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de lustrumcommissie: Maarten, Ageeth, Bernadette, Sylvia, Teun

45 jaar
Roeivereniging
de Meije
Dit jaar bereikt onze roeivereniging de respectabele leeftijd van 45 jaar en dat
moet natuurlijk uitgebreid gevierd worden. Om dit alles in goede banen te leiden
is de Lustrumcommissie (zie foto) reeds tweemaal bij elkaar gekomen en is het
programma grotendeels bekend. Uiteraard zijn er voor de verschillende activiteiten
wel hulpkrachten nodig en natuurlijk ook deelnemers. Zet de data daarom vast in de
agenda en reserveer die dagen voor onze gezellige vereniging.
lees verder op pagina 2

Resultaten enquête

a

In deze KletsMail een korte samenvatting
van de resultaten van de enquête.
De volledige resultaten zullen we
binnenkort op de Ledenpagina van

Drukke Nieuwjaarsreceptie

de website publiceren, http://www.
rvdemeije.nl/ledenpagina. Om op
de Ledenpagina te komen heb je een
inlognaam nodig. Mocht je die nog niet
hebben, stuur dan een mailtje naar de
webmaster, Gerard Meijer, webmaster@
rvdemeije.nl en je krijgt je inlognaam
binnen een aantal dagen toegestuurd.

De Nieuwjaarsreceptie was weer erg
geanimeerd en druk bezocht. Naast
de adoptie van de gebruikelijke Meijeactiviteiten kregen we ook alvast
een eerste indicatie van wat we aan
jubileumactiviteiten kunnen verwachten.
Verder natuurlijk een korte presentatie
van de eerste enquêteresultaten door
Karin en natuurlijk het hoogtepunt, de
uitreiking van de Meijebokaal. Deze
prachtige bokaal, symbool van waardering
van het bestuur voor betrokkenheid,
inzet en bijzondere prestaties van een
lees verder op pagina 2

Girls in the Mist...
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Tistochwat.
Ben ik een
beetje
ziek geworden
“He,
he”, zuchtte
mijn
moeder
in mijn
– wie overkomt
dat niet bijwas
tijd en
wijle – en
jeugd
als het voorjaar
geworden.
ik er erg in had, belandde ik op een
“voordat
Eindelijk
de zon”, placht ze dan te
bed, dutte ik een pietsie veel in, dromend
kraaien.
Alsof
een beetje
regen zoiets
dat we met de roeimaten
koffieleuterden
in als
een
doodwond
was.
WatToen
dat ik
betreft
het zonnetje
bij de
loods.
min ofzijn
meer
(meer min
dan meer)
bijjammeren
mijn posiwe
allemaal
hetzelfde.
We
tieven kwam,
ik mij
in pietsie
een exclusief
allemaal
alswaande
het weer
een
hotel. Het was zowaar buitengewoon
tegenzit.
Met een uitzondering voor de
chique. Ik kreeg een lijst in de handen
roeier.
Alleen
wie roeit, zeurt niet. Die
gedrukt met de boodschap het avonddiner
roeit
als er ijsmenu”s,
in de
op te gewoon,
geven uitbehalve
de beschikbare
sloten
ligt.van
Maarlamsbout
laten we tot
eerlijk
zijn:
variërend
kipfilet,
Veenendaal’s
rundvlees,
Lunters
ook
wij van De
Meije zijn
happy,hobbelvoelen
duifdinges,
en nog
van
ons
senangrijst
alsmet
hetkip
mooi
weerzowat
wordt.
die eetbare zaken en nog veel meer. LuilekEr
wordt dan van alles georganiseerd,
kerland, aardbeiyoghurt, vanillevla, roomijs,
grootse
en belangrijke zaken, de
pap met peren.
gezelligheid
stroomt
de De
Meijechocobinnen.
Dan het ontbijt:
gekleurde
muisjes,
ladeis muisjes,
Zo
het altijdlichtbruin,
geweestdonkerbruin,
en zo zal hetzes
soorten jam,
stukoptimist
of 7 soorten
blijven.
Denkeen
ik zelf,
als ikkaas,
ben.
appelstroop, perenstroop en alsof dat niet
genoeg was appelperenstroop, een ei, hoMaar
of dat het
geval zalvan
zijn,
valt te
Vetmesterij
klasse.
ning, roomboter.
betwijfelen.
is eeuwig.
Eigenlijk
Kortom, in hetNiets
ziekenhuis
– en daar
is het
goed
– was
het voor
is
dattoeven
maar geweest
goed ook.
Er moet
af jullie
en en
kolumpiesschrijver
een en
luilekkerland.
toe
wat veranderen,
de al
boel
dient wel
Op zoek naar beweging, vond ik een fietsereens
te worden opgeschud. Toch? Hoe
gometer en zelfs de fysioruimte waar ik elke
dat
moet
gebeuren,
is een taak
dag naar toe
liep om te fitnessen,
wasvoor
pico-het
bestuur.
Ook
bij ons
cluppie.van
Prachtig,
bello. Gratis,
onder
begeleiding
een van
de fysiotherapeuten.
hoe
binnen De Meije steeds weer van
Op kosten
vangeorganiseerd,
de staat en van de
belastingalles
wordt
bedacht
en
betaler, heb ik, armlastig roeiertje van de
bedisseld. Je kunt genoegzaam stellen,
Meije, een paar maanden vakantie gevierd.
dat
verenigingslid
wel
Nou nagenoeg
ja, niet echtelk
natuurlijk.
Maar genoeg
“iets
doet”
omom
de in
zaak
draaiende
en lang
genoeg,
de woorden
van te
een
leutige Meijeroeier,
voldoende
stofeigene
te vergahouden.
Nou ja, jullie
hoogst
ren voor een paar
columns
columnissie
heeftstichtelijke
het grootste
deelmet
van
als onderwerp: hoe tank ik bij als ik moe ben
2016 achterovergeleund thuis gezeten
en niet weet waar ik met vakantie naar toe
en
oord
waar
finkaf,
is
wil;in
of:een
ik wil
eengezeten
poosje van
mijnhij
vrouw
bijgespijkerd.
moesten
watgaan;
kilootjes
waar kan ik hetEr
beste
naar toe
zulk
bij
enzaken.
dat ging
niet er,
zonder
slag
of naar
stoot.
soort
Er waren
die niet
meer
huis
echt niet.
Er
is wilden,
nauwelijks
sprake geweest van het

verrichten van enige werkzaamheden
voor de vereniging. Hoefde ook niet. Ben
van de generatie “oude sokken”, die vaak
niet meer zo hard lopen. Nou begrijp ik,
dat dit soort bespiegelingen geen zoden
aan de dijk zetten. Maar ja, deze column
moet geschreven worden. Je moet toch
wat op het papier smijten. Ben ik nu dus
druk mee bezig. Morgen – voor mij – is
de deadline. Dan moet de tekst voor de
column bij Carla zijn. Zo niet, dan begint
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Programma 45 jarig lustrum in 2017:
30 april: Toertocht vanuit Nieuwkoop
van ongeveer 30 km. Wordt waarschijnlijk
de fraaie route via Woerdense Verlaat,
Woerden, Bodegraven, Alphen,
Zwammerdam en dan via de Ziende weer
terug naar Nieuwkoop.

Meije-lid, commissie of team ging dit
keer naar Bernadette Hoffmans. Zij
was afgelopen jaar natuurlijk ‘De Held’,
organiseerde toertochten waaronder de
nieuwe Halloweentocht, was een trouwe
invaller als een nieuw lid gecoacht moest
worden en zorgde voor lunchpakketten
voor de materiaalcommissie zodat
zij vooral door konden werken…Een
terechte keuze naar ieders mening en
onder luid applaus nam ze dan ook de
beler in ontvangst.
Tenslotte toastten alle aanwezigen op
een heel mooi 45-jarig jubileumjaar!

21 mei: Toertocht vanuit Uithoorn
van ongeveer 32 km richting de Botshol
en de Vinkeveense plassen.
Avond roeien op de vrijdagavond
Een ‘Oude Bekende’ binnen de vereniging
wordt weer opgepakt. Een gezellige tocht
in ons mooie plassengebied afgesloten
met een hapje en een drankje. Is gepland
op 28 april, 30 juni, 25 augustus en 29
september.
16 september: de grote Lustrum dag
waarin we de vereniging voor alle
Nieuwkopers in de etalage zetten met
allerlei activiteiten vanaf 13 uur in de
middag. Twee prachtige drakenboten
zullen aanwezig zijn, natuurlijk is onze
vloot van de partij maar ook zullen we
andere watersportverenigingen vragen
activiteiten aan te beiden zodat er die
middag van alles te beleven is rond de
loods en op het water. De dag wordt
afgesloten met een borrel en BBQ voor
de leden. Bij deze de oproep aan alle
leden: houdt deze datum vrij !
De lustrumcommissie hoopt op een mooi
en vooral gezellig Lustrumjaar waarbij
alle leden zoveel mogelijk actief aanwezig
zullen zijn.

Leuk roeifilmpje
Zaterdag 21
januari bestond de
roeibond 100 jaar.
Speciaal voor het eeuwfeest hebben
we een roeifilmpje met hoogtepunten
gemaakt. Ga er even rustig voor zitten
en geniet hier:
https://www.youtube.com/watch?v=hF_tqUrzKVY
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ze wezenlijk aan mij te trekken om het
er uit te krijgen. Ah, zo hoort het ook.
Een voorzitter die vraagt en vervolgens
de boel op zijn beloop laat, is ook
maar niks. Komt niks van terecht dan.

Rowing sites
in the world
Bijzonder dat onze loods door “De Held”
landelijke bekendheid heeft gekregen.
Niet veel mensen weten dat de
vereniging en loods zelfs tot in Japan
bekend is.
Hierbij twee bladzijden uit een Japanse
Rowing Manual uit 2005, samengesteld
door een kennis van me: Tetsushi
Ozawa.
De Meije bezet een prominente positie
in het hoofdstuk S06: Rowing sites in
the world.

Tetsushi heb ik leren kennen als
collega bodemadviseur. We hebben
samen geroeid in zowel Nieuwkoop als
Hiroshima.Momenteel werkt hij voor
de enige Japanse roeibotenbouwer
Kuwano Boats.
Jan-Willem
Snel vertrekken is er meestal niet bij...

RV De Meije

Bardienstrooster t/m 1 mei 2017
Bardienstrooster

26-09-2016 - 06-02-2017

Datum
Ploeg
PloegCaptain
20-02-17 Di-01: 09:00 - 10:30
Dik van Stam
27-02-17 Di-03: 10:30 - 12:00
Arie van Reeuwijk
06-03-17 Wo-01: 09:00 - 11:00
Marian Tersteeg
13-03-17 Wo-02: 08:45 - 09:45
Marjoly Hendriksen
20-03-17 Wo-03: 09:00 - 11:00
Ageeth Geerlings
27-03-17 Wo-04: 09:00 - 11:00
Marjoly Hendriksen
03-04-17 Wo-05: 09:00 - 11:00
Sjef Bakker
10-04-17 Do-01: 09:00 - 11:00
Hanneke Straver
17-04-17 Vr-01 Inloop: 09:30 - 11:30
Marjoly Hendriksen
24-04-17 Vr-02: 15:30 - 17:00
Marja Bliekendaal
01-05-17 Za-01: 09:00 - 10:30
Haico Volkers
08-05-17 Za-02: 09:00
10:30 op een rijtje:
Carla Tavenier - Kok
De -bardienst
15-05-17
Za-04:
09:00
10:30
Marijke
Vermeij
* koffie/thee zetten * kantine aanvegen * vensterbanken uitnemen *ramen
zemen
* WC schoonmaken * Afwassen
22-05-17
Za-05:
09:00
10:30
Vonnie
Vogelesang
- Punt
* keuken netjes achterlaten * Vuilniszak verwisselen en volle zak meenemen!
29-05-17 Za-06: 10:30 - 12:00
Marjan Oliehoek
05-06-17 Za-07: 10:30 - 12:00
Arie Buur
12-06-17 Za-08: 10:30 - 12:00
Arie van Reeuwijk
19-06-17 Zo-01: 10:30 - 12:00
Joke Carlier
26-06-17 Zo-02: 10:30 - 12:00
Leo Zwanenburg
03-07-17 Zo-03: 09:00 - 10:30
Marja Bliekendaal

En dan, terwijl de geestelijke gezondheid bij tijd en wijle
discutabel is, stellen we onze loods dan beschikbaar voor een
film waarin angst een hoofdthema is.
Na het zien van De Held wordt de loods en met name de
binnenkant van de grote deur voor mij nooit meer zoals
vroeger.
Zo was ik laatst op een donkere, koude en
stille avond, met een hemel vol sterren aan
het trainen op de ergometer. Het geluid van
de ergometer in een regelmatig ritme, alle
kleine kraakjes overstemmend. Zie ik ineens
dat de grote deur niet op slot zit.
Normaal gesproken zou de angst je om het
hart moeten slaan maar ik dacht alleen dat
elk moment een gevaarlijke vrouw zich op
me storten om me de kleren van het lijf te
scheuren en…
Dat gebeurde natuurlijk niet maar de
gedachten waren er wel. Wat zegt dat over de geest van
gewoon een willekeurige individuele roeier? En waarom
zouden andere Meije-leden er beter aan toe zijn.
Precies, daarom wilde ik niet aan dit onderwerp beginnen en
stop ik er dan ook direct mee.

De vorige keer had ik het over de fysieke gezondheid van de
roeier, die gebaat is met luisteren naar het lichaam. De vraag
bleef hangen hoe het nu met de geestelijke gesteldheid van
de Meije roeier stond. Ik suggereerde dat die nog weleens te
wensen over kon laten.
Er was verenigingsbreed natuurlijk direct grote behoefte om
deze totaal ongefundeerde
suggestie tegen te spreken.
Toch wilde ik het onderwerp
laten rusten omdat er bij
onderbouwing van het positieve
ook altijd een risico bestaat
dat er een beerput van ellende
geopend wordt.

De Held en
de gevaarlijke
vrouw 		

Maar het liet me niet los en met
mezelf als ogenschijnlijk veilig
object van studie ben ik een
gestart met een voorzichtige verkenning van de Meije-geest.
Zo sprak een teamgenoot vorig jaar over dwangmatig
blijven roeien als de weersomstandigheden tegen zitten. Ook
controleer ik soms 3 keer of de loods deur wel dicht zit. En
doe ik oefeningen 1, 3 of 5 keer maar voel ik me bijzonder
ongemakkelijk bij 2 keer.Heel onschuldig allemaal maar
onduidelijk is of daar een grotere problematiek achter schuilt.
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Samenvatting van de
resultaten
Het bestuur is ongelooflijk
blij met de enorme respons
op de grote Meije enquête
die we, niet gespeend
van enige ambitie, de titel
‘Koersend naar een gouden
toekomst’ mee hebben
gegeven. Maar liefst 89 van de 109 leden
(81,6%) hebben een half uur tot drie
kwartier geïnvesteerd in het invullen
van de enquête. Een weergaloos hoge
respons waarop iedere marketeer
jaloers kan zijn.

Enquête

N.R.V. de Meije
koersend naar een
gouden toekomst

De resultaten leveren een schat aan
gegevens op waar het bestuur en de
diverse commissies de komende jaren
mee vooruit kunnen. De missie en visie
op onze roeivereniging is getoetst en
de vele vragen daar omheen leveren
allerlei invalshoeken voor bestuursleden
en commissies op om plannen te maken
die nog beter kunnen inspelen op tal
van onderwerpen. Het coachplan, ons
vlootplan, de evenementen kalender,
onderhoud aan loods en boten.…, de
enquête geeft goed inzicht wat Meijeroeiers willen. We kunnen zo ons roeiplezier nog groter maken dan het nu al is.
Voor een tekstuele samenvatting en de
uitslag in grafieken verwijzen we naar de
Ledenpagina van onze website http://
www.rvdemeije.nl/ledenpagina/

50 jaar en ouder neemt
maar liefst dik 85% voor zijn
rekening. Slechts 4,5% is
onder de 40 jaar.
Tevredenheid Op een
happiness schaal van 1 tot
10 geven waarderen we ons
lidmaatschap bij de Meije met

een 8,3.
Communicatie
De communicatiekanalen van de Meije worden ook goed
gelezen en gewaardeerd. De KletsMail
staat met stip op de eerste plaats en
wordt door 96,4% van de leden gelezen.
De e-mail (81%), het prikbord (63,1%) en
de website (40,5%) vinden ook duidelijk
hun weg.

’Sommige leden willen graag
afstand doen van het houten
materiaal. Maar anderen genieten
van een roeitochtje in dit historisch
erfgoed’.
Alvast een aantal wetenswaardigheden:
Samenstelling leden We zijn een stevig
vergrijsde roeivereniging met een zeer
diverse vloot en een prachtige balans
tussen wedstrijd- en toerroeiers. Bijna
twee derde van de leden is vrouw en
ruim 47% van de Meijeleden is ouder
dan 60 jaar. De leeftijdscategorie van

De bijzondere voorstelling
van de film De Held
in Kaleidoskoop, met
the making of van
Karin Verlaan van
de Nieuwkoopse
roeivereniging De Meije
als voorprogramma, was 7
februari
helemaal uitverkocht.

Roeicoaching 79,8% van de leden
is gebaat met extra informatie,
bijvoorbeeld via video’s over diverse
aspecten van het roeien.
Vloot
78,6% van de respondenten
vindt dat we een uitgebalanceerde vloot
hebben; 21,4% vindt dat echter niet.
Diverse leden noemen dat we bijna te
veel boten hebben, te weinig boten van
hetzelfde type en te veel oud (houten)
materiaal.
Ga naar de ledenpagina van de website
voor de tekstuele samenvatting van de
enquêteresultaten en de grafieken!
http://www.rvdemeije.nl/ledenpagina/

over de pruik: “zorg dat de pruik droog blijft als je te water
gaat, hij kost wel € 3000”; over de drone-opnames: “gewoon
doorroeien als de drone uit de lucht valt, dan komt hij niet op
jou terecht”; over hoe interessant een baan in de filmbusiness
kan zijn: in een scene wordt het vestje van Monic Hendrickx’
lijf gerukt door medehoofdrolspeler Daan Schuurmans. De
knopen van het vestje vliegen in het rond. En omdat de scène
verschillende keren moest worden overgedaan voordat de
regisseur tevreden was, zat één persoon een hele middag in de
loods steeds opnieuw weer knoopjes aan het vestje te naaien!

Om het bijzondere
karakter van de avond
extra luister bij te zetten
werden Bernadette
Hoffmans, die als body
double/stand in voor
hoofdrolspeelster Monic
Hendrickx de roeiopnames in Nieuwkoop
verzorgde en Karin
Verlaan, maker van de
making of, feestelijk op de rode loper binnengehaald.
Na een korte introductie over de opzet van de making of door
Karin vertelde Bernadette over haar ervaringen tijdens de
opnames, gelardeerd met een aantal hilarische anekdotes:

De making of was indrukwekkend en gaf een interessant
inkijkje in wat er zoal bij deze filmopnames in Nieuwkoop
kwam kijken aan voorbereidingen, apparatuur en logistiek.
Maar er werd natuurlijk vooral genoten van de roei-opnames
op de Kleine Polder en in de Meesloot waar naast Monic/
Bernadette ook het water, het riet en de luchten de hoofdrol
speelden.
Na een korte pauze begon de hoofdfilm die door de meesten
positief gewaardeerd werd en waarin uiteindelijk maar drie
minuten ‘Nieuwkoop’ bleek te zitten.

‘The making of’
zorgt voor een
uitverkocht huis

Met een dankwoord van de roeivereniging voor de
medewerking van Kaleidoskoop kwam een einde aan deze
bijzondere filmavond.
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Materiaalcommissie
De materiaalcommissie is 2017
voortvarend van start gegaan.
Karin, Sjef, Niek, Nick, Peter en Jan
Willem komen dit jaar twee maandelijks
bijeen en hebben gezamenlijk een
actiepunten lijst van grote en minder
grote klussen die we dit jaar willen zien
te klaren. Boud zit ook in de loep in een
adviesrol.
MC-plan 2017 Naast het
inventariseren van lopende en
wenselijke actie verzamelt de
MC commissie ook informatie
zoals KNRB normen voor de
inrichting van roeiloodsen
en opslag van boten en heeft
de MC commissie meegelift
met specifieke vragen in de
grote leden enquête. We
krijgen zo goed de behoefte
van Meijeleden in kaart
wat ons helpt om een goed
onderbouwd vlootplan op
te stellen en ook helpt bij de
keuzes die we maken voor het
onderhoud en verbeteren van
de inrichting van de loods en terrein.
Komende maand wordt de uitslag van
de enquête bestudeerd en werken we
het MC-plan voor 2017 uit dat we het
bestuur ter besluitvorming voorleggen.
Zo weten we zeker dat de stem van de
leden en de verankering in onze missie
geborgd zijn.
Elke eerste zaterdag in Maart(4), Mei(6),
Juli(1), September(2) en November(4)
vindt het MC overleg plaats. Mocht je
punten hebben die je graag op de MC
agenda wil zetten dan kan dat heel
eenvoudig door te punt te mailen naar
haicovolkers@ziggo.nl
Voor schadegevalletjes is een melding
eigenlijk verplicht .
Botenwagen
Behalve de meer
projectmatige benadering zijn de eerste
leuke wapenfeitjes te melden.
De botenwagen is goedgekeurd en
geregistreerd bij de RDW, verzekerd en
voorzien van een eigen kentekenplaat.
De botenwagen staat alvast op ons
terrein. Karin heeft een scherp geprijsde
partij grind/split platen weten te
bemachtigen die we onder de wielen
van de botenwagen gaan leggen om
het wegzakken te voorkomen. Peter
heeft een goede afspraak met Coen de

Boer kunnen maken voor betonplex
transportbakken op de botenwagen. We
hebben ons voorgenomen de bakken
voor de Head op de botenwagen te
hebben gemonteerd.
De botenwagen kan alleen via
strandzomer van en naar de vereniging
worden gebracht.

Heel voorzichtig kan de botenwagen
met de hand over de lange wandelbrug
worden gemanoeuvreerd. Dat is een
precisie klus omdat de marge tussen
de wielkasten en de leuning van de
brug minder dan 1 cm is. De gemeente
heeft gekozen voor een wandelbrug
wat inhoudt dat de belasting niet meer
dan 600/700 kg mag zijn om schade en
verzakkingen te voorkomen. Een auto
kan en mag er absoluut niet overheen.
Het transport van de botenwagen
wordt een paar keer per jaar, als we aan
wedstrijden meedoen, gedoogd.
Natte Cel
De oude waterput op
het Meijepad is vervangen door een
nieuwe waterleiding aansluiting in de
natte cel. Gresnigt heeft de aansluiting
van de meter naar het leidingnetwerk
van ons en de IJsvereniging verzorgd.
Jullie hebben ongetwijfeld de zaagtafel
en bouwmateriaal zien liggen in de
werkplaats. Cor van Koert helpt ons
enorm bij het bouwen van de natte cel.
Het vakmanschap waarmee hij dat doet
is fenomenaal en voor de Meije een
zege. Er wordt op dit moment gewerkt
aan de isolatie van de wanden en vloer.
Daarna brengen we de leidingen aan en
plaatsen we de douche en wc. De klus is
complexer en tijdrovender dan je op het
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eerste gezicht zou inschatten en zal naar
verwachting nog een paar maanden
duren. We doen zoveel mogelijk zelf
om binnen het gestelde budget uit te
komen.
Traanplaat Niek heeft een traanplaat
aangebracht op de drempel van de deur
van de uitbouw. Dit zal het uitrollen van
boten zeker vergemakkelijken.
Filippi skiff De MC commissie zich
had voorgenomen geen boten aan
te schaffen voordat het vlootplan is
opgesteld. Zul je altijd
zien dat er een geweldige
aanbieding voorbij komt:
een weinig gebruikte Filippi
wedstrijd skiff. Toen Jan
Willem aanbood de skiff
voor de helft te willen
sponsoren onstond er een
‘offer we can’t refuse’. We
hebben ons voorgenomen
meer ruimte in de loods
te creëren dus moest er
minimaal er ook een boot
weg. De Kievit, een hele
oude erg zware skiff die we
gebruiken om het omslaan
te oefenen, hebben een
plekje op de botenwagen
gegeven.
Ammehoela
Mede op basis van
de enquête resultaten heeft de
MC commissie heeft het bestuur
geadviseerd een andere eigenaar
voor de Ammehoela te zoeken. Deze
geschonken mooie oude wherry ligt al
heel lang ongebruikt op zolder. In de
enquête bleek ook de wens van heel
veel leden de Zolder te gebruiken als
een ergometer ruimte. Dat kan als we
de zolder goed opruimen. Afscheid van
de Ammehoela nemen helpt ook en
als de natte cel af is zal het toilet op
zolder ook verwijderd kunnen worden.
Niek is al ver in het uitzoeken of we een
dakraam kunnen aanbrengen. Meer
licht maakt een ergometer ook een stuk
aantrekkelijker.
Klusdag: 3 juni 2017
Voor in je
agenda: reserveer svp zaterdag 3 juni
voor de jaarlijkse materiaaldag. De MC
commissie zorgt voor materiaal en een
klussenlijst waar we met zijn allen onze
schouders kunnen zetten. Koffie en
broodjes worden verzorgd.
We houden jullie op de hoogte,
Haico – Karin – Nick – Niek – Peter –
Jan Willem - Sjef

Haico

Nick
Karin

Lennaert

Carla

U i t d e S t u u rs t o e l
Ledenenquête De resultaten van de
enquête, de analyse ervan en de acties
die daaruit voort moeten vloeien zijn
voortaan een vast agendapunt op de
bestuursvergaderingen. Het vertrouwen
dat u in het bestuur heeft uitgesproken
versterkt uiteraard onze dadendrang.
Nieuwe Leden - welkomstboekje
Tijdens de ALV is de suggestie gedaan
om een welkomstboekje te maken
voor nieuwe leden zodat ze snel
aan de ‘regels’ van het huis kunnen
wennen en zich sneller thuis voelen.
De ontwerptekst voor het boekje
is inmiddels gereed. Na een laatste
redactieslag en vormgeving is het
waarschijnlijk eind maart beschikbaar.

Nieuwe leden - avond 19 April zal
een avond worden gehouden voor
diegenen die de afgelopen twee
jaar lid van De Meije zijn geworden,
samen met hun coaches. Naast een
uitgebreidere kennismakeing met
andere ‘nieuwe’ leden, het bestuur en
andere coaches gaat het natuurlijk ook
om de uitwisseling van de ervaringen en
tips voor verbetering/verandering van
de huidige aanpak voor de opvang van
nieuwe leden.
Wedstrijdkleding Er is op de ALV ook
de behoefte aangegeven aan nieuwe
wedstrijdkleding. Gekozen is nu voor
een zwart short cq zwart broekgedeelte.
Voordeel hiervan is dat eenieder tegen
geringe kosten een short kan kopen
(het short met de specifieke Meije
grijze kleur moest speciaal op bestelling
gemaakt worden met navenante
kosten als gevolg). Het bovenstuk
wordt waarschijnlijk een mouwloos
shirt. Afhankelijk van de temperatuur
kan men als team besluiten daar
een algemeen verkrijgbaar shirt met
korte of lange mouw onder te dragen.
Voorbeeldkleding wordt besteld en komt
over een tijdje in de loods te hangen,
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zodat een definitieve keuze kan worden
gemaakt.
Materiaalcommissie Er is de afgelopen
periode weer het nodige gebeurd. Zie
het verslag van de materiaalcommissie
op pag van deze KletsMail.
Contributie Helaas hebben nog niet
alle leden betaald, maar er is goede
hoop dat dit na enige aanmaning wel
gaat gebeuren. Overigens blijkt er
onduidelijkheid te zijn over het moment
dat men het lidmaatschap moet
opzeggen. Mocht je willen opzeggen,
wat wij natuurlijk van harte willen
ontraden, doe dit dan vóór 1 oktober.
Daarnaast is het bijvoorbeeld bij
langduriger roei-ongeschiktheid
niet altijd nodig op te zeggen. Neem
echter wel z.s.m. kontakt met de
penningmeester op. Afhankelijk
van de situatie is dan wellicht een
betalingsregeling mogelijk.
Mocht je zaken aan de orde willen
stellen in de bestuursvergadering, neem
dan contact op met secretaris Karin
Verlaan of stuur een mail naar
secretaris@rvdemeije.nl.
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Meije Activiteiten Kalender
2 0 17

Januari/februari
14 januari Nieuwjaarsreceptie
7 februari Vertoning De Held

Juli/Augustus
2 augustus Toertocht bij RV Naarden
25 augustus Vrijdagavondroeien

Maart
18/19 maart Head of the river Amstel

September
16 september Jubileumfeest
April
8 april
Coachingsochtend
15 april Hart van Holland (estafette)
25 t/m 28 april KNRB-tocht Lahn
28 april Vrijdagavondroeien
23 september Finse Kerkboot Sneek
29 september Vrijdagavondroeien
Oktober
8 oktober
Amstel Drecht Regatta
half oktober Coachingsochtend
29 oktober Halloweentocht
30 april

Jubileumtoertocht 1

Mei
13 mei

Dauwroeien

11 november

November
Lingebokaal

21 mei Jubileumtoertocht 2
26/27 mei Elfstedenmarathon
Juni
3 juni
Materiaaldag
4 juni
Vogalonga - Venetië
24 juni Vollemaanstocht
17 t/m 25 juni KNRB-tocht Doubs-Saône
30 juni
Vrijdagavondroeien

29 november

Alg.Ledenvergadering

16 december
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December
Snerttocht

