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ROE EN BRENGT JE VERDER 

Vrijwilligersbeleid: “Samen (g)roeien” 

Onze roeivereniging bestaat dankzij de inzet van veel vrijwilligers. Wij zijn in het bezit van een ruime vloot en een goede accommodatie om het 
roeien op de Hoogeveense Vaart mogelijk te maken. Al onze leden kunnen hiervan onbeperkt gebruik maken. Hoe mooi zou het zijn om het 
roeien voor nog meer mensen in de regio beschikbaar te maken?  

Er is veel werk te doen om de vereniging draaiend te houden. Sommige klussen hebben een bepaalde regelmaat, zoals coachen, bardienst 
draaien en boten onderhouden. Andere moeten incidenteel gedaan worden. De diverse klussen vragen om verschillende vaardigheden. 
Sommige kunnen worden gepland, andere zijn urgent. Bijvoorbeeld: het warme water is uitgevallen of er is een coach ziek geworden.  
De klussen die gedaan moeten worden zijn heel verschillend van aard. Denk aan coachen, jeugd begeleiden, boten poetsen, riemen schilderen, 
onkruid wieden, stellingen bouwen, organiseren van toertochten, schrijven van stukjes voor de krant, botenwagen rijden, de kantine 
schoonhouden, het licht repareren in de gang, de loods tochtdicht maken, een wedstrijd organiseren of onderhoud aan de ergometers doen. 
We hebben veel mensen in de vereniging die best, zo nu en dan of vaker, de handen uit de mouwen willen steken. Tot op heden leert de 
praktijk echter dat veel werk bij een relatief kleine, vaste groep mensen terecht komt. 

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder lid over bepaalde vaardigheden beschikt en ook wel bereid is om te helpen. Daarom willen we onze leden 
graag gericht kunnen benaderen. Belangrijk is daarbij om te weten waar ieders interesses liggen. Deze kun je aangeven in de roei-app onder 
‘meer/mijn interesses’. Dezelfde lijst met interesses/taken vind je op de website met een uitgebreide uitleg. 

Wij gaan er van uit dat elk lid in ieder geval drie interesses kan vinden die bij hem of haar passen. 

Als iedereen die interesses heeft aangevinkt, wordt gericht hulp vragen heel gemakkelijk. Als er een klus is waar we hulp bij nodig hebben, 
sturen we via de app en via de mail een oproep aan degenen die de bijbehorende interesse hebben aangevinkt, met een nadere uitleg van de 
klus.  

Op deze manier kunnen we samen blijven (g)roeien!  

Het bestuur   
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Overzicht interesses – Vrijwilligersbeleid 
 

Taak Omschrijving Tijdsbesteding 
Coördinator   
Coördinator jeugd   
Coördinator wedstrijden   
Coördinator toertochten ⁃ Jaarlijks planning maken toertochten 

⁃ Toertochten aankondigen in nieuws en evenementen in kalender aanmaken in de roei-app 
⁃ Team(s) voor een toertocht aanmelden via KNRB website  
⁃ Communicatie met organiserende verenigingen verzorgen 
⁃ Communicatie met deelnemende roeiers verzorgen 
⁃ Botenwagen en chauffeur regelen of een boot huren 
⁃ Vergaderen met Toercommissie + Roeicommissie 

5 uur/maand 

Coördinator marathon ⁃ Jaarlijks planning maken marathontochten 
⁃ Marathons aankondigen in nieuws en evenementen in kalender aanmaken in de roei-app 
⁃ Team(s) voor een marathon aanmelden via KNRB website 
⁃ Zorgen voor WI-licentie van nieuwe marathonroeiers 
⁃ Communicatie met organiserende verenigingen verzorgen 
⁃ Communicatie met deelnemende roeiers verzorgen 
⁃ Botenwagen en chauffeur regelen of een boot huren 
⁃ Vergaderen met Toercommissie 

2 uur/kwartaal 

Coördinator veiligheid Het geven van veiligheidsadviezen en uitvoering 3 uur per maand 
Coördinator instructie ⁃ Proeflessen plannen en geven 

⁃ Coördineren BRS-lessen 
⁃ Aanmaken certificaten BRS, aanwezig zijn bij examens (indien mogelijk), vragen naar lidmaatschap 
⁃ Vergaderen met Roeicommissie  

2 uur/week 

Coördinator aangepast roeien ⁃ Halfjaarlijkse planning maken voor vrijwilligers 
⁃ Contact met lid dat extra begeleiding vraagt 

1 uur/2 maanden 

Administratie   
Ledenadministratie Leden aanmelden en afmelden in Foys. Eerste factuur sturen. 1 uur per maand 
IT   
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Systeembeheerder Contactpersoon naar FOYS en vraagbaak voor leden. Beheerder Website, One.com en e-boekhouden 2 uur per maand 
Onderhoud boten en riemen   
Coördinatie Overzicht, aanspreekpunt, coördinator werkzaamheden bootonderhoud 4 uur per maand 
Bootsman Uitvoering onderhoud en reparatie boten en riemen in breedste zin 32 uur per maand 
Afstelling Instellen en controle div. afstellingen 8 uur per maand 
Onderhoud Werken/meewerken aan project boot- en of riemonderhoud 3 uur per keer 
Poetsen Schoonmaken boten (ontgelen, in de was zetten, slidings etc.) 3 uur per keer 
Onderhoud accommodatie   
Coördinatie Overzicht, aanspreekpunt, coördinator werkzaamheden loods en terrein 4 uur per maand 
Beheerder CV / zonnepanelen Kennis, controle en bediening installat 2 uur per maand 
Installatieklussen Werkzaamheden aan elektra,  en/of waterleiding 4 uur per keer 
Klussen buiten Touwtjes vlot, groenvoorziening, onkruid, klemmende deur etc. etc. 3 uur per keer 
Klussen binnen Opruimen, tocht-/sneeuwdicht maken loods, aanpassing stellingen 3 uur per keer 
Activiteiten   
Bardiensten coördineren Halfjaarlijks en planning maken voor de bardiensten 2 uur per half jaar 
Voorraadbeheer kantine Voorraad in de kantine bij houden en, zo nodig, boodschappen doen. Bij 'grote' 

evenementen overleggen en afspraken maken over inkoop. 
1,5 uur per maand. 

Activiteiten organiseren Het is het streven om minstens 4 keer per jaar een activiteit te organiseren. Vaste punten 
zijn: snertroeien (1-e zaterdag januari), een activiteit in februari, een zomeractiviteit, 
kerstroeien, laatste keer 's avonds roeien, loeien en vroeg roeien op hemelvaartsdag. 

 

Toertochten organiseren   
Bardienstendraaien 1 a 2 keer per jaar op zaterdagmorgen 3 – 6 uur per jaar 
Chauffeur botenwagen   
PR   
Schrijven publicaties Stukje voor krant schrijven bij opendagen  of evenementen 4 uur per jaar 
Fotograferen Foto’s maken tijdens evenementen 2 keer per jaar 
Contactpersoon lief en leed Zorgen voor attentie in de vorm van een kaartje, bloemetje en/of bezoekje voor een lid dat 

wat aandacht nodig heeft. Zie reglement Lief en Leed. Al dan niet na een tip van een ander 
lid. 

 

Webmaster Beheer website 1 uur per maand 
Sponsorcommissie   
Coachen   
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Wedstrijdcoach Coachen van wedstrijdploeg 1,5 uur/week 
Juniorencoach   
Instructie   
Instructie BRS 10 lessen verzorgen voor aspirant-leden (minimum roeiniveau instructeur Scull 1) 10 keer 1,5 uur per week 
Instructie scull 1 en 2 Instructie verzorgen zodat Scull 1 of Scull 2 niveau gehaald wordt  10 keer 1,5 uur per week 
Instructie skiff 1 en 2 Skiff-lessen verzorgen zodanig dat veilig zelfstandig in een (gladde) skiff geroeid kan worden 10 keer 1,5 uur per week 
Instructie aangepast roeien Instructie aan een lid met een beperking (2 op 1 begeleiding) 1 uur/2 maanden 
Aangepast Roeien   
Begeleider aangepast roeien Meeroeien tijdens roeien met een lid met een beperking (2 op 1 begeleiding) 1 uur/maand 
Toer/Marathon   
Lid Toercommissie Ondersteunen coördinator Toerroeien en coördinator Marathonroeien 2 uur/kwartaal 
Bestuur   
Bestuursfunctie Mede beleid bepalen van de vereniging  Gem. 3 uur per maand 

 


