnvesteerd vermogen binnen de roeiafdeling blijft;
- Organiseren van ledenvergaderingen van de roeiafdeling;
- In overleg met de penningmeester van het hoofdbestuur opstellen van de begroting, de
resultaten en de balans van de roeiafdeling; binnen het kader van de vastgestelde begroting
besluiten over uitgaven;
- Organiseren van onderhoud van boten, botenwagens en botenloods, opstellen van het
botenplan, en aanschaffen van nieuwe boten (binnen het kader van het botenplan) en ander
materiaal;
- Coördineren/organiseren van opleiding en coaching;
- Coördineren/organiseren van instuif, wedstrijden, toertochten en andere activiteiten;
- Opstellen en bewaken van het veiligheidsbeleid (het bestuur wordt hierbij ondersteund door
de veiligheidsadviseur);
- Bijhouden van de ledenadministratie;
- Informeren van de roeileden over activiteiten en verdere wetenswaardigheden;
- Wat verder nodig is om het doel van de roeiafdeling te realiseren en de roeiafdeling goed te
laten functioneren.
6. Leden van het roeibestuur worden in functie benoemd door de ledenvergadering van de roeiers.
Zij worden benoemd voor een termijn van drie jaar, en kunnen daarna telkens met een volgende
termijn worden herbenoemd. Voordrachten voor bestuursleden kunnen zowel door het bestuur
als door de leden worden gedaan.

Ledenvergaderingen roeiers
7. Het roeibestuur organiseert minimaal twee keer per jaar een ledenvergadering voor de roeiers:
de voorjaarsvergadering en de najaarsvergadering. Daarnaast organiseert het roeibestuur een
ledenvergadering als hier aanleiding toe is, of als een groep van minimaal 15% van de roeileden
hiertoe een verzoek indient met vermelding van te bespreken punten.
8. De uitnodiging met agenda voor de ledenvergaderingen wordt minimaal vijf dagen tevoren per
mail aan de roeileden gestuurd.
9. Het roeibestuur legt in de voorjaarsvergadering in elk geval de volgende punten aan de roeileden
voor: de financiële resultaten en balans van het voorafgaande kalenderjaar, en de plannen voor
activiteiten, opleidingen en materiaal (aanschaf) voor het komende jaar.
Het roeibestuur legt in de najaarsvergadering in elk geval de volgende punten aan de roeileden
voor: een verslag van activiteiten, opleidingen en materiaal (aanschaf en gebruik) in het
afgelopen jaar en de begroting voor het volgende kalenderjaar.
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Het roeibestuur legt indien aan de orde bovendien aan de leden voor: aftredende bestuursleden
en voordrachten voor invulling van de openvallende functies, voorgestelde wijzigingen in het
botenplan, voorgestelde wijzigingen in de roeibijdrage.
10. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.
Een roeilid dat niet bij de vergadering aanwezig is, kan zich bij stemmingen door een ander
roeilid laten vertegenwoordigen, waarbij één roeilid maximaal één ander roeilid kan
vertegenwoordigen en dit tevoren per mail bij het bestuur moet zijn gemeld.

Leden en contributie
11. Roeileden zijn altijd lid van De Helling én van de roeiafdeling.
12. De contributie bestaat uit drie delen: roeibijdrage, lidmaatschap De Helling en afdracht KNRB.
Een wijziging van de roeibijdrage dient te worden goedgekeurd door de ledenvergadering van de
roeiers.
13. Nieuwe roeileden betalen een entree lidmaatschapsgeld en nieuwe roeileden die aan de
instructiecursus meedoen betalen cursuskosten.
14. Opzeggingen dienen uiterlijk één maand voor het einde van het kalenderjaar bij de secretaris van
De Helling te worden gedaan.

Opleidingen en diploma’s
15. De opleidingen zijn erop gericht de roeiers veilig en goed te leren roeien in verschillende soorten
boten en verantwoord te leren sturen.
16. Er bestaan bij de roeiafdeling vier opleidingen die leiden tot een diploma:
- De basisinstructiecursus (diploma R1) is erop gericht de roeiers goed genoeg in een C2 of C4
te leren roeien om mee te kunnen doen aan de instuif of toertochten;
- De stuurcursus (stuurdiploma) is erop gericht dat roeiers zelfstandig de verantwoordelijkheid
als stuur van een C2 of C4 kunnen nemen;
- De C1-cursus (diploma R2) is erop gericht de roeiers veilig en goed in een C1 te leren roeien;
- De skiffcursus (diploma R3) is erop gericht de roeiers veilig en goed in een skiff te leren
roeien.
17. De kennis die een roeier moet hebben voor het diploma R1 en voor het stuurdiploma staat in het
roei- en in het stuurhandboek.
Het bestuur bepaalt wie beoordeelt of een roeier aan de eisen voor een diploma voldoet.
18. Naast de instructies die leiden tot een diploma kunnen extra instructies worden gegeven met als
doel de roeitechniek te verbeteren. Ook kunnen roeiploegen vragen om, bijvoorbeeld ter
voorbereiding op een wedstrijd, gecoacht te worden.
19. Roeileden met stuurdiploma kunnen in overleg met de commissaris opleidingen een cursus bij de
KNRB volgen tot instructeur of coach. De roeiafdeling kan bijdragen aan de kosten op
voorwaarde dat het roeilid zich als instructeur of coach wil inzetten binnen de roeiafdeling.
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Roeien
20. De vereiste diploma’s per boot staan in het ‘Overzicht roeipermissies’ van De Helling. De stuur is
verantwoordelijk voor de veiligheid van de roeiers en de boot. In een ongestuurde boot is de
boegroeier de stuur.
21. Bij gestuurde C-boten dient minstens één ploeglid het stuurdiploma te hebben, maar dit ploeglid
hoeft niet per se zelf te sturen. Als degene die stuurt geen stuurdiploma heeft, dan is de eerste
van de volgende posities in de boot die het stuurdiploma heeft verantwoordelijk voor de
veiligheid van de roeiers en de boot: slagroeier, boegroeier, degene op plek 2 of 3 (afspreken wie
van beide).
22. Roeileden houden zich aan het veiligheidsbeleid, inclusief de beslisboom die aangeeft in welke
situaties er beperkingen gelden voor het roeien.
23. Roeileden houden zich op eigen water aan het Rijnvaart Politie Reglement en op ander water aan
de daar geldende regels.
24. Na gebruik worden boten schoongemaakt en in de loods teruggebracht. Als er schade is aan boot
of riemen, wordt dit gemeld aan de commissaris materiaal. Het gebruik van de boot wordt
genoteerd.
25. Roeileden met stuurdiploma kunnen (tegen betaling van een borg) een sleutel van de botenloods
krijgen.
26. Roeileden met stuurdiploma kunnen maximaal een week tevoren boten reserveren in het
afschrijfboek. Ook de botenwagen kan worden gereserveerd in het afschrijfboek, dit kan langer
tevoren.
27. C-boten kunnen niet worden gereserveerd tijdens instructies. C-boten kunnen niet worden
gereserveerd tijdens instuifuren, behalve als dit is voor instructie of voor op die dag te houden
toertochten of wedstrijden.
28. Het is roeileden met stuurdiploma toegestaan om (incidenteel) roeiers die geen lid zijn van De
Helling mee te nemen in een boot als deze roeiers kunnen roeien op niveau van het R1roeidiploma. Degene die lid is van De Helling is verantwoordelijk voor de veiligheid van de roeiers
en de boot.
29. Roeiers die geen lid zijn van De Helling kunnen met toestemming van het bestuur een boot
gebruiken; het bestuur kan hiervoor een vergoeding vragen.

Vaste ploegen, instuifuren, toertochten en wedstrijden
30. Roeileden die in een ploeg willen roeien stellen zelf ploegen samen.
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31. Daarnaast wordt geroeid tijdens instuifuren. De aanwezige roeiers bepalen samen welke boten
worden gebruikt en hoe de ploegen worden samengesteld.
32. Gebruik van boten van de vereniging voor toertochten en wedstrijden kan alleen met
toestemming van het bestuur (aanspreekpunt is respectievelijk de commissaris toerroeien en de
commissaris wedstrijden).

Samen roeien, samen werken, samen organiseren
33. De roeileden doen samen alles wat nodig is om te kunnen roeien (onderhoud boten, organiseren
tochten, opleiding en coachen). Van de roeileden wordt verwacht dat zij hier in een of andere
vorm een bijdrage aan leveren.
34. Met De Helling is afgesproken dat de roeiers acht weekenden per jaar de bar van het Clubschip
bemensen. Alle roeileden draaien hierin mee.

Regels KNRB
35. Roeileden committeren zich aan het dopingreglement en het tuchtreglement van de KNRB.
36. In geval van ongewenste omgangsvormen (waaronder wordt verstaan: seksuele intimidatie,
agressie en geweld, pesten en discriminatie) kunnen roeileden gebruik maken van de
vertrouwenspersoon van de KNRB (zie www.knrb.nl).

Andere documenten
Verdere informatie staat in de volgende documenten:
- Roeihandboek
- Stuurhandboek
- Veiligheidshandboek
- Overzicht roeipermissies
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