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ALGEMEEN JAARVERSLAG 2019-2020 
 
 

Inleiding 
Voor u ligt het verslag van een zeer bijzonder verslagjaar. Enerzijds doordat de eerste maanden van het 
verslagjaar gekenmerkt werden door evenementen in het kader van het Jubileumjaar 2019 . Anderzijds 
doordat vanaf 13 maart de overheidsmaatregelen met betrekking tot het Corona virus voortdurend 
aanpassingen vergden van sluiting tot weer volledig open en met vele varianten daartussen. 
 

Algemeen 
• Jubileumjaar 

We beginnen met de vrolijke zaken. Het gehele jaar 2019 stond in het teken van het 100 jarig bestaan van 
de vereniging. De meeste activiteiten waren georganiseerd in de maanden tm september. Op de valreep 
werd op 11 november de Boat Race georganiseerd. De historische race tussen de Hunze en Wetterwille 
gehouden op het Nieuwe Kanaal. De eerste keer werd de race georganiseerd in 1926. Het idee om de race 
nieuw leven in te blazen ontstond gedurende het jubileumjaar. Vrij snel werd het Boat race team 
opgericht bestaande uit Harald van Beilen, Reind Fokkens, Wieger van Eijck van Heslinga, Peter Vogelaar 
en in een later stadium Ernst Janssen. In no time wist dit team een geweldig evenement te organiseren! In 
verschillende velden hebben ploegen van de Hunze en Wetterwille met elkaar gestreden onder 
enthousiaste aanmoedigingen vanaf de wal. En met name door de commentatoren Susan van der Laan en 
Peter Vogelaar. Het overall resultaat: Wetterwille won met de meeste punten! De wisselbokaal staat te 
pronken op de Avondsterweg. 
Het jubileumjaar werd op de Nieuwjaarsreceptie 2020 afgesloten met een speech van de voorzitter en 
een erg leuk boekje met foto’s van de jubileum activiteiten samengesteld door Ernst Janssen voor de 
leden, die zich ingezet hebben om er een geweldig jaar van te maken. 
 

• Gevolgen van maatregelen met betrekking tot het Corona virus.  
Zodra duidelijk werd dat de maatregelen mbt het Corona virus gevolgen zouden hebben voor 
sportverenigingen is een projectteam samengesteld bestaande uit Els Tempelmann, Didier Sizoo en 
Willemien Eling. Onze Veiligheidscoördinator, Rens de Jong werd als adviseur aan het team toegevoegd. 
Het team kwam op 13 maart voor het eerste spoedoverleg bij elkaar, op 14 maart werden de leden op de 
hoogte gesteld van de getroffen maatregelen.  En op 16 maart moesten we de vereniging sluiten. Eind 
april mocht de vereniging zeer beperkt weer open. Alleen de loods ging open voor de jeugd. Pas vanaf 1 
juli kregen we groen licht voor alle type roeiers. En vanaf 15 oktober zijn de maatregelen weer 
aangescherpt en mogen alleen de jeugd tm 17 jaar en skiffeurs roeien. En dat alles vanaf 14 maart onder 
stringente maatregelen vastgelegd in steeds aangepaste Corona Veiligheidsprotocollen goedgekeurd door 
de Veiligheidsregio. 
Naast het wel of niet mogen roeien mocht er geen ERM georganiseerd worden, zijn veel toertochten niet 
doorgegaan, lagen de lessen soms stil, werd de ALV uitgesteld tot maximaal 1 mei 2021.  
Een positieve keerzijde was, dat met name tijdens de periode dat de vereniging noodgedwongen 
helemaal gesloten was, de handen flink uit de mouwen zijn gestoken. De gang, de trapopgang, het 
krachthonk en de buitenkant van de loods werden aangepakt! 
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• Samenstelling Bestuur 

Het bestuur was in het verslagjaar als volgt samengesteld: Els Tempelmann (voorzitter), Richard de 
Casseres (penningmeester), Willemien Eling (secretaris), Jaap ten Kate (commissaris Accommodatie & 
Gebouw), Didier Sizoo (commissaris Roeien), Paula Ruiterman (commissaris Opleiding). De functie 
commissaris Ledenwerving & Binding bleef gedurende het verslagjaar vacant, omdat het bestuur ruimte 
wilde hebben om deze functie te heroverwegen. De termijn van de secretaris, Willemien Eling liep in het 
verslagjaar ten einde. Ze werd voor een tweede termijn benoemd. 
 

• Organisatiestructuur 
Het bestuur heeft nagedacht over de organisatiestructuur, de verdeling van de taken en de invulling van 
de vacante commissaris functie. In grote lijnen blijft de bestaande structuur en verdeling van taken 
gehandhaafd. De vacante commissaris functie wordt een commissaris Communicatie. Communicatie in de 
brede zin van het woord is van groot belang binnen een vereniging van 200 leden en krijgt binnen het 
bestuur te weinig aandacht. De meeste taken op dat terrein worden door de secretaris gedaan, die echter 
te weinig tijd heeft door de andere taken binnen het pakket.  
  

•  Ledenbestand. 
Wetterwille heeft op dit moment 217 (2019: 197) leden, als volgt verdeeld over de verschillende 
categorieën: 151 (2019: 162) burgerleden, 16 (2019: 19) jeugd leden, 11 (2019: 13) studentleden, 22 
(2019: 8) aspirant leden, 2 weekend leden (2019: 0) en 3 ereleden. Gekeken naar het aantal leden over de 
afgelopen 5 jaar blijft het aantal leden schommelen tussen 165 en 200 leden. En zien we dit jaar een 
mooie stijging. 
  

• ICT 
Er is voortvarend aan de slag gegaan met het pakket Ecaptain. Het projectteam Ecaptain bestaat uit 
Anneke Kuiper en John van Rooy. John van Rooy is vervangen door Martin Boomgaardt, die tevens 
Ecaptainbeheeerder is geworden.  Na de implementatie van de website zijn de leden- en de financiële 
administratie overgezet. Op dit moment wordt gewerkt aan het in gebruik nemen van de module 
‘Reserveringen’.  
 

• Veiligheid 
De Veiligheidscoördinator, Vera Groot Kormelinck heeft wegens gebrek aan tijd haar taken in het 
verslagjaar overgedragen aan Rens de Jong. De Veiligheidscoördinator is adviseur van het tijdelijke 
projectteam Corona Veiligheidsprotocol.  
Er hebben zich geen incidenten voor gedaan. Dat is positief en kan duiden op het alerter zijn van de 
roeiers en kan ook een oorzaak hebben in niet of slechts gedeeltelijk kunnen roeien sinds halverwege 
maart. 
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Vaste commissies 
 

• Commissie Boeien en Binden  
In oktober 2019 zijn we gestart met de winterinstructie. Er hebben zich 9 aspirant-leden aangemeld en 2 
zomercursisten (zij hadden nog geen examen afgelegd) hebben zich daarbij aangesloten. Door de 
Coronacrisis konden er geen examens worden afgenomen eind maart 2020.  Deze groep heeft pas in 
september 2020 examen kunnen afleggen. Van de groep van 11 cursisten zijn er uiteindelijk 4 geslaagd.  
De andere 7 cursisten zijn eerder gestopt. Soms vanwege gezondheidsproblemen, soms  door de Corona 
maatregelen en de beperkte mogelijkheden die we hadden in het voorjaar om te roeien. In de 
winterperiode is door de skiffinstructeurs de cursus “Beter roeiend de winter door” gestart. Een cursus 
die opgezet is om roeiers die net een diploma hebben gehaald extra lessen te geven om de puntjes op de 
I te zetten vwb roeitechniek. Er was grote belangstelling, iedereen was erg enthousiast. De skifflessen van 
de zomercursus 2019 hebben zich vervolgd tot eind oktober, daarna is het glad roeien in een gestuurde 4 
opgepakt door de skiffinstructeurs.  
In de periode januari/februari is er een cursus gehouden voor kamprechters. De theorieavond over 
veiligheid en vaarregels voor de cursisten is op 27 februari geweest. Ook leden van Epsilon waren 
hiervoor uitgenodigd. 
Het examen, de Open Dag van eind maart en het school roeien is dit jaar niet doorgegaan vanwege de 
Corona crisis. De instructiegroep is gestart met het maken van een handleiding en instructiefilms ter 
aanvulling op de lessen. De handleiding en de instructiefilms worden tzt op de website gepubliceerd. 
Op 22 augustus was de Open Dag. Een succes: gezellig en veel belangstelling. Resultaat: 21 nieuwe 
aspirant-leden. Het grote aantal aspirant leden vraagt veel van de instructeurs, die nu op 4 verschillende 
dagen en tijdstippen instructie geven.  Vanaf half augustus heeft Jaap ten Kate de stuurlessen voor het 
halen van ST2 hervat. Door het hoge aantal  aanmeldingen zijn noodgedwongen belangstellenden op een 
wachtlijst geplaatst. Op 5 september de omslaan-middag o.l.v. de skiffinstructeurs. Ook hier weer een 
mooie opkomst van leden. 
Dit seizoen hebben we 3 instructie-overleggen gehad, in december, januari en maart. In totaal zijn er 11 
instructeurs op de been om alles in goede banen te leiden, vaak 2 x per week, soms als invaller maar allen 
onmisbaar. Voor de beginnende roeiers zijn er 8 instructeurs: Ernst Janssen, Jaap ten Kate, Herman 
Schokker, Jeltje Geense, Kees Schouten, Guido Jacobs, Els Tempelmann en Paula Ruiterman. John van 
Rooy is gestopt i.v.m. werk. Skiffinstructeurs zijn Harrie Mulder, Douwe Rinia en Arjan Bosscha. 
Veel dank aan de instructeurs voor hun inzet en blijvend enthousiasme!!! 
 

• Toercommissie  
Leden van de toercommissie: Renske Kalsbeek ( gaat de commissie verlaten eind 2020), Dick Krol, Dorus 
van Hooff, Kees Soeteman ( nieuw lid!) en Pauline Everts.  
De Toercommissie heeft eind 2019 Anke Postma zéér bedankt voor alle energie die zij 12 jaar in de 
toercommissie heeft gestoken. Wij zijn blij met Kees Soeteman als nieuw lid. Eind 2020 zal Renske Kalsbeek 
de commissie verlaten. Een nieuw lid kunnen wij goed gebruiken! Covid-19 heeft en had vanzelfsprekend 
invloed op de toerkalender. De Dauwtraptocht (11 april) en de tocht naar het Poptaslot in Marsum (16 mei) 
zijn hierom geannuleerd. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag wordt nog bekeken of de ‘Hel 
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van Friesland’ (14 november) door kan gaan en in welke vorm. Dat zal ook gelden voor de Lichtjestocht (10 
december).  
In januari is in goed overleg de 2e Friese Toerkalender opgezet. Hoewel de deelname over en weer nog niet 
heel veel is geweest, stond iedereen achter een vervolg. De tochten die De Geeuw (Sneek), De Dragt 
(Drachten), Aengwirden (Heerenveen), Epsilon (Leeuwarden) zouden organiseren zijn vervallen i.v.m. 
Covid-19.  Wetterwille organiseert in principe ‘De Hel van Friesland’ op 14 november (55 km, retourtje 
Dokkum); alles afhankelijk van de maatregelen. Het is op dit moment nog niet duidelijk of er in 2021 een 
Friese Toerkalender wordt opgesteld.  
Op zondag 15 maart is de Snerttocht geroeid. Met 17 deelnemers werd via Wergae naar de Princenhof in 
Earnewald geroeid. Door de stevige wind op zowel de heen- als de terugweg, was de tocht geen makkie. 
De heerlijke snert kwam goed van pas. En dan eindelijk weer op 19 september mochten een volle C3 en 
een C2 – 7 personen- de Van Dijk Beker ophalen bij de Dragt. Via het Bergumermeer en de Leien werd er 
met aardig wat wind geroeid.  De kersverse nieuwe voorzitter van De Dragt, Wiebe Abma reikte de beker 
uit aan Dick Krol, die veel over de lang bestaande traditie wist te vertellen. De Dragt serveerde heerlijke 
soep. Via de Veenhoop en Earnewald werd terug geroeid, met net als op de heenweg, goed gevulde 
tassen met proviand. 
  

• Web redactie 
De webredactie bestaat uit: Harald van Beilen, Karin de Ruijsscher, en Sita Hofstra. Met ingang van 
november 2019 kwam Carolien Telman de redactie versterken. Willemien Eling is als bestuurslid 
aanspreekpunt voor de webredactie. 
Anneke Kuipers werkt achter de schermen hard aan het optuigen van E-Captain. Financiën en 
ledenadministratie worden eind 2019 gekoppeld aan het nieuwe systeem. Begin 2020 kan dan ook de 
nieuwe website online. Relevante items van de oude site zijn op de nieuwe site herplaatst. Harald maakt 
een instructie voor het werken met het nieuwe systeem. De redactie oefent, en is inmiddels behoorlijk 
vaardig geworden. De nieuwe website is een stuk gebruiksvriendelijker dan de oude, dat vinden wij als 
web redactie prettig. De redacteur van dienst houdt de mailbox in de gaten en plaatst regelmatig nieuwe 
berichten op de site. Achter de inlog staat niet meer de hele adreslijst van de vereniging. In plaats daarvan 
kunnen leden gebruik maken van de voorziening ‘leden zoeken leden’. 
Martin Boomgaardt biedt versterking en vormt samen met Anneke Kuiper de projectgroep E-Captain. Eén 
van de komende acties is het koppelen van het afschrijfboek aan de website. Voor de webredactie is dit 
duo een fijne vraagbaak. 
Als altijd wil de webredactie graag korte verslagen ontvangen van leden: van je wedstrijd, toertocht, 
training, of bijvoorbeeld hoe je ploeg zich redt in corona-tijd. Een korte tekst en enkele losse foto’s – we 
zijn er blij mee! Welkom op: webredactie@lrvwetterwille.nl  
 

• Commissie Elfstedenroeimarathon 
De ERM commissie heeft als leden Caroline Cosijn (voorzitter), Pierre de Wildt (penningmeester), Bram 
Streefland, Bram Sonsma, Elke Wagenaar, Joyce Visser, Anneke Kuiper, Arjan Bosscha en Hielke Hoekstra. 
In verband met de uitbraak van het Corona virus zag de ERM commissie zich genoodzaakt om het 
onderstaan bericht op 27-3-2020 te publiceren op de website elfstedenroeimarathon.nl en toe te sturen  
aan alle ploegen die zich hadden ingeschreven voor deelname. 

mailto:webredactie@lrvwetterwille.nl
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‘Na rijp beraad, en het bekijken van andere mogelijkheden, is besloten de Elfstedenroeimarathon dit 
jaar definitief te annuleren. Temeer daar er veel onzekerheid bestaat over de duur van de Corona-crisis 
en de termijn waarop er weer geroeid en getraind kan worden. Heel spijtig, maar het is niet anders. We 
sluiten de inschrijving en hopen jullie volgend jaar (14 & 15 mei 2021) opnieuw te verwelkomen! Ook dan 
doen wij ons best een verrassende jubileumeditie te organiseren.’  
Dubbel spijtig, omdat 2020 een jubileumjaar is: de 35ste ERM zou geroeid gaan worden. Maar op zaterdag 
19 en zondag 20 september organiseerde de ERM-commissie nog een skiff-trial waaraan 2 ploegen 
deelnamen. De twee ploegen bestonden uit respectievelijk 3 en 4 roeiers in een DDS/De Laak en een 
Wetterwille/Die Leythe combinatie. Doel was na te gaan of de tocht in de voorgeschreven tijden verroeid 
kon worden en tegen welke moeilijkheden de ploegen aan zouden lopen, zoals op de grote meren, ruw 
water en op bochtige kanalen en rivieren. Overigens werd er niet 's nachts geroeid. Beide ploegen roeiden 
de tocht met succes uit in respectievelijk 22 uur en 38 minuten en 20 uur en 36 minuten. De ervaringen 
zullen worden meegenomen voor een eventueel nieuw uit te schrijven nummer bij de volgende ERM. 
 

• Barcommissie 
De Barcommissie bestaat momenteel uit 7 personen. Dit zijn Hans Kerkhoven, Eric de Jong, Dorus van 
Hooff, Henriëtte Wiersma, Caro Eggink, Jeannemiek Miltenburg, Aiden Koster. 
We hebben, met een gezellig etentje, afscheid genomen van Roelie Moojen en Gea Douwenga. 
We begonnen het nieuwe jaar weer enthousiast, maar half maart werden al onze activiteiten door de 
corona-maatregelen stopgezet. 
De eerste maanden konden we nog roeimaaltijden organiseren, waarvan één met een film na de maaltijd. 
Dit werd zeer gewaardeerd. De kantine is door enkele leden  mooi ingericht en van nieuw meubilair 
voorzien. De gewone boodschappen werden steeds gedaan om de kantine op een basisniveau te laten 
functioneren. 
Doordat alle activiteiten van de vereniging vanwege de corona-maatregelen afgelast werden, was de 
bijdrage hieraan door de barcommissie niet nodig.  Maar ook geen inkomsten van de bar en moesten we 
reeds ingekochte producten afschrijven. We hebben helaas moeten besluiten geen contant geld meer in 
de bar aanwezig te laten zijn. Dus iedereen betaalt zijn barkaarten voortaan per bankoverschrijving. 
Hopelijk ziet het volgend jaar er beter uit. Wij staan er weer klaar voor om onze bijdrage te leveren aan 
het welslagen van komende evenementen en de sfeerverhoging in de kantine. 

 
 

• Commissie Accommodatie & Materiaal 
Materiaal.    
Elke maandagmorgen en woensdagavond  is er een ploeg afwisselend van 2 t/m 6 vrijwilligers voor 
onderhoud en reparatie aan boten en riemen.  
Het afgelopen jaar is door de corona maatregelen aanmerkelijk minder geroeid speciaal in de 
meerpersoons boten, vanaf juni wordt wel veel in de skiffs geroeid. Hetgeen resulteerde in weinig schade. 
De volgende werkzaamheden zijn gedurende het jaar uitgevoerd:  reparatie boten en boegballen, kleine 
beschadigingen opnieuw geplamuurd en geschilderd. Kromme riggers indien mogelijk recht gemaakt, 
anders vernieuwd. Versleten wieltjes en slidings daar waar nodig vernieuwd. Vernieuwen van schoenen 
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en riemen geschilderd. Nagenoeg alle reparaties werden in eigenbeheer gedaan en hoefden niet uit 
besteed te worden. Afgelopen jaar zijn geen grote schades gevaren, houden zo. 
Accommodatie. 
In dit jaar zijn de kleedkamers en de douches voorzien van gietvloeren, zijn de gang en de trapopgang 
geschilderd, is het krachthonk opgeknapt en voorzien van nieuwe apparatuur. De vergaderkamer is 
geschilderd, de vloerbedekking is vernieuwd en er zijn nieuwe kasten aangeschaft. En de buitenkant van 
de loods is opnieuw geschilderd. Daarmee is de renovatie van het verenigingsgebouw voltooid met dank 
aan alle leden, die geholpen hebben!  
Beide klussendagen zijn vanwege de Corona maatregelen niet doorgegaan. Desalniettemin is in deze 
periode toch veel gedaan, o.a. zijn de handdoeken voor het schoonmaken van de boten vervangen door 
dweilen en zijn wringers bij de loods deuren geplaatst om de dweilen na spoelen in het Woudmansdiep  
uit te kunnen wringen. 
 

• Wedstrijdroeien 
Dit jaar zijn veel wedstrijden jammer genoeg niet doorgegaan vanwege de Corona maatregelen. Hierdoor 
hebben dit jaar maar 10 ploegen meegedaan aan wedstrijden. In het najaar van 2019 en het begin van 
2020 hebben we 9 ploegen ingeschreven voor wedstrijden. Op het NK indoorroeien hebben Vera 
Meijerhof en Gunnar van den Hoogen knappe tijden neergezet die goed waren voor een 11de en 12de 
plaats. Daarna was de Gyas-Hunze Race waar enkele junioren hebben gecombineerd met ploegen van de 
Hunze. Gunnar van den Hoogen en Bjorn Bakker zijn daar in verschillende ploegen 2de en 3de geworden, 
terwijl Femke Volkers in Groningen het enige blik van dit jaar heeft gewonnen door eerste te worden in 
het M18 4* veld. In september heeft Rosalie Torensma nog meegedaan aan de Cottwich Almelo Regatta, 
zij is hier nog heel knap 2de geworden in het dames skiff veld.  
Ondanks dat er dit jaar weinig wedstrijden zijn geroeid waren Vera en Gunnar wel geselecteerd voor het 
EK Junioren en hebben ze de hele zomer hard getraind met hun ploegen in de 8+. Op 11 september werd 
echter bekend dat de ploegen uit Nederland niet naar het EK Junioren zouden gaan,  omdat het land waar 
het EK zou plaatsvinden (Servië) op dat moment een risicogebied was. 
Wij zijn als vereniging trots zijn op al onze wedstrijdroeiers die zonder uitzicht op wedstrijden toch het 
hele jaar zijn blijven trainen! 
 

• Jeugdroeien 
De jeugdgroep heeft het afgelopen jaar geprobeerd zo veel mogelijk te doen In december hebben ze met 
een grote groep nog gezellig sinterklaas gevierd en zoals altijd hebben ze tot halverwege maart elke 
woensdag op de vereniging gegeten. Na de lockdown waren de jeugdleden de eerste roeiers die weer aan 
de slag mochten onder begeleiding en al snel waren de meeste jeugdleden weer elke woensdag en 
zondag aan het roeien. Toen de kantine weer open mocht hebben ze, traditiegetrouw, het roeijaar 
kunnen afsluiten met een barbecue. Ook na de zomer waren de jeugdleden weer twee keer per week 
aanwezig en zijn ze er ook blijven eten tot dat de kantine weer dicht moest eind september.  
Het Rondje Froskepôlle kon dit jaar niet doorgaan, maar we hopen zo snel mogelijk de wedstrijd weer te 
kunnen houden.  
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Leeuwarden,  2 november 2020 
 


