"Meedenkgroep" presenteert nieuw bestuur
De kogel is door de kerk: de in februari ingestelde meedenkgroep heeft een
lijst opgesteld met een nieuw bestuur voor Hemus. In iets langer dan drie
maanden is men van onhoudbare spanningen en onwerkbare situaties tot
een nieuwe start gekomen. Daar kunnen ze in Den Haag nog een voorbeeld
aan nemen. Jos Wassink sprak met Geert Mensing over het proces dat hieraan ten grondslag heeft gelegen.
interview Geert Mensing | verslag ALV 12 maart | verslag Meedenkgroep
Wat zal ik nu eens aandoen?
De kledinglijn wordt uitgebreid - als jullie
dat willen! Bestel nu de nieuwe kledingstukken: een trainingshemd, een polo en...
een pet!
lees en bestel nu!

Kom naar de
ALV
maandag 12 mei
20.00 uur
Sporthal Zielhorst
Trompetstraat

Havenweg wordt opgeknapt
De Havenweg wordt verbeterd... volgend
jaar.
Schaapjes op het droge
opknapbeurt Roeiers worden sinds kort weer schaapachtig aangestaard vanaf de kant. Sommigen gaan zover dat ze luidkeels terugQuo vadis?
blaten.
is de weg kwijt. Volgende keer dubbel!
blaatblaat
Weerribben, Eemlint, AA Race
Junioren op de Skiffhead
Winst, winst en nog eens winst, het kan
Lars, Elke, Renate en Suzanne streden
niet op deze maand.
moedig mee.
Weerribben | Eemlint | AA Race
verslag
Aanlegplaats onderweg
Ergens tegen het eind van het jaar kan er
eindelijk onderweg worden aangelegd.
aanleggen
Denk om de buren
Maak bij de woonboten geen lawaai. Zoals
ieder jaar een vriendelijk verzoek van de
woonbootbewoners.
buren

Een heftig weekend
In één weekend de Weerribben en de
skiffhead: om je vingers bij open te halen.
Marien vertelt
Vragen PVDA ziekenhuislocatie
De discussie over de locatie van het
nieuwe ziekenhuis blijft het stadsbestuur
bezig houden.
vraag PVDA en antwoord B&W

Tien starts in de Randstad Regatta
Hemus was dik aanwezig op deze happenOp naar gemaal Eemnes
ning.
Op 10 mei, 'Open gemalendag', is GeRR maal Eemnes open voor iedereen. Pak
een wherry, of wat dan ook en roei erheen!
Uitwisseling met kanoclub Keistad
gemaal Eemnes
Op zaterdag 7 juni vanaf 14.00 uur mag je
kanoën - en de kanoërs mogen roeien.
kanoroeien

Komende maand
10 mei
Videoroeien
12 mei
ALV 20.00 uur Sporthal Zielhorst
7 juni
Roeiexamens
7 juni
Uitwisseling met kanoclub 14.00 uur
agenda heel 2003
Hemus.nl

Winnaars - foto Wim Bosman
Deze ploeg won de Eemlintrace.
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den Brink, Ilja van Buitenen, Koos Termorshuizen, Jos Wassink. Foto's: Koos Termorshuizen tenzij anders vermeld. Adreswijzigingen doorgeven aan ledenadministratie@hemus.nl. Onopgemaakte kopij en tips naar redaktie@hemus.nl
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Meedenkgroep presenteert nieuw bestuur
Jos Wassink
De kogel is door de kerk:
De in februari ingestelde
meedenkgroep heeft een
lijst opgesteld met een
nieuw bestuur voor Hemus.
In iets langer dan drie
maanden is men van onhoudbare spanningen en
onwerkbare situaties tot
een nieuwe start gekomen.
Daar kunnen ze in Den
Haag nog een voorbeeld
aan nemen. Jos Wassink
sprak met Geert Mensing
over het proces dat hieraan
ten grondslag heeft gelegen.
Het nieuwe bestuur is groter dan het vorige en zal
bestaan uit zeven leden:
Piet Kunst (voorzitter);

scherpe blik
Hans Rovers (secretaris);
Remco Lansink (penningmeester); Feike Tibben (vice-voorzitter);
Koos
Termorshuizen
(roeicommissaris recreatief); Jantinus
Ziengs
(roeicommissaris wedstrijd) en
Hans
Meijer
(materiaalcommissaris).
Op de algemene ledenvergadering van 12 mei zal
het bestuur aan de leden
worden voorgedragen. Ook
krijgt het bestuur van de
meedenkgroep een map
mee met aanbevelingen
waarvan de inhoud vertrouwelijk is. Eén van de
aanbevelingen wil de commissie wel onthullen: Denk
eens na over vervanging
van het barkaartsysteem.
De voordracht van een
nieuw bestuur is de sluitsteen van de opdracht van
de
meedenkgroep,
een
groep van ruim twintig Hemusleden die zich op de bijzondere algemene ledenvergadering
beschikbaar
stelden om de bestuursproblematiek van Hemus
eens grondig onder de loep
te nemen. Ze deden dit onder leiding van psycholoog
en Hemuslid Geert Mensing.
Mensing toont zich erg tevreden over de trouwe opkomst,
de
vergaderdiscipline (niet voor je
beurt!), de geheimhouding
en de open gedachtenwisseling onder de groepsleden.
In totaal zijn er drie bijeenkomsten geweest. In de
eerste bijeenkomst ging het
erom de knelpunten boven
tafel te krijgen: waar is het
fout gegaan? 'Maar ook de
goede punten', haast Men-

sing zich te melden. Naar
aanleiding van die lijst hebben tweetallen uit de groep
interviews gehouden met
vijftien notabele Hemusleden om de probleemanalyse
zo volledig mogelijk te maken. Ze spraken onder anderen met leden van het
demissionaire bestuur en
met commissievoorzitters.
Bij de tweede bijeenkomst
lag de totale problematiek
op tafel en kon de analyse
beginnen. Al snel bleek dat
veel knelpunten terug te
brengen waren tot een gebrekkige communicatie en
een rammelende taakverdeling tussen bestuur en
commissies. De groep besloot toen de structuur van
bestuur en commissies nader onder de loep te nemen.
Tevens werd de
groepsleden verzocht alvast
na te denken over mogelijke bestuurskandidaten.
Een maand later volgde de
derde vergadering waarbij
Hans Meijer de bevindingen
van een subgroep over bestuursstructuren
presenteerde. Die onderscheidde
drie verschillende vormen:
- een klein bestuur met autonome commissies
- een groter bestuur en
commissies minder zelfstandig
- een getrapt bestuur met
een dagelijks en een overziend gedeelte
De laatste variant leek
niemand erg van toepassing
op Hemus. Hemus streefde
het eerste model na, maar
is daar naar oordeel van de
meedenkgroep te snel mee
begonnen. Veel roeiverenigingen hebben een groter
bestuur dan Hemus had.
Zo kwam de meedenkgroep tot het advies een
groter bestuur in te stellen
dan nu het geval is. Op
termijn kan dat misschien
kleiner worden met meer
autonomie voor de aanhangende commissies, maar
dat is een stap die nu te
snel genomen lijkt te zijn.
Een groter bestuur dus, bestaand uit zeven leden.
Een andere noviteit is de
roeiraad; een overleg tussen de beide roeicommissarissen (recreatief en wedstrijd) en de materiaalcommisaris die een eensluidend advies over materiaal
naar het bestuur moeten
formuleren. Zo lijken de diverse tegenstrijdige belangen qua boten voorlopig
veiliggesteld.
Terugkijkend is Mensing
meer dan tevreden over de
groep en over Hemus in
bredere zin. 'Het is een
vitale vereniging gebleken',
merkt hij op. Het spijt hem
alleen dat er geen vrouwen
in het bestuur zitten, maar
dat is niet omdat er geen
dames gevraagd zouden
zijn.

Kom naar de
ALV
maandag 12 mei
20.00 uur
Sporthal Zielhorst
Trompetstraat
Knoeien II
Roelof Wiggerink
Op zaterdag 7 juni organiseert de activiteitencommissie samen met
kanovereniging Keistad
een uiwisseling.
In augustus 2001 heeft net
zo'n uitwisseling plaatsgevonden. Je hebt op deze
dag de kans om in diverse
types kano's te gaan kanoen. Leden van de kanovereniging kunnen dan eens in
diverse roeiboten proberen
te roeien.
De uitwisseling zal zijn op
zaterdagmiddag 7 juni om
14.00 uur. Let op het prikbord in de Villa en schrijf je
in zodra de inschrijflijst er
hangt!
Aanlegplek onderweg
Feike Tibben
Ergens tegen het eind
van het jaar kan er eindelijk onderweg worden
aangelegd.
9 april - De provincie gaat,
als tegemoetkoming voor
die lelijke damwanden, een
gelegenheid maken om een
vlot aan te leggen. Die
komt aan de noordoever bij
km 6,2 - dat is tussen de
Kleine en Grote Melm. Om
precies te zijn hier.

Hieronder een verzoek van
Aad van Regteren, woonbootbewoner.
Beste roeiers,
Ook voor jullie is het seizoen weer begonnen....
Dit betekent voor ons, de
woonbootbewoners aan de
Schans en de Neonweg,
weer de nodige geluidsoverlast (zwaar woord).
Daarom hierbij het jaarlijkse verzoek om jullie
coach enthousiasme bij het
passeren van de woonboten
te temperen, met name 's
morgens. Er werken namelijk nogal wat mensen
met wisselende diensten die
regelmatig door roeiers "gewekt" worden. Verder veel
roeiplezier toegewenst.
Aad van Regteren

Geboren op 23 april
Michiel
zoon van
Petra en Willem Eland

tevreden vader
en dat is hier...

In de herfst gaat de aannnemer aan het werk. Tot
die tijd mogen we van een
boer aan de Grote Melm
ook daar al een vlot neerleggen: welke Berend Botje
gaat vaarn met zijn vlotje
richting zuid-Baarn?
Denk om de buren!
Het is weer druk op het
water. Houd rekening
met de buur-woonbootbewoners: maak geen
lawaal.

Eindverslag van de
“meedenkgroep Hemus”
Moos Hoek
Inleiding
Het
bestuur
van
roeivereniging Hemus heeft tijdens de algemene ledenvergadering van 12 maart
2003 haar opdracht teruggegeven.
De
voorzitter
heeft tijdens deze vergadering uitgebreid de argumenten genoemd die tot deze
beslissing hebben geleid.
Het bestuur heeft aangegeven de lopende zaken af
te handelen. Het bestuur
heeft de vergadering geadviseerd een werkgroep in
het leven te roepen met de
opdracht vast te stellen
welke zaken een bestuurscrisis als de huidige kunnen
voorkomen. De algemene
ledenvergadering heeft het
advies van het bestuur opgevolgd en een “meedenkgroep” in het leven geroepen.
De meedenkgroep
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De leden die zich opgaven
voor deelname aan deze
meedenkgroep: Wim Broekhuizen, Edwin de Buijzer,
Wim Coppens, Jan Dirk
Heesbeen, Leonieke Hennes, Moos Hoek, Mirjam van
den Hoorn, Cees Leenheer,
Hans Meijer, Geert Mensing,
Marien Mortier, Aldert Nijhuis, Hans Rovers, Peter
Slagter, Robert van Spronsen, Ellen Sulman, Koos
Termorshuizen,
Caroline
Vroegop,
Leonie Walta,
Jantinus Ziengs.
De opdracht zoals deze
meedenkgroep deze begreep: Geef aan welke bestuursvorm de meest geschikte is voor deze vereniging, doe een voordracht
voor de personele invulling
van en nieuw bestuur en
formuleer adviezen aan het
nieuwe bestuur om een crisis als de huidige te voorkomen.
Werkwijze
De groep koos zich een
voorzitter (Geert Mensing)
en een secretaris (Moos
Hoek). De groep heeft driemaal plenair vergaderd.
Eerste vergadering
Tijdens de eerste vergadering (17 maart 2003) is
een stappenplan vastgesteld:
1. Inventarisatie van meningen t.a.v. de huidige
problematiek bij de aanwezigen
2. Inventarisatie van meningen t.a.v. de huidige
problematiek
bij
bestuurs- en commissieleden en bij andere direct
betrokkenen die
geen zitting hebben in
de meedenkgroep.
3. Op basis van de via de
genoemde inventarisaties verkregen informatie
richtlijnen voor strategisch beleid opstellen en
aanbevelingen aan het
nieuwe bestuur formuleren.
4. Inventarisatie van de te
verrichten werkzaamheden in de vereniging.
5. Profielen schetsen van
de (nieuwe) bestuurders.
6. Voordracht voor een
nieuw bestuur.
Tijdens deze vergadering is
in groepen gebrainstormd
over de verschillende knelpunten die men zelf ervoer.
Deze knelpunten zijn samengevoegd en samengevat.
De bestuursleden en een
aantal
gezichtsbepalende
leden van commissies die
niet in de meedenkgroep
zijn
vertegenwoordigd,
werden geïnterviewd door
leden van de meedenkgroep. Het doel van het interview was te achterhalen
welke knelpunten zij verantwoordelijk houden voor
de huidige situatie en welke
oplossingen zij eventueel
zagen.
Tweede vergadering
Op de tweede vergadering
van de meedenkgroep (31

maart 2003) zijn de verslagen van de interviews gepresenteerd aan de meedenkgroep.
De in de verschillende interviews genoemde knelpunten werden onderscheiden in twee groepen: een
deel dat betrekking had op
de inrichting van het bestuur en een deel dat andere aspecten betrof.
Subgroep
Een subgroep kreeg de opdracht gekregen om uitgaande
van
genoemde
knelpunten en adviezen en
op basis van eigen inzichten
een voorstel te doen voor
een bestuurs- en organisatiestructuur voor onze vereniging.
Startpunt van de discussie
in de subgroep is de discussie over drie mogelijke
vormen van bestuur (klein
bestuur met relatief zelfstandige commissies, groter
bestuur met directere bemoeienis van de bestuursleden met de commissies
en een ‘gelaagd’ bestuur).
De subgroep maakt daarbij
gebruik van de uit de eerste
vergadering en uit de interviews verkregen opmerkingen en ideeën over de bestuursvorm.
De secretaris krijgt de opdracht op basis van de lijst
van knelpunten / adviezen
uit de eerste vergadering
van de meedenkgroep en
de uit de verschillende interviews
gedestilleerde
knelpunten / adviezen een
lijst van aanbevelingen aan
het nieuwe bestuur samen
te stellen.
De leden van de meedenkgroep kregen als opdracht
voor de laatste vergadering
geschikte bestuurskandidaten te noemen.
Derde vergadering
Op de laatste vergadering
(14 april 2003) van de
meedenkgroep presenteerde de subgroep een voorstel voor een bestuurs- en
organisatiestructuur
voor
onze vereniging. Dat voorstel werd door de meedenkgroep
overgenomen.
De lijst van aanbevelingen
zoals die werd vormgegeven door de secretaris werd
eveneens overgenomen.
Op basis van de gekozen
bestuursstructuur
werden
namen genoemd voor de
bezetting van de verschillende
bestuursposten.
Geert Mensing (voorzitter
meedenkgroep) en Aldert
Nijhuis (oud-voorzitter van
Hemus) accepteerden het
verzoek de genoemde kandidaten te polsen in een
door
de
meedenkgroep
vastgestelde volgorde.
Voorstel bestuurs- en
organisatiestructuur
De
meedenkgroep
kiest
voor een bestuur van zeven
leden op grond van de volgende overwegingen:
De roeicommissaris in
de huidige constructie
heeft een te zware portefeuille door de zeven
commissies die onder

zijn
verantwoordelijkheid vallen; de meedenkgroep
adviseert
deze
portefeuille
te
splitsen in een commissaris wedstrijdroeien en
een commissaris recreatieroeien.
Een
groter
bestuur
geeft meer mogelijkheden tot opvang bij uitval van een bestuurslid.
Meer mensen kan meer
expertise geven.
Meer leden van het bestuur kan leiden tot
meer ‘zichtbaarheid’ in
en op de vereniging.
De meedenkgroep acht het
van groot belang dat de
verschillende
commissies
die zich bezighouden met
de kerntaak van de vereniging, het roeien, elkaar regelmatig ontmoeten. Daarom stelt de meedenkgroep
voor een ‘roeiraad’ in te
stellen. In deze roeiraad
zijn dan vertegenwoordigd
de voorzitters van de roeicommissies en de voorzitter
van de materiaaladviescommissie. Zij vergaderen
regelmatig met de commissarissen roeien over de zaken die tot hun aandachtsgebied behoren. Op deze
wijze is de (zo belangrijk
gebleken)
communicatie
gewaarborgd tussen het bestuur en de verschillende
groepen in de vereniging.
Voor het voorgestelde organogram zie de voorpagina.
Bestuurskandidaten
De meedenkgroep heeft
zich verplicht kandidaten te
zoeken die niet alleen capabel zijn, maar ook voldoende roei-ervaring hebben, in
staat zijn de belangen van
verschillende groepen te
(h)erkennen en communicatie binnen de vereniging
belangrijk vinden. Van die
nieuwe bestuursleden worden specifieke vaardigheden verwacht, die vertaald
zijn in een profiel. Daarbij is
zeker ook gekeken naar
communicatieve
vaardigheden, vooral waar het portefeuilles betreft die dicht
naast elkaar liggen.
Ruimte voor coaches
Feike Tibben
De Havenweg wordt verbeterd - volgend jaar.
9 april - Iedereen die wel
eeens coacht aan de Havenweg weet dat het niet
meevalt: letten op je pupil,
manoeuvreren tussen het
blik door en ondertussen
stuiteren over hobbels en
bobbels.
De afdeling stadsbeheer
heeft dat ook meewarig
aangezien. Volgend jaar
wordt de kade aangepakt:
vlakke straat, betere kades,
en het allerbelangrijkste:
parkeren wordt verboden,
er komt een rij bomen
langs de kade.

Coachen wordt volgend jaar
een beetje een feest, nu het
coachpad nog.
Wat zal ik nu eens aandoen?
Mirjam van den Hoorn
De kledinglijn wordt uitgebreid - als jullie dat
willen! Bestel nu de
nieuwe kledingstukken:
een trainingshemd, een
polo en... een pet!
Het lijkt misschien het begin van een feestje, en dat
is het ook. Het is een vraag
die menig Hemus roeilid
zich zal stellen, voor hij het
water op gaat. Is het weer
zo koud, dat ik een thermo
lange broek aan moet, of is
het misschien zo warm, dat
enkel m’n strakke roeipakje
voldoende
is
om
de
roeiprestatie door te komen.
De keus in de Hemuskledinguitrusting van tegenwoordig is breed. Niet
alleen een rode sweater
met een wit koppelpoortembleem erop. De sweaters
die overigens niet meer bij
de officiële kledinglijn horen, maar nog wel verstrekt
worden aan onze jeugdroeiers na het afroeien. Wil je
dus in het bezit komen van
zo’n sweater, dan is de enige mogelijkheid
nog:
jeugdlid zijn of met een van
hen een dealtje sluiten.
Ook het witte T-shirt met
een horizontale rode streep
van minimaal 10 centimeter
breed, die na het vele wassen steeds rozer wordt, is
niet
meer
leverbaar.
Hooguit nog als trofee te
bezichtigen bij de oudere
Hemusgarde.
Waar je je nu mee kunt
tooien:
•
Shirt korte mouw, coolmax
•
Shirt
lange
mouw,
coolmax
•
Korte zwarte broek
•
Warme lange zwarte
broek, thermastat
•
Herenpakje
•
Damespakje
•
Zwart met rood roei
jack
•
Rode fleecetrui, met
Hemuslogo

...is een geregeld gehoorde
kreet. Kun je niet dit of dat
aan me leveren?
Met veel geld kan alles!
Maar aangezien ook ik (lees
Hemus) verantwoord met
de centen van ons allen om
moet gaan, zijn er wel mogelijkheden, maar kan ik
niet alles. Om een, naar
mijn idee, groot gedeelte
van jullie tegemoet te komen, is het voorstel om de
kledinglijn uit te breiden
met:
Hemus-trainingshemd
Vergelijkbaar met het roeipakje, alleen dan zonder
broek. Voor warme dagen
en indoor(roeien). Katoenen
shirts worden gauw nat en
zitten dan niet lekker meer.
Dit hemd voert vocht af,
zodat het ook bij inspanning
nog lekker zit.
De kosten van dit hemd zullen komen op circa € 30 per
stuk. Maten S t/m XXL.
Rood polo met logo
Vergelijkbaar met de Hemustrui die nu al in de collectie is.
De kosten van de polo zullen komen op circa € 25 per
stuk. Maten S t/m XXL.
Verder komen er
mooie
petjes aan, met het Hemuslogo (dat ook op de
fleece staat). Een prijsindicatie laat nog even op zich
wachten.
Bestellen
Om niet met een hele voorraad polo’s of hemdjes te
blijven zitten, wil ik graag
inventariseren wie er belangstelling heeft.
LET OP: ik ga ervan uit dat
degene die belangstelling
tonen, ook daadwerkelijk
kleding zullen bestellen, zodra de nieuwe lijn binnen is.
Het verzoek aan een ieder
is dus om binnen een
maand
nadat
je
deze
nieuwsbrief hebt gelezen,
mij een mailtje te sturen:
kleding@hemus.nl. Of per
telefoon: 033 456 9809.
Als ik niet genoeg reacties
binnen krijg, ga ik de nieuwe producten niet bestellen.
Dus: wil je er graag gebruik
van maken, ga er dan even
voor zitten en mail me. Via
'De maand van Hemus', dan
wel een persoonlijke mail,
zal ik laten weten, hoe het
afloopt.
Schaapjes op het droge
Jos Wassink
Roeiers worden sinds
kort weer schaapachtig
aangestaard vanaf de
kant. Sommigen gaan
zover dat ze luidkeels terugblaten.

Het roei-jack is door de jaren heen verder ontwikkeld
en mist het opgenaaide
postcodenummer.
Tegenwoordig is het jack ademend en waterdicht met
een heuse Hemusopdruk.

Ja, het wordt weer gezellig
langs de Eem. Dankzij een
initiatief van het Waterschap Valei en Eem kunnen
we bij harde wind met recht
zeggen dat 'het stront van
de dijk waait'.

“maar ik wil meer...”

Waterschap Vallei & Eem
heeft voor de zomer een
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schaapskudde uit Uden ingehuurd voor het begrazen
van de dijken langs de
Eem. De kudde die uit 200
dieren bestaat werd half
april naar Eemnes gebracht.
De komst was eerder deze
maand uitgesteld door het
vervoersverbod vanwege de
vogelpest. De schapen vertrekken rond 1 november
weer. Voor kenners: de dieren behoren tot het Kempische heideschaapras.

Zeldzaam!
foto: landleven.nl
Naast de 14 kilometer dijk
van het waterschap, zullen
de schapen ook 2,5 kilometer dijk begrazen die bij de
provincie Utrecht in beheer
is. Verder begraast de kudde ook 10 kilometer wegberm van de gemeente
Eemnes. Het is de schapen
allemaal om het even.
Overdag begeleiden een
herder en enkele honden
(bordercollies) de kudde.
De dieren overnachten in
nabijgelegen weilanden van
Natuurmonumenten.
Het begrazen met schapen
heeft een positief effect op
de vegetatie en de stabiliteit van de graszode. Door
de begrazing komt er meer
variatie in de begroeiing. In
tegenstelling tot het gebruikelijke beheer nemen de
schapen nu een deel van de
voedingsstoffen
op.
Zo
wordt
de
bodem
verschraald, waardoor er meer
variatie in de vegetatie zal
ontstaan. Het alternatief is
het klepelen van het gras
waardoor het blijft liggen en
de bodem alleen rijker aan
voedingsstoffen wordt. De
vegetatie wordt daardoor
ruiger.
Al eerder liet het waterschap een schaapskudde de
dijken langs de randmeren
met schapen begrazen. Die
kudde kwam uit Epe en bestond uit Zwartkopschapen
en Schonebekers. Twee jaar
terug moest de kudde preventief
worden geruimd
vanwege de uitbraak van
mond- en klauwzeer. Deze
kudde is weer in opbouw.
Komend najaar verwacht
het waterschap weer een
kudde uit Epe op de Randmeerdijken voor de nabeweiding. In de zomer zal
het gras op de dijken worden gemaaid en gehooid.
Winst in Weerribben
"Rijpere roeiers
gaan langer mee"
Jos Wassink
Zaterdag 5 april won de
Hemus
marathonploeg
bestaand uit Koos Iestra,
Feike Tibben en Marien
Mortier
de
Weerribbentocht.

Niet alleen een fraaie prestatie maar tevens een veelbelovend begin van een serieuze greep naar de KNRB
lauwerskrans voor marathonroeiers. Langeafstandsroeien is 'hot' getuige het
artikel dat het KNRB-blad
Roeien aan de Hemusploeg
weidde ('Ervaring en resultaat tellen bij RV Hemus' waar niet, zou je zeggen).
Voor de mannen van de
lange baan is het meer dan
een modegril. Ze spreken
voorzichtig over 'een verbreding van de roeiervaring'. Ze hebben ervaren
dat
langeafstandsroeien
niet
alleen
uithoudingsvermogen,
taaiheid
en
hardheid vereist, maar zelfs
een zekere rijpheid. Laat de
twintigers maar spetteren
op de Bosbaan; veertigers
trekken aan het langste
eind.
Hartverwarmend
De Weerribbentocht begint
om 9 uur 's ochtends vanaf
roeivereniging Het Diep in
Steenwijk met een stevige
koude Noordooster wind tegen. De sfeer is hartverwarmend en relaxed zoals
gebruikelijk bij dit soort
wedstrijden.
Gezamenlijk
leed bindt - zoiets. Bij het
wachten in de sluis van Ossenzijl een andere ploeg
een kaart mee die ze in het
water gevonden hadden. Of
ze die misschien verloren
hadden. Dergelijke collegialiteit is bij andere wedstrijden vaak ver te zoeken. In
de sluis is even tijd om bij
te komen en te wisselen.
Dat gebeurt zo ongeveer
iedere drie kwartier zodat
ieder anderhalf uur roeit en
dan drie kwartier heeft om
even wat te eten en te
drinken op de stuurstoel. Er
wordt gevaren in C2 met
stuurman (C2x+). De twee
sluizen -waar de tijdswaarneming
wordt
stilgezetverdelen de 65 kilometer
lange tocht feitelijk in drie
delen. Bij het laatste deel
van de tocht -tegen drie uur
's middags- loopt de Hemus
wedstrijdploeg de Hemus
toerploeg voorbij. Een prettige ontmoeting en tevens
ondersteuning. De ploeg
voelt zich nog goed en komt
even later als eerste over
de finish. Het langeafstandsseizoen is geopend,
de toon is gezet.

De C4 van Rijnland bij de
Driewegsluis
foto: Joost Paijmans
De juiste route
Marathonroeien is meer dan
alleen maar lang roeien. Bij

een gewone wedstrijd is het
moeilijk of onmogelijk te
verdwalen. Goed, je kunt
eens een verkeerd bruggengat kiezen en daardoor
gediskwalificeerd
worden,
maar verdwalen... Neen.
Dat is bij langeafstandswedstrijden wel anders.
Navigatie telt. En bekendheid met het traject - lees
ervaring - werkt in het
voordeel. Zo zat Hemus vorig jaar bij de Hart-vanHolland-race achter een
ploeg die bij Baarnbrugge
rechtdoor ging en een afslag miste. Door bekendheid met het traject dacht
Feike Tibben opeens: maar
dit stuk ken ik helemaal
niet. Dus toch maar terug.
Ook vorig jaar profiteerde
de ploeg bij de Ringvaartregatta van de bekendheid
van Jan-Paul Kleiwegt met
de Kaag. Anderen voeren
langs de kant om zich beter
te kunnen orienteren, JanPaul durfde de oversteek
aan en bracht de ploeg op
voorsprong.
Wisselen in 20 meter
Verder is planning van belang. Wie gaat bij welk traject op slag? Op voordewindse rakken is een lange
slag het voordeligst, bij tegenwind lopen kortere halen beter. Hoe verdeel je je
krachten?
En
ervaring:
Hoeveel proviand heb je
nodig? Hoeveel eet en drink
je per keer? En hoe kun je
de wisseltijd inkorten? Hemus heeft er 100 meter
voor nodig, maar de ploeg
van de Amstel redt het in
20 meter. "Als je met je
ogen knippert zitten ze alweer anders."
"Moraal"
En dan de mentaliteit. Feike
Tibben ziet het marathonroeien als de Parijs-Roubaix
van de roeisport; afzien
met klasse. Dat vereist harding. Zowel geestelijk als lichamelijk. Tibben: "Jongere
roeiers hebben meer explosief vermogen, oudere roeiers zijn taaier, kunnen meer
duurvermogen ontwikkelen.
Ook kunnen ze beter met
tegenslagen omgaan en
toch doorgaan. Belangrijk is
ook om de sfeer goed te
houden in de boot. Je wordt
makkelijk
sjacherijnig.
Schelden
en
mopperen
hoort erbij maar dat moet
de sfeer in de boot niet verzieken. Het moet allemaal
kunnen onder mekaar. Je
moet elkaar ook ontzien als
het mogelijk is."
De Hemus langeafstandsploeg (waartoe ook Jens
Berlinicke behoort) wil dit
jaar een serieuze gooi doen
naar de KNRB lauwerkrans.
Hiervoor is nodig dat de
ploeg aan minimaal zes
nummers meedoet van de
in totaal 14 wedstrijden
langer dan 50 km. Vorig
jaar kwam dat er niet van
(men was er nog niet zo
bewust mee bezig), maar
dit jaar staan er voldoende
marathons ingeboekt: Hartvan-Holland
(10
mei);

Ringvaartregatta (14 mei);
Elfstedentocht (31 mei);
Noordhollandtocht en in het
najaar de Mastenbroekmarathon.
De zee lokt
En wat gaan ze in de vakantie doen? Zeeroeien!
Vanaf het Kanaaleiland Jersey naar Cateret (Frankrijk)
over 40 kilometer met een nog te regelen- zeewaardige roeiboot. Een soort drijver met roeiplaatsen erop.
Het van groot belang op tijd
binnen te zijn want als het
tij eenmaal keert wordt het
wel een heele lange tocht.
Wordt vervolgd .
Junioren op de Skiffhead
Adriaan Wisse
foto's Elke Jurres
Lars

Lars deed wat hij moest
doen: eindigen in het midden en minstens 1 jongen
uit de Willem III A-vier voor
blijven. Hij kwam precies op
de 13e plaats van de 25 en
passeerde de WIII'er. Er
moet nog contact zijn, maar
dit ruikt naar een plaats in
de A4. En de winst ging in
dit veld naar De Hoop met
een lichtgewicht van een
kleine 80 kg, maar voor
Meindert Klem (WIII en
ruim 90 kg schoon aan de
haak).
Elke en Suzanne
Deze lichtgewichten kwamen tegen het natuurgeweld duidelijk te kort.
Jammer, maar niet anders.
Dit geeft in ieder geval reden tot teambespreking
over de invulling van het
verdere seizoen.
Elke

Suus, 20e van de 20...

Renate?
Renate meldde zich 's ochtends om 7.15 uur ziek.
Een roeizaam weekend
Marien Mortier
Het weekend van 5 en 6
april, oftewel een optimale voorbereiding voor
de Head.
Vrijdagmiddag:
Efteling, rondje schommelschip
en
achtbaan,
's
avonds groot diner en feest.
Zaterdag
Om 5.00 uur de wekker,
5.45 met botenwagen naar
Steenwijk.
Het spook van Dokkum
zwierf ook hier rond: Waarschuwingen voor het niet
hebben van boegballen en
hielbanden, u bent gewaarschuwd voor de 30e mei!!
Om 9 uur: start Weerribbentocht, eerste uur zoveel mogelijk boten inhalen.
14.30 terug in Steenwijk,
Broodjes kroket hebben ze
niet, wel vegetarische saucijzenbroodjes.
Om 19.00 terug in Amersfoort, via Baarn. Boten afladen en opriggeren, vervolgens boten afriggeren en
opladen. 20.30 vertrek naar
huis en pannenkoeken eten.
Zondag
Zondag 11.30 uur RIC boot
opriggeren en eten. Dankzij
de STS palen een dikke vette open blaar aan m'n linkerhand. Veel tape helpt!!
Om 12.10 het water op,
veel wind en weinig zin. Met
startnummer 263 mag ik
als 2-laatste vertrekken, na
de brug veel golven en regen en wind, waar ben ik
mee bezig. Uiteindelijk de
kreet: 'door' en ga ik op
weg naar de Hoop. De eerste kms onder begeleiding
van Adriaan gevaren, vooral
nuttig bij het juist sturen
van de bochten. Tevens de
eerste 3 tot 5 skiffs ingehaald. Jantinus stond bij de
hoerenbocht klaar om aanwijzingen te geven. Vervolgens richting Kalfje, heb de
hoge wal gekozen ivm zijwind, heeft me misschien
3,5 sec. gekost, wijze les
voor volgend jaar! Toch
weer vissers langs de kant,
in ieder geval een hengel
overvaren, met als gevolg
dat ik m'n impellor verlies,
kostte me weer 3,5 seconde.
Ondertussen weer zo'n 5
skiffs ingehaald. Een bijna
aanvaring met grote ballen
en brugpijlers kost me weer
3,5 sec. maar toch weer
een stuk of wat skiffs ingehaald. De laatste 3 km zijn
slopend, geen tempo, geen
tijden en geen afstand, de
NK laat het volledig afweten.
Bij de omval weer 3 skiffeurs ingehaald, eindelijk
redelijk vlak water. Bij de
Berlagebrug stonden genoeg Hemus-supporters om
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me er recht onderdoor te
loodsen, waarvoor dank. En
dan de eindsprint van 700
meter... weer 3,5 seconde
verlies. Uiteindelijk de toeter, klaar, op naar de kroketten en bier. Helaas, ook
bij RIC geen kroketten, wel
ontdooide bitterballen.
Eemlint weer bij Hemus
Wim Broekhuizen
foto's Wim Bosman
Op zondag 27 april heeft
een team van Hemus
midweekroeiers in de
Schans beslag gelegd op
de eerste plaats in de
Eemlint Race 2003.
De Eemlint werd voor de
zesde maal gevaren. Het is
een estafettewedstrijd met
toerkarakter en wordt georganiseerd door De Eem in
Baarn.
De trajecten zijn als volgt.
Eerst met vliegende start in
Baarn bij De Eem naar de
Koppel in Amersfoort, vervolgens
geneutraliseerd
naar Hemus waar het tweede team instapt. Dat vervolgt de tocht naar Baarn,
waar voor het derde traject
naar 't Raboes de boot
weer wordt overgenomen
door het eerste team. Bij 't
Raboes stapt het tweede
team weer in de boot en
roeit naar de finish in
Baarn.
De strijd om de eerste
plaats ontspon zich al in het
eerste traject van
Baarn
naar de Koppel tussen een
ploeg van Baarn in de
Kwak, en de Schans op een
zeer woelige Eem. De windkracht varieerde van 4 tot 5
Bf en soms in regenbuien
nog harder.
Op alle vier trajecten was
de Schans na correctie voor
leeftijd en boottype steeds
iets sneller dan de Kwak.
Het wachten op de einduitslag was dan ook een spannende aangelegenheid.

Het weer was gedurende
het laatste traject steeds
slechter geworden en dit
traject moest uiteindelijk de
beslissing brengen. De tijd
na correctie bleek uiteindelijk voldoende voor de
overwinning.
Ook de Amer, met captain
Tjalling van Asbeck heeft,
ondanks problemen met het
werven van voldoende be-

manning, een goede prestatie neergezet door overall
als vierde te eindigen en als
derde in zijn klasse C4x+.

Het team van de Schans:
Team 1: Tineke Lanning
(stuur 1x), Ad Cornelissen
(stuur 1x), Josita van de
Kerk, Wim Coppens, Wim
Broekhuizen en Josita van
de Kerk (ingevallen voor
Marina Schaink).
Team 2: Corrie van Kroonenburg (stuur), Gerben
Offringa, Marian Minkes,
Hans Veenstra, Derk Tees
en Hans Veenstra (ingevallen voor Wil Jonkman) .
Gecorrigeerde eindtijden:
Schans: 2:31:10;
Kwak : 2:37:35
Amer: 2:40:10.
Locatie nieuw ziekenhuis
Liesanne van den Brink
Dat het bovenstaande de
gemoederen in de politiek
behoorlijk
bezig
houdt, bleek wel uit de
schriftelijke vragen die
door de raadsleden Killi
en Parmakisz (PVDA)
onlangs gesteld werden
en die betrekking hadden op de nieuwe ziekenhuislocatie.
Deze gingen voornamelijk
over de ecologische waarden van het gebied. De PVDA pleitte voor een nader
onderzoek naar de flora en
fauna in het gebied en de
ruimte die nodig is “om de
ecologische verbindingszone tussen Stadspark Schothorst en Hoogland West
veilig te stellen”.

strekken aan een extern
bureau om een en ander te
onderzoeken.
Dit onderzoek en ook alle
andere gedane onderzoeken
zullen verwerkt worden in
de inspraak- en vooroverlegreacties en daarnaast
voor het maken van het definitieve voorontwerp Structuurplan.
Deze
laatste
hoopt het College rond het
zomerreces aan de raadscommissie voor te leggen.
Mocht je het volledige antwoord van het College willen lezen dan kun je dit terugvinden op de website
van de gemeente Amersfoort.
Achteraf beschouwd valt de
tijd me toch wat tegen. Niet
sneller dan vier jaar geleden, terwijl het technisch
nu veel beter aanvoelde.
Misschien gaan de jaren wel
tellen, maar ik denk dat het
toch heeft gelegen aan de
weersomstandigheden, die
dit jaar toch heel wat onstuimiger waren dan in
1999.
Gemaal Eemnes
open op 10 mei
Koos Termorshuizen
Op zaterdag qo mei is
het 'Open gemalendag'.
Gemaal Eemnes is dan
open voor iedereen.
De ligging van het gemaal
is prachtig, en het gebouwtje zelf mag er ook wezen.
Een kilometer voor Eemdijk
aan bakboord de Eemnesser Buitenvaart inroeien en
je roeit er zo op af: het
elektrische
gemaal
uit
1923. Van 9.30 tot 15.30
uur is het open, het kost
niks.
Pak een boot, een zak krentenbollen en een fles water..

Het College van B&W gaf –
op haar beurt – in haar
antwoord van 23 april jl.
aan dat in het voorontwerp
van het Structuurplan de
ecologische aspecten van
het gebied een zeer belangrijke rol hadden gespeeld
en vond het niet nodig om
reeds in dit stadium verder
onderzoek te doen.
Wel gaf zij aan dat er vanuit
de Flora- en Faunawet een
zorgplicht is voor de aanwezige soorten. Informatie
hierover is belangrijk voor
het maken van een toekomstig inrichtingsplan en
voor het aanvragen van
eventuele ontheffingen. Geconstateerd is dat er wel
behoefte is aan een betere
inventarisatie met betrekking tot de huidge flora en
fauna in het gebied. Op korte termijn zal het college
dan ook een opdracht ver-

Winst in AA Race
Jan Paul Kleijwegt
De HV4+ met Sander
Berger, Piet Kunst, JanPaul Kleiwegt en JanDirk Heesbeen, gestuurd
door
Leoniek
Hennes
won een onstuimige AA
Race.
Onze start op de AA-race is
na veel heen en weer gemail over het trainingsschema en het te starten

nummer tot stand gekomen. Aanvankelijk was het
de bedoeling het wat incourante nummer heren veteranen 4- te starten, maar
weer een AA-blik zonder tegenstand stelt niets voor,
dus maar HV4+ gestart. Op
de dinsdag voor de race
voor het eerst met elkaar
(dwz met Erik Lysen als invaller voor JDH) getraind in
de 4-. Dat ging verbazingwekkend lekker, met dien
verstande dat het roeiwater
prachtig was en de Kruithuis zo slap is dat je de
boot nimmer scheef krijgt.
Vrijdagavond nog een keer
getraind, met JDH, maar
weer in de Kruithuis. Met
goed weer nogmaals lekker
doorgemaald. Dat zag er
goed uit voor de race. Nog
wel wat twijfel of het in de
Den Treek (geen makkelijke
boot) en met een stuur erbij en met de niet zo gunstige weersverwachting ook
op zondag zo goed zou
gaan.
Veelbelovende koppen
Onderweg naar Alkmaar
wordt in de auto de sfeer
wat gespannen als we bij
het NH-kanaal aankomen.
Op het meer bij Akersloot
staan forse schuimkoppen
en de golven slaan aan lagerwal over de beschoeiing
heen. Het oproeien is een
belevenis op zich. Af en toe
is de stuur onzichtbaar
vanwege het stuifwater dat
op de bladen en riggers kapot slaat. Den Treek heeft
het voordeel redelijk hoge
boorden te hebben, dus
veel water komt er niet
binnen. Vooral de kleine
nummers
hebben
grote
moeite om überhaupt bij de
start te komen. Een enkeling vindt het allemaal onverantwoord en roeit terug
naar ARZV.
Grote mannen
Bij de start zien we enkele
tegenstanders. Voor het
merendeel grote mannen.
Het weer (stevige wind mee
dus) en de wat zwaarder
afgestelde riemen werken
in ons voordeel. We starten
hard in een redelijk hoog
tempo met de nadruk op
een volle eindhaal. Deze
tactiek heeft succes, want
we lopen snel op drie voor
ons gestarte boten in, die
alle drie op ongeveer de
helft van de race worden
ingehaald. Een enkele achter ons gestarte ploeg lijkt
nog even bij te blijven,
maar snel wordt duidelijk
dat uit het achterveld weinig valt te duchten. Na vijf
kilometer lijkt bij ons de
pijp leeg. Het tempo zakt
naar een bedenkelijke 24,
terwijl ook het voordeel van
de harde meewind op het
laatste luwe stuk wegvalt.
Met de zware afstelling is
het beuken en bonken naar
de eindstreep. De ingehaalde tegenstanders komen
misschien nog een beetje
terug maar de voorsprong
is riant. Terug bij ARZV is
de verwachting op winst
hoog gespannen en bij de

prijsuitreiking
bleken.

terecht

ge-

Verslag ALV 12-3-2003
Vera Gijzen
Verslag van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van RV Hemus d.d. 12 maart 2003
Aanwezig: Arno Innemee
(technisch vz voor deze
BALV) Feike Tibben (vz),
Rubina Plenk, Frank Drielsma, Sierd Minkes, Vera Gijzen (notulen), Henk van
den Belt, Willem Coppens,
Wim Broekuizen, Rob de
Jong, Elly de Nie, Willem
Bosman, Ad Cornelissen,
Jan Boelsma, Nelly Hendrikx, Diet Huijgen, Hans
Rovers, Yteke Braaksma,
Paul Jurres, Yvonne op de
Weegh,
Marien
Mortier,
Marnix
Smids,
Caroline
Vroegop, Esther de Graaf,
Marian Minkes, Leonieke
Hennes, Angelique de Reuver, Letty Ambagtsheer,
Adriaan Wisse, Aldert Nijhuis, Ruud Padt, Jan Dirk
Heesbeen, Ellen Sulman,
Sigrid Jansen, Stephan Jansen, Anton Folkertsma, Peter van den Bergh, Jan
Breg, Maarten van Staalduinen, Kirsti Hammer, Corrie van Kroonenburgh, Elly
Zwiers-Kuijpers, Anne Aurambout, Geert Mensing,
Philip Birch, Andre Haveman, Tineke Lanning, Marco
van der Eijk, Edwin de Buijzer, Remco Lansink, Bert
van der Wal, Leo Zwiers,
Moos Hoek, Piet van Gent,
Ak Schimmel, Koos Termorshuizen,
Evert-Jan
Vinkhuizen, Gerald Zwiggelaar, Hans Meijer, Wim Eddes, Jantinus Ziengs, Douwe de Groot, Simon Does,
Theo Klink, Leonie Walta,
Willem Beulink, Onno Verhoeven, Hetty Lofstrom, Ingeborg Stokhof, Koos Iestra, Albert Knol, Elzeke
Folmer, Piet Molenaar, Lenny van Roosendaal, Wim
van Roosendaal. (leden die
na opening ALV zijn binnengekomen staan mogelijk
niet op de lijst van de aanwezigen)
1. Opening
De voorzitter (Feike Tibben)
opent de vergadering en
heet alle aanwezigen welkom. Hij gaat kort in op de
aanleiding van deze bijzondere ALV. (Deze aanleiding
was in de uitnodigingsbrief
aan de leden reeds verwoord). Gelet op het bijzondere karakter van deze
ALV vond het bestuur het
raadzaam om Arno Innemee van het sportbedrijf
SRO te verzoeken als technisch voorzitter op te treden.
Afmeldingen zijn ontvangen
van
Frans
Hogenkamp,
Cees Leenheer, Els Boelhouwer, Ger Zwaan, Gerard
van der Waals, Everdien
Dikken, Mariska en Eddy
Sas, Peter van der Mark,
Nicole van Heukelom, Gerben Offringa, Wil Jonkman,
Petra van Staalduinen, Hetty Visee.
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2. Inleiding
Arno Innemee introduceert
zichzelf. Betrokkene ondersteunt
sportverenigingen
die in problemen geraken
door mee te kijken en te
denken en te komen tot
mogelijke oplossingen. Hij
geeft aan dat Hemus een
goede
reputatie
in
de
Amersfoortse
sportwereld
heeft. Hemus staat bekend
als een snelgroeiende, vitale, zelfstandige, en door
voldoende vrijwilligers ondersteunde
vereniging,
waarvan de vz Hemus continue onder de aandacht
van de politiek en de gemeente probeert te houden.
Het was voor het bestuur
dan ook een moeilijk besluit
om externe hulp te vragen.
Voorafgaand aan deze BALV
hebben een drietal gesprekken met het bestuur
plaatsgehad. De conclusie
was dat er te weinig een
''wij'' gevoel was binnen de
vereniging, te grote verdeeldheid in groepen en dat
de oplossing niet gezocht
moest worden in het vervangen van bestuursleden,
maar dat er ook een aantal
andere stappen moesten
worden gezet. Voorgesteld
wordt om een meedenkgroep op te richten die in
een aantal sessies bijeenkomen om in kaart te brengen wat er niet goed gaat
binnen de vereniging en
aanbevelingen doet om te
komen tot een betere toekomst voor Hemus en te
komen tot een nieuw bestuur in eventueel een andere context.
3. Verklaring
Feike leest een verklaring
voor namens het bestuur
(zie vorig nummer van De
maand - redaktie).

Hans Meijer betreurt het
dat deze situatie is ontstaan. Namens een aantal
leden overhandigt hij de
bestuursleden een attentie
om deze vervelende situatie
iets dragelijker te maken en
als waardering voor het gedane werk. Maarten van
Staalduinen geeft aan dat
hij de situatie erg somber
geschilderd ziet, aangezien
Hemus goed functionerende
commissies heeft, enthousiaste leden, veel vrijwilligers en financieel gezond
is. Een aantal leden zijn het
eens met de geschetste situatie, een aantal leden zijn
het er niet mee eens. De
ALV van 12 december wordt
gezien als een breekpunt
voor de sfeer tussen leden
en bestuur. Aangegeven
wordt dat men voorzichtig
moet zijn met oordelen
maar moet waarderen wat
mensen doen en in het verleden hebben gedaan. Op-

gemerkt wordt dat de groei
van de vereniging er mogelijk toe heeft geleid dat de
totale samenhang voor het
bestuur niet meer werd
overzien. Teveel verschillende belangen en verschillende groepen zonder duidelijk beleid.
4. Meedenkgroep
Arno geeft aan wat de bedoeling is van het oprichten
van een meedenkgroep.
(E.e.a. is reeds verwoord in
de uitnodigingsbrief van 25
februari).
De
meedenkgroep dient een kader en
agenda voor het nieuwe bestuur op te stellen. Dit
houdt in dat zij knelpunten
in kaart dient te brengen,
oplossingen dient te ontwikkelen om richting te geven aan de vereniging.
Daarnaast dient zij een
voorstel te doen voor de
bezetting van een nieuw
bestuur. De meedenkgroep
kent qua omvang geen beperking, maar zou in ieder
geval een goede afspiegeling moeten zijn van de
vereniging. Gedacht wordt
aan een 3-tal sessies. Aangezien het bestuur heeft
aangegeven maximaal 2
maanden demissionair te
willen zijn dient de opdracht
binnen deze termijn te zijn
voltooid.
Gevraagd wordt hoe wordt
gewaarborgd dat de meedenkgroep tot resultaten
komt. Feike geeft aan dat
Geert Mensing bereid is
e.e.a. te willen coördineren
en bewaken. Geert geeft
aan dat hij ervaring heeft in
het aansturen van grote
processen. Hij heeft ja gezegd omdat hij van mening
is dat Hemus een vitale
vereniging is die momenteel
in crisis is en dit de gelegenheid is om de vereniging
een fundamentele richting
te geven. Gevraagd wordt
of het resultaat van de
meedenkgroep zonder meer
moet worden geaccepteerd
of ter discussie staat. Het
resultaat zal aan de ALV op
12 mei worden voorgelegd.
Gesproken wordt over de
noodzaak van een meedenkgroep, de omvang en
de samenstelling van de
meedenkgroep, het meegeven van een concrete opdracht, het mee laten denken via de site, de werkwijze.
Besloten wordt allereerst
het wel of niet instellen van
een
meedenkgroep
in
stemming te brengen. Vóór

zijn 67 stemmen, tegen zijn
2 stemmen. 5 mensen onthouden zich van stemmen.
Besloten wordt de meedenkgroep in te stellen.
Gevraagd wordt of tevens
aandacht kan worden besteed aan de 'strijd' over
het materiaal en over opleidingen. Arno geeft aan dat
dit niet tot de taak van de
meedenkgroep behoort. De
procesbegeleider dient te
bewaken dat er geen inhoudelijke discussie binnen
de meedenkgroep wordt
gestart over onderwerpen
waarover het bestuur dient
na te denken.
Voor de meedenkgroepen
hebben zich de volgende
kandidaten
aangemeld:
Geert Mensing (coördinator), Hans Rovers, Mirjam
van den Hoorn, Ellen Sulman, Edwin de Buijzer,
Cees Leenheer, Peter Slagter, Aldert Nijhuis, Koos
Termorshuizen, Wim Coppes, Hans Meijer, Marien
Mortier, Jantinus Ziengs,
Robert van Spronsen, Leonie Walta, Jan Dirk Heesbeen, Caroline Vroegop, Leonieke Hennes, Wim Broekhuizen en Moos Hoek. Besloten wordt of ingestemd
kan worden met deze samenstelling van de meedenkgroep. Vóór 54 stemmen, tegen zijn 6 stemmen
en onthoudingen 14 stemmen. De meedenkgroep
wordt daarmee in deze samenstelling ingesteld.

het volgend bestuur is,
maar dat het moet gaan
over hoe we met elkaar om
moeten gaan, dus de taken,
verantwoordelijkheden
en
bevoegdheden van het bestuur, de commissies en de
leden. Het gaat over het
neerzetten van een kader,
het geven van richtlijnen en
de organisatie vorm.
Uiteindelijk wordt besloten
de meedenkgroep de volgende opdracht mee te geven: knelpunten inventariseren; doen van voortellen
tot oplossingen en aanbevelingen om de knelpunten
weg te nemen; het doen
van een voorstel voor een
nieuw bestuur inclusief de
voordrachten van nieuwe
bestuursleden.

ting. Feike geeft aan hiermee in te stemmen.
Edwin de Buijzer merkt
op dat hij het een goede
zaak vindt dat Feike ook in
de toekomst de huisvestingsbelangen bij de gemeente wil blijven behartigen. Daarnaast vraagt hij
naar de stand van zaken
m.b.t. de bootsman. Feike
geeft aan dat Koos ziek is
en de arbodienst is ingeschakeld om hem in het kader van de reïntegratie te
begeleiden en de mogelijkheden voor de toekomst te
bezien.
Ak Schimmel doet een oproep voor goed gedrag tijdens de instructieperiode
van nieuwe onervaren leden.

6. Evaluatie
Arno kijkt terug op het doel
van deze avond en concludeert dat er een goede start
is gemaakt door het instellen van een meedenkgroep.
Er is sprake van een pittige
betrokkenheid. Hij wenst de
meedenkgroep veel succes
met het volbrengen van
hun opdracht maar geeft
aan dat het geen gemakkelijk proces zal zijn. Op 17
maart vindt de eerste bijeenkomst van de meedenkgroep plaats. Op 12 mei
hoopt hij dat een nieuw bestuur is gevormd en aanbevelingen worden gedaan om
de geconstateerde knelpunten weg te nemen.

8. Sluiting
Feike dankt Arno voor het
voorzitten van deze vergadering en de leden voor hun
actieve betrokkenheid en
constructieve opmerkingen.
Hij sluit om 23.00 uur de
vergadering.

5. Welke opdracht geven
we mee aan de meedenkers
Een aantal onderwerpen
wordt genoemd t.w.: cultuur;
beleidsontwikkeling
(de onderwerpen die de
komende jaren op de agenda moeten); inspraak en inzet (waar betrek je de leden
bij,
vrijwilligersbeleid);
taakverdeling van bestuur,
commissies
en
leden
(groot/ klein, dagelijks-/ algemeen bestuur, kwetsbaarheid);
communicatie
(effectief, gericht, hoe beter?). Naar aanleiding van
deze voorzet worden een
aantal opmerkingen geplaatst en voorstellen gedaan. Zo wordt opgemerkt
dat 'cultuur' zal leiden tot
een oeverloze discussie.
Een profielschets van de
bestuursleden zou aan de
onderwerpen moeten worden
toegevoegd.
Opgemerkt wordt dat het niet
moet gaan over beleidsontwikkeling aangezien dit aan

7. Rondvraag.
Hans Meijer vraagt naar
de stand van zaken m.b.t.
de huisvesting. Feike geeft
aan dat er een voorontwerp
voor een structuurplan ligt.
Alle partijen hebben daarin
hun wensen kunnen uiten.
Hemus komt op dit structuurplan niet meer voor. De
gemeente heeft aangegeven de huisvestingswens
van Hemus niet te honoreren. Inmiddels heeft Hemus
hierop schriftelijk gereageerd
naar
aanleiding
waarvan inmiddels een politiek debat in gang is gezet.
Het College heeft inmiddels
gevraagd naar het realiteitsgehalte van de wensen
van Hemus.
Lenny van Roosendaal
vraagt of de meedenksite
onder de Hemus-site valt.
Dit wordt bevestigd.
Willem Bosman vraagt
aan Feike of hij contact wil
blijven houden met de gemeente m.b.t de huisves-

Junioren doen het goed
op de Randstad Regatta
Jantinus Ziengs
De Randstad Regatta is
Nederlands grootste nationale wedstrijd over
twee kilometer, en wordt
elk jaar eind april georganiseerd op de Bosbaan.
De wedstrijden begonnen
zaterdag 26 april om 8 uur,
zondag om 9 uur, elke 5
minuten start er een wedstrijd en dat tot 6 uur ’s
avonds. Hemus was van de
partij met 10 starts.
Bij de Meisjes 16 2x op zaterdag
startten
Renate
Schoemakers en Elke Jurres. In een veld van 13
ploegen plaatsten zij zich
net niet voor de A-finale.
De B-finale leverde voor
hen een nette derde plaats
op, en daarmee een negende plaats overall.
Op zondag startte Renate
Meisjes 16 skiff. Elke had
zich afgemeld wegens ziekte. Hier startten 15 meisjes.
Renate roeide in de voorwedstrijd weer de 8e tijd,
en startte weer de B-finale.
Hier werd zij vierde, ondanks het baanverschil dat
’s middags ontstond door
de harde wind.
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Lars Bekker scoorde nog
beter. Met Boris le Feber
van Willem III won hij de Bfinale van het Jongens 16
2x veld, een zevende plek
overall, in een veld van 17
ploegen. In het Jongens 16
4x+ veld op zondag haalde
hij zelfse een nipte tweede
plaats in de A-finale, 2 seconden achter de winnaar
in een tijd van 6:47.76. Het
was erg spannend waarbij
de ploeg van Lars steeds
een halve bootlengte achterlag, soms wat inliep,
maar nooit kon doordrukken. Deze ploeg belooft nog
heel wat voor komende
wedstrijden, zoals 11 mei in
Gent.
De senioren maten zich met
de nationale toppers, en dat
valt als ‘provinciaal’ niet
mee. Robert van Spronsen
kwalificeerde zich verdienstelijk voor de A-finale van
de Lichte Nieuwelingen 1x,
en bereikde hier de zesde
plaats. Zondag werd hij
tweede in de B-finale van
de Lichte Beginnelingen 1x,
na een matige voorwedstrijd.
Leonie Walta mat zich zaterdag in het veld Lichte
Dames Senioren 1x met de
dames die aspiraties hebben voor Athene 2004. Deze bleken een maatje te
groot: ze plaatste zich niet
voor de finale. Zondag
plaatste ze zich eenvoudig
voor de finale van de Lichte
dames overgangs 1x, maar
in deze finale werd ze
slechts zesde, vooral door
het boeinadeel.
Douwe de Groot en Aart
van der Veen maakten hun
eerste start in de Overgangs 2-. Ook voor hen
geldt dat het veld op dit
moment een maatje te
groot is. Gezien hun progressie kunnen we van hen
nog veel verwachten.
Naast Hemus was er op de
Randstad Regatta nog veel
mooi roeien te zien. Ik heb
zelf met name genoten van
de Heren 2- race met Diederik Simon en Geert Cirkel, die de andere tweetjes
in Nederland uitdaagden. In
een spannende race hielden
ze de boot met Frank Munneke op slag, en die met
Gerard Egelmeers op twee
bootlengtes. Dat is toch wel
hoe mooi roeien kan zijn!
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