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1. Bestuur 

1.1. Samenstelling 
Op 31 december 2019 bestond het bestuur uit: 
voorzitter   Maarten van Messel 
secretaris   Don ter Beek1 
penningmeester  Jos de Jong 
 
Commissarissen: 
materiaal   Theo Klimp 
junioren    Frank de Vries 
senioren   Betty Goedewaagen 
sociëteit   Linda Dekker2 
 

1.2. Gedefungeerd in 2019 
Simone van der Meulen en José Versteegh zijn op 13 maart 2019 gedefungeerd. 
Simone was vanaf 27 maart 2015 secretaris. José was vanaf 21 september 2016 
sociëteitscommissaris. 
 
Dagmar Hansen is op 1 oktober 2019 gedefungeerd. Zij was vanaf 22 maart 2017 
wedstrijd- en competitiecommissaris. 
 

1.3. Kandidaat-bestuursleden 
Renze Rispens is bereid gevonden zich te kandideren als opvolger van Dagmar. 
 
Het bestuur zal de ALV vragen om toe te stemmen in de benoeming van 
Wout Brouwer als instructiecommissaris.  

                                                   
1. toegetreden op 13 maart 2019 
2. idem 
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2. Voorzitter 

2.1. Verbouwing 
De verbouwing verdient een prominente plaats in dit jaarverslag. Uiteraard in de 
eerste plaats een warm woord van dank naar alle leden die zich hebben ingezet 
om deze mede mogelijk te maken. 
 
Tot juli 2019 waren er werklieden in ons pand aanwezig. Nadat zij het werk 
hadden afgerond is er veel opgeruimd, afgevoerd en geschilderd. Ook de 
inrichting vordert steeds verder. Na een voortvarend begin in de trainingszaal 
volgden de kleedkamers en ook in de hal worden vorderingen gemaakt. Er is 
bijvoorbeeld een nieuw magneetbord opgehangen. 
 
Het gebouw oogt nu opener door de ramen aan de voorkant en de vernieuwde 
entree. Volgens mij kunnen wij met recht zeggen dat de uitbreiding in de geest is 
van Gunnar Daan, de architect van het verenigingsgebouw. Tekend daarvoor is, 
dat het niet eenvoudig is om aan de binnenzijde te zien waar de grens tussen de 
nieuw- en oudbouw loopt. 
 

2.2. Externe contacten 
Samen met de A.G.S.R. Gyas is en blijft het bestuur in gesprek met de provincie en 
andere relevante overheden over de toestand van het roeiwater. Voorbeelden 
daarvan zijn de golfwerende aanpassingen langs het Noord-Willemskanaal en 
maatregelen die het coachen langs dit kanaal veilig kunnen houden na de 
verbreding en vernieuwing van het fietspad. 
 
In het voorjaar heeft De Hunze de roeiafdeling van de K.Z.R.V. Neptunus te Delfzijl 
bijgestaan na de brand in hun verenigingsgebouw. Er is materiaal uitgeleend en er 
is deelgenomen aan een benefietfeest bij de A.G.S.R. Gyas. Een delegatie van het 
bestuur heeft de opening van het tijdelijke onderkomen bijgewoond. 
 
Daarnaast zijn in het voorjaar activiteiten georganiseerd rondom 
KiKaRoW Rondje NL om hen te helpen bij het ophalen van fondsen voor de 
LATER-studie (LAngeTERmijneffecten na behandeling van kinderkanker). Er is erg 
veel ondernomen en georganiseerd. Daarbij benoem ik vier activiteiten. Ten 
eerste dat ons lid Alice van Oord honderden kilometers heeft meegeroeid, 
waaronder de afsluitende etappe naar Utrecht. Ten tweede de ergo-estafette van 
133 kilometer die door Mariken Stegmann en Ernst Arbouw is volbracht, ten derde 
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de 95 kilometer die René Brandhoff heeft afgelegd op een ergometer en ten 
slotte de smakelijke Kika-Kumpulan waarin Ruud Rutten een grote rol heeft 
gespeeld. Het heeft geresulteerd in een bijdrage van De Hunze van in totaal 
€ 11.488,65! 
 
In mei heeft een delegatie van het bestuur het eeuwfeest van de 
L.R.V. Wetterwille bijgewoond. 
 
De Hunze onderhoudt banden met de Koninklijke Vereeniging voor 
Volksvermaken in Groningen. Een delegatie van het bestuur heeft de festiviteiten 
tijdens Bommen Berend bijgewoond; later die dag is het traditionele vuurwerk 
weer bij ons verenigingsgebouw afgestoken. We zijn in gesprek met 
Volksvermaken en de gemeente over de toekomst van dit vuurwerk; in verband 
met de uitbreiding van ons gebouw zien we liever niet meer dat vuurwerk wordt 
afgestoken bij ons verenigingsgebouw.  
 
In september heeft de Regiobijeenkomst van de Koninklijke Nederlandsche 
Roeibond (KNRB) plaatsgevonden in ons gebouw. De voorzitter heeft 
in november de jaarvergadering van de KNRB bijgewoond. 
 
Op 10 november is met een forse groep roeiers naar Leeuwarden afgereisd, 
omdat Wetterwille ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan De Hunze had 
uitgedaagd voor een onderlinge wedstrijd. 
 
Daarnaast heeft De Hunze zoals gebruikelijk medewerking verleend aan de 
Sinterklaasintocht, en heeft de voorzitter de vereniging vertegenwoordigd bij het 
Sinterklaasdiner. 
 
Eind december is het vlot ter beschikking gesteld van Serious Rescue, onderdeel 
van de 3FM-actie “Serious Request”. Leden van reddingsbrigades hebben in drie 
dagen zo’n honderd kilometer gevaren, met als eindbestemming Groningen. Het 
thema van dit jaar was ‘De Lifeline – hulp aan slachtoffers van mensenhandel’. 
 
Vermeldenswaard is de bereidheid van Ernst Arbouw om in voorkomende 
gevallen onze vereniging te helpen door het vervaardigen van persberichten, 
inclusief relevant fotomateriaal. Dit heeft meermaals geleid tot goede pers.  
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2.3. Memorabele gebeurtenissen  
2.3.1. Tineke Floor Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
Op 26 april 2019 is een receptie gehouden ter ere van het ridderen van ons zeer 
gewaardeerde erelid Tineke Floor. Zij is de spil in het veteranenroeien binnen 
De Hunze. Het lintje werd op die dag uitgereikt door René Paas, veteraan en 
daarnaast Commissaris van de Koning in de provincie Groningen. 
 
2.3.2. Nieuw erelid en lid van verdienste 
Rob van der Werff is op de ALV van 13 maart 2019 benoemd tot erelid. 
Sietse Achterop werd lid van verdienste. 
 
2.3.3. Ordemaatregel 
Het bestuur heeft helaas een lid de toegang tot het botenhuis voor bepaalde tijd 
moeten ontzeggen. Aanleiding daarvoor was normoverschrijdend gedrag. Deze 
persoon heeft het lidmaatschap opgezegd per 1 januari 2020. 
 
2.3.4. Overleden 
Op 27 juni 2019 is Geert Kranenborg ons ontvallen. 
 
Geert is lid geworden van De Hunze in 1939. Hij is voor werk vertrokken naar 
Zwolle. Daar heeft hij geroeid bij De Zwolsche, alwaar hij Rie heeft ontmoet. In 
1972 is hij naar Assen verhuisd en, met Rie, teruggekeerd naar De Hunze. Tot en 
met 2014 was hij actief lid. Vanaf 2015 is hij samen met Rie gestopt. Ook daarna 
bleef hij De Hunze een warm hart toedragen. Voor Geert en Rie is op 
10 november 2018 een bijeenkomst georganiseerd door de veteranengroep.  
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3. Secretaris 

Op deze plaats wil ik mijn voorgangster, Simone van der Meulen, bedanken voor 
het vele werk dat zij heeft verricht en de wijze waarop de overdracht is verlopen. 
 

3.1. Kengetallen leden- en donateursbestand 
3.1.1. Leden 
Helaas zijn geen kengetallen beschikbaar voor peildatum 1 januari 2019. Voor die 
datum wordt daarom schattenderwijs uitgegaan van 405 leden. Op 
31 december 2019 waren er 478 leden, deze groep bestond uit de volgende 
subgroepen: 
 
Ereleden: 8 
Leden:  470, waarvan vijf zogenoemde “buitenleden” 
 
Deze groep kan verder worden onderverdeeld in 257 vrouwen (53,76%) en 221 
mannen (46,23%). 
 
Van de 478 leden waren er 56 achttien jaar of jonger. Voor 57 senioren en vijf 
junioren was 31 december tevens de laatste dag van hun lidmaatschap.  
 
In bijlage 1 is een verbeelding te vinden van de leeftijdsopbouw van het 
ledenbestand. 
 
3.1.2. Donateurs 
Helaas zijn geen kengetallen beschikbaar voor peildatum 1 januari 2019. 
 
Op 31 december 2019 had De Hunze 69 donateurs. Voor vijf van hen was het de 
laatste dag van hun donateurschap. 
 

3.2. Ledenadministratie 
3.2.1. Ledenadministratie voortaan uitsluitend in e-Captain 
Er was een praktijk gegroeid waarin sprake was van twee databanken waarin 
gegevens van leden stonden opgeslagen. 
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Het gaat daarbij om: 
 
a. e-Captain, een online platform waarin De Hunze haar ledenadministratie 

heeft ondergebracht (www.e-captain.nl), en 
b. onze website, waar geïnteresseerden zich onder meer konden 

aanmelden voor een (aspirant-)lidmaatschap (https://www.hunze.nl/) 
 
Het bestuur heeft besloten de ledenadministratie uitsluitend in e-Captain te 
voeren. Het ligt in de bedoeling om op www.hunze.nl uitsluitend de gegevens op 
te slaan die nodig zijn voor de goede werking van de Boteninschrijfmodule (BIM) 
en het Klachtenboek gebouw. De aanmeldformulieren die op www.hunze.nl zijn 
ingevuld zijn inmiddels overgebracht naar e-Captain. SLASH2 is benaderd om de 
overbodige data te verwijderen uit de website www.hunze.nl. 
 
3.2.2. Aanmeldproces 
Het aanmeldproces voor nieuwe leden is gewijzigd. Het is inmiddels zodanig 
ingericht dat een aanmelding rechtstreeks in e-Captain binnenkomt. Daarnaast is 
het niet langer mogelijk een onvolledige aanmelding in te dienen. Dit heeft een 
aanzienlijke vermindering opgeleverd van de tijd die is gemoeid met de 
ledenadministratie. Daarvoor zijn twee redenden. Ten eerste is het niet langer 
nodig om aanmeldingen handmatig in te voeren in e-Captain. Ten tweede hoeft 
niet meer te worden gerappelleerd naar aanleiding van onvolledige 
aanmeldingen. 
 
De groep nieuwe leden kan worden onderscheiden in twee subgroepen, namelijk 
de cursisten (zonder roei-ervaring) en de zij-instromers (die eerder lid zijn geweest 
van De Hunze of elders hebben leren roeien). 
 
Voor wat betreft de cursisten was het tot voor kort gebruikelijk dat zij tevens 
aspirant-lid van de vereniging werden. Het bestuur heeft besloten daarmee te 
stoppen. In plaats daarvan betaalt een cursist voor de cursus. Gedurende de 
cursus kan de cursist beslissen om al dan niet lid te worden van onze vereniging. 
Dit heeft een aanzienlijke vermindering opgeleverd van de tijd die is gemoeid met 
de ledenadministratie. 
 
Zij-instromers kunnen via de website kenbaar maken dat zij belangstelling hebben 
voor een lidmaatschap. Afhankelijk van hun roeiwensen en leeftijd worden zij 
doorgeleid naar de ledenopvangcommissie of de competitiecommissie. De 

http://www.e-captain.nl/
https://www.hunze.nl/
http://www.hunze.nl/
http://www.hunze.nl/
http://www.hunze.nl/
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betreffende commissie maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek. 
Tijdens dat gesprek kunnen vragen worden beantwoord en is er gelegenheid 
voor een rondleiding door het gebouw. De inspanningen van beide commissies 
hebben erin geresulteerd dat het leeuwendeel van de belangstellenden 
daadwerkelijk lid is geworden, waarvoor mijn hartelijke dank aan hen. 
 

3.3. Webredactie/ Instagram 
De webredactie heeft een nieuwe impuls gekregen, waarvoor dank aan mijn 
voorgangster Simone van der Meulen. Op 31 december 2019 bestond de redactie 
uit de volgende vier leden en mijzelf: 
 
Ireen Harmelink; 
Gerda Jaarsma; 
Inge Schreur; 
Jetske van Slooten. 
 
De redactie vult de website en Facebook. 
 
Na een aanbod van één van de redactieleden is Instagram in beheer gegeven bij 
Mats, één van onze jeugdleden. Op deze manier kan beter aansluiting worden 
gevonden bij de doelgroep. 
 

3.4. Archief 
Naast de overlegruimte is opslagruimte gerealiseerd, waarin ook ruimte is voor 
het Hunze-archief. Karel Engbers, archivaris van beroep, is bereid gevonden het 
archief te bewerken. 
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4. Penningmeester 

Het jaar 2019 stond, naast de vele dagelijkse financiële zaken, in het teken van de 
financiële afwikkeling van de verbouwing. Het regelen van de financiering hiervan 
bij de Rabobank en het aanvragen van de nieuwe subsidie voor 
sportaccommodaties (“Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties”, 
kortweg “BOSA”) heeft veel aandacht en tijd gekost. 
 
Uw penningmeester heeft het hele jaar de focus gelegd op de dagelijkse 
cash flow van de vereniging. Daarbij heeft hij altijd kunnen rekenen op de 
boekhoudkundige hulp en inzichten van Rob van der Werff. Dank daarvoor! 
 
Als we kijken naar de exploitatierekening vallen een aantal zaken op: 
 
1. er is evenals in 2018, een positief resultaat geboekt (€ 8.365,–); 
2. de SOEP (Sociëteit, Ontspanning En Plezier) heeft zoals verwacht een 

lastig jaar gehad (€ 6.694,–); 
3. er heeft dit jaar geen aflossing op de leningen aan de Rabobank 

plaatsgevonden (€ 20.000,–); 
4. er kunnen ook dit jaar dotaties worden gedaan aan de reserves 

(€ 82.074,–). 
 
De balans voor 2020 is door de verbouwing totaal veranderd. We hebben ervoor 
gekozen om het gebouw en de verbouwing vooralsnog niet voor € 1,– op de 
balans te zetten maar op een gelijk bedrag als de openstaande financiering. Dit 
geeft een meer getrouw beeld van de werkelijke financiële situatie van de 
vereniging. Ook is een nog te betalen bedrag aan onze aannemer Plas op de 
balans opgenomen. 
 

4.1. Saldo 2019 
Het batig saldo bedraagt €8.365,–. Voorstel is om dit bedrag evenals in 2018 toe 
te voegen aan de botenhuisreserve. 
 

4.2. Contributiegelden 
Voor de inkomsten is van belang de ledenontwikkeling. Een ledenaantal van 400 
geeft financieel gezien een gezonde basis, waarbij de kosten van verbouw 
kunnen worden opgevangen. Dit doel is gehaald. Dat gaat echter wel gepaard 
met een zware krachtinspanning van commissies en leden, zowel voor de opvang, 
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als instructie én het opnemen van nieuwe leden. Het bestuur gaat in meer detail 
bekijken waar de wijzigingen in het ledenaantal vandaan komen en welke 
concrete maatregelen leden langer kunnen binden. 
 

4.3. SOEP-resultaat 
Het SOEP-resultaat is voor 2019 op € 6.694,–. Door de beperkte beschikbaarheid 
van het verenigingsgebouw, in verband met de verbouwing zijn een flink aantal 
partijen niet doorgegaan. In 2020 wordt de verhuur op een andere leest 
geschoeid, en het is de verwachting dat ons vernieuwde gebouw een flinke 
trekker zal zijn. In de begroting 2020 is hiermee rekening gehouden. 
 
Er is doorlopend overleg tussen sociëteitscommissaris en penningmeester. In het 
begin van het nieuwe kwartaal worden de (financiële) ontwikkelingen besproken. 
 

4.4. Bijzondere baten en lasten 
Het saldo aan bijzondere baten en lasten vloeit voornamelijk voort uit het 
afboeken van oude debiteuren waarvan de inning onhaalbaar is geworden. Het 
bestuur zal de debiteuren in de nabije toekomst nog strikter volgen maar wil 
– voor zover nodig – ook de leden oproepen om tijdig aan hun financiële 
verplichtingen te voldoen. 
 

4.5. Debiteuren 
De lijn “terugdringing van het debiteurensaldo” is in 2019 voortgezet. De respons 
op een mail van de penningmeester was prima. Er zijn met verschillende leden en 
oud-leden betalingsregelingen getroffen. Het debiteurensaldo staat nu op 
€ 9.942,–. Er zijn wederom afboekingen geweest; zie hierboven de uitleg over 
bijzondere lasten. 
 
4.5.1. Inning 
Ook in 2019 hebben zich geen al te grote problemen voorgedaan bij de inning; er 
is veelal per kwartaal automatisch geïnd. Leden die nog niet hebben ingestemd 
met automatische incasso worden opgeroepen om dit alsnog mogelijk te maken. 
Een mail aan de penningmeester volstaat om dat in gang te zetten. 
 
4.5.2. Storneringen 
Het komt nog steeds voor dat bij automatische betaling onvoldoende saldo op de 
rekening van het betreffende lid staat, of dat het lid anderszins van mening is dat 
betaling niet nodig is. Dit vereist van ieder lid en ook van het bestuur 
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zorgvuldigheid. Actie is er op gericht het aantal storneringen terug te dringen. Dit 
voorkomt veel extra (en vaak onnodige) werkzaamheden. 
 

4.6. Overig 
4.6.1. Financiële commissie 
Niet alleen met de sociëteitscommissaris, ook met de financiële commissie vond 
dit jaar frequent overleg plaats. De commissie en penningmeester spreken elkaar 
regelmatig, waardoor met aandacht gesproken kan worden over de financiële 
ontwikkelingen op de korte en langere termijn. Ook bespreekt de commissie de 
jaarrekening met de penningmeester en geeft hierover een advies aan de 
Algemene Ledenvergadering. De jaarrekening 2019 is op 25 februari 2020 
besproken en door de financiële commissie goedgekeurd. De penningmeester is 
de leden van de commissie veel dank verschuldigd. 
 
4.6.2. Financiële afwikkeling verbouwing 2019 
In de Algemene Vergadering van 28 november 2018 is uitgebreid gesproken over 
de verbouwing en de financiering ervan. Er is besloten om het totaalbudget van 
€630.000,– als volgt te financieren: 
 

 € 200.000,– uit de reserves; 

 € 105.000,– uit de 1-ton actie; 

 € 200.000,– te lenen bij de Rabobank; 

 € 125.000,– subsidie inzake verbouw sport accommodaties. 
 
De aanvraag voor de subsidie is op 2 januari 2019 ingediend. De 
subsidieverstrekker heeft een subsidie toegekend van € 120.451,–. Dit bedrag 
wordt in termijnen uitbetaald, waarbij de laatste termijn in mei 2020 zal worden 
ontvangen. Met deze subsidie wordt de kortlopende lening van € 125.000,– van 
de Rabobank terugbetaald. Deze lening zal dus in mei 2020 helemaal zijn 
afgelost. 
 
De Rabobank heeft verder een tienjarige hypothecaire lening van € 200.000,– 
verstrekt. De eerste aflossing op die lening is door hen gezet op 
31 december 2020. In 2019 heeft derhalve geen aflossing plaats gevonden en is 
hier ook niet voor gereserveerd. 
 
Aan het eind van 2019 is nogmaals een aanvraag voor subsidie ingediend. Alle 
mogelijke kosten die in aanmerking kwamen zijn bij elkaar geveegd en ingediend. 
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Dit zou kunnen leiden tot een nog te ontvangen bedrag van ongeveer € 13.000,–. 
Op 31 december 2019 was hier nog geen reactie op ontvangen. 
 
4.6.3. Subsidieaanvraag voor botenplan 
Een derde aanvraag voor subsidie in ingediend voor het botenplan van de 
komende drie jaren. Deze aanvraag was op 31 december 2019 nog in 
behandeling. 
 
4.6.4. Exploitatierekening en balans 
De exploitatierekening en de balans zijn als bijlage 2 en 3 opgenomen bij dit 
jaarverslag. De meest in het oog springende zaken zijn hierboven al besproken. 
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Aldus opgemaakt te Groningen, 13 maart 2020: 
 
Maarten van Messel 
voorzitter 

Don ter Beek 
secretaris 
 
 
 
 
 

Jos de Jong 
penningmeester 

Betty Goedewaagen 
seniorencommissaris 
 
 
 
 
 

Renze Rispens 
wedstrijd- en competitiecommissaris 

Frank de Vries 
juniorencommissaris 
 
 
 
 
 

Theo Klimp 
materiaalcommissaris 

Linda Dekker 
sociëteitscommissaris 
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5. Junioren 

Het jaar 2019 begon met ruim 40 jeugd- en juniorleden variërend in leeftijd van 
11 tot 18 jaar. Dit aantal was aan het eind van 2019 (fors) hoger. We eindigden 2019 
met 56 jeugd- en juniorleden en noteerden daarmee een lichte groei. 

5.1. Ouders 
Het juniorenroeien heeft binnen de vereniging een beetje een ‘status aparte’ wat 
onder meer tot uiting komt door de inzet van vele vrijwilligers, die geen lid zijn van 
de vereniging, namelijk de ouders. We kunnen niet draaien zonder de inzet van 
ouders, die de junioren komen brengen en halen, die soms meefietsen langs de 
kant, dan wel coachen, die meegaan naar wedstrijden en evenementen en daar 
voor de begeleiding en de inwendige mens zorg dragen. Daarom dank aan alle 
ouders die meegeholpen hebben om 2019 een succes te maken. 
 

5.2. Coaching en begeleiding 
Zonder coaching is er geen juniorenroeien. De coaching was ook dit jaar 
onderverdeeld in een aantal groepen. Voor het jaar 2019 is het beeld ongeveer 
als volgt: de jeugdgroep met twaalf roeiers; de jongensgroep met 22 en de 
meidengroep 21 roeiers. Van de grote groep jongens behoorden Tijn Lubbert, 
Felix Mebius, Jelle Bakker en Lucas Keijzer tot de wedstrijdgroep. Felix vertrok in 
het najaar naar Yale om zijn studie daar met een roeicarrière voort te zetten. 
Mats van Slooten en Lysandros Tsiamparlis voegden zich in het najaar bij de 
groep. Bij de meiden bestond de wedstrijdgroep in de eerste helft van 2019 uit: 
Maimoena Hulshoff, Hannah van der Sluijs, Hanne Gietema, Wouke Mollema, 
Louise Liemberg, Marg van der Wal, Jente Jongsma en Anna Menke. Hannah en 
Maimoena verlieten de groep. Myrdin de Leeuw, Eline Paas en Silke Folkertsma 
namen hun plaatsen in. De coachgroep kwam in 2019 met enige regelmaat samen 
om te praten over de vorderingen van de groepen en roeiers, de deelname aan 
de wedstrijden en de verdeling van de (wedstrijd)boten. 
 
De coaches waren: 
 
Wedstrijdgroep meiden: 
Sietse Achterop; 
Gerrit Corbijn; 
Harry Meijer; 
Mieke Boerman; 
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Maarten van Messel en  
Nicolette Hellemans. 
 
Wedstrijdgroep jongens: 
Feico Camphuis; 
Frank de Vries; 
Govert Pellikaan (Gyas); 
Joost de Goede (Gyas) en  
Damion Eigensberg (Gyas). 
 
Jeugdgroep: 
Remco de Boer; 
Feico Camphuis. 
 
Regiogroep 
Meiden:  
Sietse Achterop; 
Berber Kommerij en  
Ingrid Duiker. 
 
Jongens: 
Feico Camphuis; 
Frank de Vries. 
 

5.3. Regionaal Trainingscentrum (RTC) 
In 2016 startte het Groningse RTC met een nieuw project gericht op noordelijke 
junioren. Ook in de seizoenen 2018-2019 en 2019-2020 kwam het RTC bijeen. 
De Hunze is inmiddels uitgegroeid tot de vaste ‘standplaats’ van het 
Junioren-RTC. In de wintermaanden van 2019 werd vanuit het RTC gewerkt aan 
de vorming van gezamenlijke (combi-)ploegen voor Heineken en Head. In de 
tweede helft van 2019 kwam het RTC een drietal malen bijeen op De Hunze. Ook 
vond in december 2019 een gezamenlijke krachttraining plaats bij het 
Topsportzorgcentrum (Omnium). Binnen het RTC hadden een aantal van onze 
junioren in 2019 een zogeheten ‘status’. Dat gold voor Lucas Keijzer, 
Hannah van der Sluijs, Felix Mebius en Jelle Bakker. Zij waren alle vier ‘minor’ 
binnen het RTC. Tijn Lubbert verkreeg deze status ook eind 2019. Jelle Bakker en 
Lucas Keijzer werden in de loop van 2019 ‘maior’ binnen het RTC. Dat gold ook 
voor Marg van der Wal.  
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5.4. Indoor (en outdoor) 
Niels Brugge verzorgde in 2019 de zaaltrainingen. Dat waren in de maanden 
januari-maart een tweetal trainingen op de dinsdag en donderdag. Beiden in de 
zaal aan de Multatulistraat. De junioren konden tweemaal per week in de periode 
oktober t/m maart naar de indoor. Voor de wedstrijdploeg was dit verplicht. Op 
dinsdag was er circuittraining en op donderdag core stability en krachttraining. 
Aan de dinsdagtraining namen ruim 25 jeugd en junioren deel. Aan de training op 
donderdag nam een kleine groep van acht junioren deel. In de tweede helft van 
2019 ‘verhuisde’ de krachttraining van donderdag naar de eigen trainingsruimte in 
het botenhuis. Niels Brugge verzorgde ook de zaaltraining voor de senioren op de 
donderdagavond. Hieraan namen zo’n 30 senioren deel. Ook in 2019 verzorgde 
René Brandhoff een outdoortraining op de dinsdagavond. 
 

5.5. Instructie, cursussen en opvang 
Een belangrijke pijler onder de succesvolle groei was de instructie het afgelopen 
jaar. Onmisbaar hierin was Feico Camphuis. We hebben in vier instructieblokken 
zo’n 30 kinderen leren roeien in de skiff, waarvan er zo’n zeventien lid zijn 
geworden. In het voorjaar hadden we een cursus voor de jeugd van 10-13 jaar via 
de Sporthopper, daarnaast startte in mei een reguliere cursus. In de laatste week 
van de zomervakantie hadden we de zomercursus. Deze werd in totaal tweemaal 
aangeboden. Uiteraard werd Feico bij de instructie goed geholpen door de 
andere jeugd- en juniorenroeiers. OOG-TV maakte ook dit jaar leuke opnames 
van de zomercursus. 
 
Helaas lukte het in 2019 niet om de omslacursus in Kardinge te laten plaatsvinden. 
Maar in 2020 staat dit evenement weer op de agenda. 
 

5.6. Schoolroeien 
Het schoolroeien neemt al jarenlang een vaste plek in bij De Hunze. Ook in 2019 
was dat het geval. Het schoolroeien wordt al jarenlang door Jan Winters 
georganiseerd. Scholen roeien bij Gyas, Aegir en De Hunze. Enkele scholen 
nemen begin juni met teams deel aan het Schoolroeikampioenschap op de 
Bosbaan. De Hunze-junioren begeleiden van oudsher de teams van het 
Willem Lodewijk Gymnasium (WLG). Deze school wist voor de zevende keer op rij 
het NKSR te winnen! Kees Andriesse en Henk Dallinga verzorgden de coördinatie 
van het schoolroeien. 
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5.7. Roeiweekenden 
5.7.1. Bremen 
Traditie is de deelname aan de Grote Bremer Regatta en de Jongens- en Meisjes 
Regatta (JuM-Regatta). Dit grote evenement (900 jeugd en 1600 junioren) is zo 
opgezet dat er voor iedere roeier van elk niveau een wedstrijd is. Dus ideaal voor 
onze voltallige jeugd om een fantastisch roeiweekend mee te maken, samen met 
de roeiers van Neptunus. We kunnen altijd kamperen op het terrein van de 
Bremer Ruderverein von 1882, vlakbij de wedstrijdbanen en vlakbij het centrum. In 
2019 waren we van 4 t/m 5 mei in Bremen. Anders dan voorgaande jaren was het 
bitter koud in Bremen. Er stond ’s nachts ijs op de tenten! Voor de resultaten 
maakte dat niet uit. We haalden een flinke hoeveelheid blikken binnen. Anna, 
Eline, Mats en Lysandros gingen bij de JuM-Reggatta naar huis met elk drie 
blikken! Ook Daan Huizingh ging met een (slalom) blik naar huis. Bij de Grosse 
Ruderregatta behaalden Jelle twee mooie overwinningen in de skiff. Datzelfde 
gold voor Wouke. Lucas pakte een overwinning in de skiff en in de dubbeltwee 
met Tijn. Louise en Jente zegevierden in de combi-dubbelvier met Hanne als 
stuur. 
 
5.7.2. Leer 
We hadden ons ook in 2019 voorbereid om een mooi weekeinde in Leer. Vlak 
voor de zomer kwam van onze zustervereniging aldaar het bericht dat de 
wedstrijden geen doorgang konden vinden als gevolg van ontwikkelingen met 
betrekking tot de Duitse roeikalander voor het najaar. Jammer maar helaas! In 
2020 gaan we ongetwijfeld wel. 
 

5.8. Johan D. Voorsmitbokaal 
Ieder jaar in de herfstvakantie organiseren we samen met de roeivereniging 
Neptunus uit Delfzijl een toertocht voor de jeugd van Groningen naar Delfzijl en 
weer terug. Doordat we met een dubbele bootbezetting werken, kan er flink vaak 
gewisseld worden en kunnen alle jeugdleden meedoen. In totaal gingen we met 
ruim twintig roeiers in drie C4’en op woensdag 23 oktober richting Delfzijl. Het 
was een mooie roeidag. Op de heenweg bleek de sluis bij het begin van het 
Damsterdiep nog geblokkeerd. Boten tillen dus! Na een lange pauze met een 
heerlijke lunch bij Neptunus waren we tegen half zes terug op De Hunze. Moe 
maar voldaan van een geweldige roeidag.  
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5.9. Evenementen 
5.9.1. Intocht Sinterklaas 
De intocht van Sinterklaas was in 2019 net als alle andere jaren. Enkele van onze 
jeugdleden mochten verkleed als roetveegpiet deelnemen aan de intocht op het 
water. De rest mocht als (witte) roeipiet mee. En er was weer veel animo onder de 
jeugd, in totaal vijftien jeugdleden gingen verdeeld over vier boten het water op. 
Ook deze keer werd de intocht geleid door De Hunze-jeugd, ze konden weer 
lekker vooraan roeien en overal langs de wal de tekeningen van de kinderen 
ophalen. In totaal bijna drie zakken vol. Na afloop was er weer de gebruikelijke 
foto met Sinterklaas, de lekkere erwtensoep en warme chocomel. 
 
5.9.2. Regiowedstrijden en Stadje Rond 
Ieder jaar doet De Hunze mee aan de regiowedstrijden. Deze wedstrijden worden 
gehouden in het voorjaar en zijn bedoeld voor de jeugd onder 15, de 
nieuwelingen en de roeiers zonder topsport-ambitie. Deze wedstrijden worden in 
teamverband geroeid: elk team roeit tweemaal in de skiff, tweemaal in de 
dubbeltwee en eenmaal in een C4x+. Elk nummer kent een winnaar en het snelste 
team krijgt taart. In 2019 waren er drie wedstrijden, met als eerste 
Rondje Froskepoalle in Leeuwarden (24 maart). Daarnaast was er een wedstrijd in 
Zwolle (19 mei) en een laatste in Assen (6 juni). Er deed een grote groep roeiers 
van De Hunze mee aan deze wedstrijden waaronder Helena, Pien, Roos, Nanne, 
Pau, Simon, Teunis, Daan, Bram, Sjoerd, Wouter, Mats, Lysandros en Teunis. Bij 
deze wedstrijden werd vaak in combinatieploegen geroeid. Veel Hunze-roeiers 
behaalden daarbij mooie overwinningen die vooral naar meer smaakten. En 
uiteraard namen heel veel jeugd- en juniorleden aan het traditionele ‘Stadje Rond’. 
In totaal deden er acht juniorenploegen en drie jeugdploegen mee. Daarnaast 
deed een drietal juniorenploegen mee aan de eerste divisie. De ploeg van Marg, 
Anna, Jelle, Lucas st Eline behaalde een glansrijke overwinning in (alweer) een 
nieuw baanrecord! Dat staat nu op 15.01,59. De juniorenbokaal gewonnen door de 
ploeg van Silke, Louise, Hugo en Lysandros met als stuur Wouke in 16.45.01. De 
Jeugdbeker werd gewonnen door de ploeg van Daan, Sjoerd, Wouter (Bolt) en 
Simon gestuurd door Feico in 20.25.57. 
 

5.10. Wedstrijdroeien 
2018 Was een al bijzonder succesvol wedstrijdjaar. Maar 2019 overtrof alles. In 
totaal behaalden De Hunze 61 overwinningen met als absolute uitschieters de 
dertien blikken in Bremen (zie hierboven) en de twaalf overwinningen bij de ARB-
bosbaanwedstrijden begin juni. Die twaalf overwinningen leverden De Hunze 
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overigens ook nog eens de supergrote ARB-wisselbeker op voor de best 
presterende vereniging van het hele weekeinde. 
 
5.10.1 Langebaanseizoen 
We namen in 2019 deel aan veel verschillende wedstrijden waaronder de 
Winterwedstrijden in Delft, de Heineken Regatta en de skiffhead. Helaas werd de 
Heineken Regatta ontsierd door de harde wind. Slecht een beperkt aantal velden 
ging over het water. Gelukkig ook de ploeg van Hannah en Wouke die een mooie 
overwinning behaalde in de M18 4x+ met Ollie als stuur. Een week later was het 
ook slecht weer waardoor de wedstrijden van de Head op zaterdag niet 
doorgingen en de jongensploegen niet konden starten. De meiden gelukkig wel 
op zondag. De ploeg van Marg, Louise, Anna en Jente grepen (als M16 ploeg) de 
overwinning in het M18 veld. Stuur van deze ploeg was Maimoena. Op de 
skiffhead wisten Hannah (M18) en Lucas (J16) een knappe overwinning te behalen. 
Een dag eerder grepen Anna en Louise de eerste prijs in de dubbeltwee bij de 
jeugd-/tweehead. 
 
5.10.2. Kortebaanseizoen 
Hierna volgden het NK-klein en het NK-groot, de ARB-wedstrijden, 
Westelijke Regatta, ARB-bosbaanwedstrijden, NK-Groot/Damen Regatta en NSRF. 
Dat leverde veel blikken op: 
 
- Westelijke Regatta: Anna/Jente (2x), Tijn (4x), Marg en Anna (skiff) en Marg 

Louise, Jente en Anna (4x); 
- ARB-Bosbaan: Jelle, Lucas, Louise en Wouke (skiff), Lysandros, Anna en 

Eline (skiff 500m), Tijn/Lucas (2x), Anna, Marg, Louise, Jente (4x), Wouke 
(combi 4x), Tijn (combi 4x), Lucas/Tijn (combi 8+); 

- NKgroot/Damen Regatta: Wouke (combi 8+), Felix (combi 8+), Hannah 
(combi 4x), Lucas/Tijn (J162x), Anna, Louise, Jente en Marg 
(Combi M16 8+); 

- NSRF: Lucas (J18skiff), Marg/Wouke (combi M18 8+), Louise, Anna, Jente 
(combi M168+), Louise (skiff), Jente/Anna (combi 4x) en Hannah (combi 4x). 

 
Al met al behaalden vijf Hunze roeiers een nationale titel. Dat gold voor Wouke, 
Felix, Hannah, Lucas en Tijn.  
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5.10.3. Uitzendingen 
Hannah nam in mei nog deel aan de junioren EK in Essen. Op grond van de 
geleverde prestaties werden Hannah en Felix geselecteerd voor de WK junioren 
in Tokyo. Voor Hannah was direct duidelijk dat zij deel ging uit maken van de 
samengestelde 4x. Felix zou aanvankelijk starten in de skiff, maar op grond van 
zijn prima progressie in juli kreeg ook hij een plekje in de J4x. Lucas en Tijn 
maakten deel uit van de J8+ voor de Coupe de la Jeunesse in Corgeno (Italië). 
Wouke en Marg maakten voor die wedstrijd deel uit van de selectie voor de 
Meiden 8+ van de Coupe. Die behaalden een prachtig resultaat door naar een 
tweede plaats te roeien en dus een zilveren medaille! Zij kwamen ook in de skiff in 
actie. De Hunze stelde een viertal boten ter beschikking voor deze uitzendingen. 
De Noorderlicht, de Gerda Dijk en de Blauw Bloed gingen mee naar Corgeno; de 
Blauwe Wimpel maakte een (boot) reis naar Tokyo (en terug). 
 
5.10.4. Voorseizoen 2019-2020 
Na de zomer volgden nog een aantal wedstrijden. Er werd deelgenomen aan de 
Tromp Boat Races, Novembervieren en Hel van het Noorden. Bij de 
Tromp Boat Races verschenen Hanne en Marg aan de start in respectievelijk M18-
en M16-skiff. Marg roeide naar een 1ste plaats in een nieuw baanrecord. Mats en 
Lysandros namen naast Lucas en Tijn deel in de J16 2x. Lucas en Tijn gingen er 
vandoor met de eerste plaats in een nieuw baanrecord. Bij de novembervieren 
was het een drukte van belang. Er verschenen veel Hunzeploegen aan de start al 
dan niet in combi-verband. De volgende ploegen namen deel: 
 
– M16 (combi) met Eline, Myrdin en Silke (stuur Berend); 
– M16 met Pien, Helena, Mieke en Sterre (stuur Ollie); 
– M16 (combi) met Anna, Jente, Marg (stuur Maimoena). Deze laatst 

genoemde ploeg werd fraai eerste! 
– M18 (combi) met Hanne en Wouke; 
– J18 (combi): met Jelle; 
– J16 (combi): met Hugo en Berend (stuur Ollie); 
– J16 (combi): met Lucas en Tijn. Eerste plaats in een nieuw baanrecord! 
– J14 met Mats, Lysandros, Jelger en Wouter (stuur Simon). Ook een eerste 

plaats in een nieuw baanrecord! 
 
Aan het slot van het enerverende jaar 2019 wachtte ons nog de 
Hel van het Noorden en de NKIR. Bij de Hel deden Wouke en Marg mee in het 
M18 veld. Wouke werd fraai vierde in het veld van negen roeisters. En Marg werd 
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nog fraaier eerste). Tijn, Jelle en Lucas deden mee in het fors bezette J18-veld 
(35 inschrijvingen) en werden respectievelijk tiende, vierde en derde. 
 
Op zaterdag 7 december stonden de Nederlandse Kampioenschappen 
Indoorroeien (NKIR) op het programma. Anna en Marg deden mee bij de M16 en 
werden daar respectievelijk knap tweede en derde. Tijn en Lucas deden mee bij 
de J16 en behaalden een derde en eerste plaats. Jelle tenslotte deed mee in het 
J18-veld en werd daar fraai eerste. Zo sloot De Hunze het jaar af met twee nieuwe 
Nederlands Kampioenen.  
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6. Wedstrijd en competitie 

Rond 1 oktober 2019 heeft Dagmar Hansen haar taken als wedstrijd- en 
competitiecommissaris overgedragen aan Renze Rispens. Een fijne bijkomstigheid 
was dat beiden actief roeien, waardoor het takenpakket vrij duidelijk was en de 
overdracht makkelijk verlopen is. 

6.1. Wedstrijden 
Aan de Gyas-Hunze Race deden afgelopen jaar in totaal achttien Hunze-ploegen 
mee. De wind zorgde er voor dat zowel op de Heineken Roeivierkamp als op de 
Head of the River meerdere heats werden afgelast. Aan de Tweehead en 
Skiffhead kon gelukkig wel deelgenomen worden. Janneke Bosch behaalde op 
de Skiffhead de overwinning in het veld DVC 1x. Verder werd er o.a. door 
Hunze-roeiers nog deelgenomen aan de Spaarne Lenterace, 
Cottwich Almelo Regatta, Tromp Boat Races en Hel van het Noorden. In het kader 
van het 100-jarig bestaan van de Leeuwarder Roeivereniging Wetterwille werd 
De Boatrace gehouden. Een boord-aan-boord wedstrijd tussen De Hunze en 
Wetterwille in Leeuwarden waar in veertien velden om een wisselbokaal 
gestreden werd. Alhoewel het veld “Bestuursvieren” gewonnen werd, ging de 
wisselbokaal helaas niet mee naar Groningen. 
 

6.2. Competitie(commissie) 
Ook afgelopen jaar stond weer in het teken om zoveel mogelijk roeiers 
enthousiast te maken om wedstrijden te starten. Hiervoor organiseert de 
competitiecommissie o.a. de jaarlijkse roeiersmarkt, coaching voor roeiers in de 
boot en op de ergometer. Daarnaast begeleidt de competitiecommissie 
zij-instromers afkomstig van andere verenigingen naar actieve roeiploegen. 
 
Tevens stelt de competitiecommissie het winterspitsrooster vast voor de 
roeiboten en ergometers voor de wintertijd. Op 6 juni en 21 september is de 
“één-tweetjes-wedstrijd” georganiseerd. Afgelopen najaar is er vanuit de 
competitiecommissie onder leiding van Mariken Stegmann de OECH 
(Open Ergo Competitie Hunze) geïntroduceerd. Met 28 deelnemers goed 
verdeeld over de leeftijden was dit een mooie en succesvolle start om van de 
ergometers in de nieuwe gym gebruik te maken.   
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7. Materiaal 

7.1. Terugblik 
Het afgelopen jaar hebben we op materiaalgebied een druk jaar gehad. Niet zo 
zeer in de aanschaf van nieuw drijvend materiaal, maar wel met de verbouwing en 
grote reparatie- en onderhoudsklussen. 
 
Na eind december 2018 tijdelijk 23 boten te hebben verhuisd naar de 
bedrijfsloods van Kees van der Graaf, kon de verbouwing beginnen. Nadat de 
aanpassing van de loods gereed was, zijn deze boten in april weer herenigd met 
de rest van de vloot in het botenhuis. 
 

7.2. Botenplan 
Het langetermijnbeleid is om boten na ongeveer twintig jaar te vervangen. Dan 
houden we een moderne vloot en blijven de onderhoudskosten onder controle. 
Met de uitvoering hiervan zijn we de laatste jaren al aardig gevorderd, maar door 
de verbouwing loopt dat nu even vertraging op. In de loop van 2020 verwachten 
we de lijn weer op te pakken. 
 
Het botenplan van onze vereniging is er op gericht om iedereen zo goed mogelijk 
te voorzien van materiaal om in te kunnen roeien. Dit varieert van modern 
wedstrijdmateriaal, comfortabel toermateriaal, tot degelijk oefenmateriaal. Voor 
iedere roeier moet een roeiplek voor zijn of haar gewicht en ervaring beschikbaar 
zijn. 
 
7.2.1. Realisatie botenplan 2019 
De geplande uitvoering van het botenplan 2019 omvatte een nieuwe 4+ ter 
vervanging van de “Hans Imelman”, twee trainingskiffs en twee nieuwe 
ergometers. 
 
Omwille van de liquide positie van onze vereniging tijdens de verbouwing is vrij 
laat in het jaar besloten de eerste bestellingen te doen. Dit had ook te maken met 
het feit dat we gebruik wilden maken van de subsidieregeling “Stimulering bouw 
en onderhoud van sportaccommodaties”, kortweg “BOSA”. Daarvoor was het 
noodzakelijk dat eerst de subsidie was aangevraagd alvorens tot aanschaf kon 
worden overgegaan. 
 
Deze subsidie is inmiddels voor het botenplan tot en met 2021 toegekend. 
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Eind 2019 was daarom alleen de bestelling van de nieuwe ergometers geplaatst. 
Begin 2020 is de bestelling van de 4+ gedaan. Het bestellen van de skiffs volgt 
nog. 
 

7.3. Vloot 
7.3.1. Gebruik 
Eind 2019 bezit onze vereniging 81 boten, waarvan de varende vloot uit 78 boten 
bestaat met een gemiddelde leeftijd van 14,6 jaar. 
 
In 2019 is het nieuwe inschrijfsysteem in werking gesteld (BIM). Bij deze transitie is 
helaas de historie vanuit het oude systeem (BIS) verloren gegaan. We kunnen 
daarom over 2019 alleen statistische gegevens beoordelen over het tweede half 
jaar. 
 
Nu is het ook zo dat door de tijdelijke verhuizing het eerste half jaar van 2019 niet 
als echt representatief kan worden gezien. Als we alleen naar het tweede half jaar 
kijken en we vergelijken die met dezelfde periode in 2018, dan zien we een 
duidelijke stijging in het gebruik van de ergometers en het boordroeien. 
 
Ook zien we dat het gebruik van de S3- en S4-vloot hoger is en het gebruik van 
de S1- en S2-vloot ongeveer gelijk blijft. Dat betekent dat de vloot in de gehele 
breedte beter wordt benut. 
 
De meest populaire boten in 2019 waren de skiffs “Libel” en “Watervlug”. 
 
7.3.2. Schades 
In 2019 waren er gelukkig veel minder grote schades dan in het jaar daarvoor. 
Van de drie serieuze schades kon de materiaalcommissie er twee zelf oplossen 
en moest één boot naar Wiersma worden gebracht omdat deze gebroken was 
door een val op de loodsvloer. 
 
7.3.3. Onderhoud 
De materiaalavonden in 2019 werden erg druk bezocht. Dat kwam goed uit, want 
behalve onderhoud aan boten moest er ook geklust worden aan de 
loodsstellingen, de werkplaatsinrichting en de uitrusting van de nieuwe 
trainingszaal. 
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Het waren altijd gezellige avonden die soms tot het klinken van de eerste 
alarmbellen doorgingen. 
 
Als materiaalcommissaris ben ik erg trots op de commissie met mensen van jong 
tot oud die de vloot zo goed mogelijk op orde houden. Ze hebben ook in het 
afgelopen jaar weer enorm veel mooi en goed werk opgeleverd. 
 
7.3.4. Afstotingen 
Mede vanwege de vertraging in het vervangen van boten zijn er geen boten 
afgestoten in het jaar 2019.  
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8. Senioren 

Dit verslag betreft de specifieke taken van de seniorencommissaris: toertochten, 
en marathons. Hier wordt ook verslag gedaan van het project KiKaRoW (§ 8.3.). 
Het instructieverslag is van de hand van Wout Brouwer (§ 8.4.). 
 

8.1. Toertochten 
In 2019 heeft de toercommissie/toergroep van april tot en met september elke 
maand een toertocht georganiseerd. De meeste toertochten zijn dagtochten 
geweest vanuit De Hunze. De tochten waren goed bezet. In een enkel geval tot 
35 deelnemers.  
 
Er zijn drie meerdaagse toertochten in andere gebieden georganiseerd: een 
vierdaagse Friese stedentocht, een weekendtocht in Dordrecht, en een 
tweedaagse pilottocht door de Groninger maren. Lastig bij het organiseren van 
toertochten elders is de beperkte beschikbaarheid van huurboten bij andere 
verenigingen, zeker in de weekenden. Daardoor moet er lang van tevoren worden 
gereserveerd en kunnen soms maar acht tot tien mensen mee. Soms komt het 
voor dat een tocht in een laat stadium geannuleerd moet worden. 
 
De Beemsterringvaart vanaf Purmerender Roeivereniging "De Where" is door 
Ernst en Mariken geroeid, en wordt door hen aanbevolen. 
 
Na een eerste pilot in 2018, nu als nieuwe “klassieker” de Winterwelvaart-
lichtjestocht. Dit jaar was de zichtbaarheid van de boten verbeterd door LED-strips 
langs de zijkanten van de boten, en sterk rondschijnend wit licht aan de voorzijde. 
Er deden 50 mensen mee aan de tocht. Het was gezellig, met goede 
medewerking van de sociëteit. Een verbetering ten opzichte van vorig jaar was 
dat de boten tevoren waren klaargemaakt. Dit maakte het mogelijk snel te starten. 
Overleg met de organisatie van Winterwelvaart blijft nodig. 
 
In 2020 proberen we meer mogelijkheden en meer avontuur voor het toerroeien 
te creëren door vervoer van eigen boten naar nieuw vaarwater. In dit kader wordt 
dit jaar een karretje als tilhulp voor wherries getest. Als dit karretje succesvol is, 
kunnen hiermee wherries van een aanlegplaats naar een veilige plaats op een 
camping worden verreden.  
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8.2. Marathons 
De jonge ploeg “Hun Uut Grunn” heeft een mooie prestatie geleverd door de 
Elfstedentocht, Hart van Holland, Mastenbroek, Weerribben, en Waterwolf te 
varen. De Roeibikkels hebben de Weerribben en de Elfstedentocht gevaren. Alle 
marathons zijn met succes en binnen de tijd gevaren. 
 
8.2.1. De Waterwolf 
Onze eigen marathon, De Waterwolf, heeft in 2019 zestien ploegen aan de start 
gehad. In totaal ging het om 66 deelnemers van twaalf verenigingen. De 
organisatie verliep goed. Er is een nieuwe wedstrijdcommissaris: Marjolein Snippe 
heeft Tsjitske Stoel opgevolgd. De Provinciale inspectieboot was dit jaar 
onverwacht niet aanwezig om de oversteek over het Van Starkenborghkanaal te 
coördineren. Daardoor was er weinig overzicht, en was de wachttijd voor de 
Gabrug bij Zuidhorn wat lang. Er is met succes een drone getest. Deze kan 
volgend jaar bij de Gabrug ingezet worden om de oversteek over het 
Van Starkenborghkanaal soepel te laten verlopen. 
 
Tijdens de evaluatie van de tocht kwamen een aantal verbeterpunten naar voren 
omtrent herstart en prijsuitreiking. Deze zullen volgend jaar geïmplementeerd 
worden. 
 

8.3. KiKaRoW 
Voor KiKaRoW hebben we met alle Hunzeleden het respectabele bedrag van 
€ 11.488,65 opgebracht. Er hebben veel mensen meegeroeid, landelijk en lokaal. 
Uitzonderlijk was Alice van Oord, die tien van de twaalf KiKaRoW trajecten heeft 
meegeroeid in een sponsoractie met de leerlingen van het Praedinius-gymnasium. 
Vanaf De Hunze hebben we in een estafette de KiKaRoW-boot “The Vin” naar 
Dokkum gevaren. 
 
Daarnaast zijn de volgende flankerende sponsoractiviteiten georganiseerd: 
 
– Kika-Koningsdag met rommelmarkt; 
– een ergometerclinic; 
– een open dag; 
– een rubberbootwedstrijd op de vijver van de Prinsesseweg 

georganiseerd door Monique Hammink; 
– een ergometerestafette van 133 km (Ernst Arbouw en Mariken Stegmann); 
– René Brandhoff heeft 95 kilometer geroeid op een ergometere en  
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– Kika-Kumpulan (sponsordiner met Indonesische gerechten, bereid door 
Ruud Rutten). 

 

8.4. Instructiecommissie 
Ook dit jaar hebben vele Hunzeleden zich ingezet om nieuwe en bestaande leden 
roei- en stuurinstructie te geven. Via deze weg worden zij (nogmaals) hartelijk 
bedankt voor het geven van instructie en de bijdrage aan de ontvangst van de 
nieuwe leden, want zonder instructeurs geen Hunze! 
 
8.4.1. Introductiecursussen 
In 2019 zijn drie introductiecursussen gegeven. Aan deze cursussen namen 60 
mensen deel, waarvan 43 mensen lid zijn geworden (ruim 71 procent). Ten 
opzichte van 2018 blijft een groter percentage van de deelnemers na de cursus 
lid. Dat is een positieve ontwikkeling die we in 2020 willen voortzetten. Na een 
klein jaar op De Hunze heeft deze groep grotendeels hun plek gevonden in 
ploegen en commissies. 
 
Als deelnemers na de cursus geen lid worden van De Hunze is dit meestal om 
redenen waar wij geen invloed op hebben (denk aan werk- en gezinssituatie). Zij 
laten vaak weten de ontvangst op De Hunze als positief te hebben ervaren en 
geven aan het enthousiasme van de instructeurs erg te waarderen. 
 
8.4.2. Stuurinstructie 
De indelingen van de groepen voor stuurinstructie waren in 2019 een punt van 
zorg. In 2019 is een proef gedaan met het organiseren van centrale stuurdagen 
voorafgaand aan de indeling van de stuurgroepen. Hiermee werd gepoogd om in 
te spelen op het feit dat er soms in de roeicursus al stuurinstructie gegeven wordt. 
De instructiecommissie heeft geconstateerd dat dit systeem niet het gewenste 
effect heeft en de groepsindeling flink vertraagt. In 2020 zal daarom weer, als 
vanouds, gewerkt gaan worden met speciale indelingsavonden voor kleine-s. 
Verder wordt gekeken naar de organisatie van een opfrisdag voor leden die al 
kleine-s hebben, maar niet zo vaak sturen. Hiermee wil de instructiecommissie 
een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal aanlegschades. 
 
8.4.3. Boordroeicursus 
Naast de introductiecursussen organiseerde de instructiecommissie in 2019 ook 
een boordroeicursus. Deze cursus, waarin de graden giek-1 en giek-2 behaald 
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konden worden, was een groot succes en werd door meer leden bezocht dan er 
plaatsen waren. Deze cursus is voor herhaling vatbaar. 
 
8.4.4. TGIF 
In de zomertijdperiode van 2019 is door de instructie en de SOEP de Thank God 
It’s Friday-roeigroep gestart. Deze groep is gericht op roeien en gezelligheid, het 
introduceren van andere boottypes, kennismaken met andere Hunzeleden en 
instructie. De TGIF-groep wordt erg goed bezocht en zal in 2020 terugkomen. 
 
8.4.5. Instructeurscursussen 
Sinds eind 2018 organiseert de instructiecommissie cursussen voor instructeurs. 
Deze cursussen hebben als doel om instructeurs die nieuw zijn de benodigde 
bagage te geven om een veilige, goede en leuke instructieperiode te kunnen 
bieden aan de roeiers. Een doel voor de instructiecommissie is om instructeurs die 
dat willen de kans te bieden om bij de KNRB instructeurscursussen te doen en om 
af en toe verdiepingsavonden te organiseren over specifieke thema’s zoals 
trainingsopbouw of skiffinstructie. De instructiecommissie wil hiervoor meer de 
samenwerking zoeken met andere relevante commissies. 
 
8.4.6. Bezetting instructiecommissie 
Punt van continue aandacht is de bezetting van de instructiecommissie. Op dit 
moment bestaat de instructiecommissie uit Jan Peter Jung, Nick Koper en 
Wout Brouwer. De belasting op de commissie is in 2019 erg hoog geweest. Om 
het huidige instructiesysteem en instructieniveau vast te houden heeft de 
commissie meer mensen nodig. Dit is en blijft een belangrijk aandachtspunt voor 
de commissie. 
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9. Sociëteit 

9.1. Evenementen 
9.1.1. Nieuwjaarsborrel 
Evenals voorgaande jaren werd het nieuwe jaar op 1 januari aangevangen met 
een goedbezochte, met oliebollen en bubbels gelardeerde borrel op de sociëteit. 
 
9.1.2. Eerste Vrijdag van de Maand-borrel 
Met de traditie van ‘De Eerste Vrijdag van de Maand-borrel’ werd enigszins 
gebroken. In plaats hiervan was de bar in onze sociëteitszaal – vanaf het ingaan 
van de zomertijd tot het terugdraaien van de klok in het najaar – iedere 
vrijdagavond geopend. In samenwerking met Instructie werd aan leden ‘vers’ uit 
de introductiecursuscursus en anderen een leerzame en genoeglijke manier 
geboden hun weg binnen het roeien en op de vereniging makkelijker te vinden. 
De formule bleek zeer succesvol: er werd veel geroeid en nadien veelal 
genoeglijk geborreld. 
 
Hoewel er zoals gezegd enigszins gebroken werd met de traditie van Eerste 
Vrijdag van de Maand- borrel, betekende dat niet, dat er niets op de 
vrijdagavonden georganiseerd werd. Op 6 september was er een 
competitieborrel, georganiseerd door de competitiecommissie in samenwerking 
met de sociëteit, de al genoemde Giekavond vond op vrijdag 4 oktober plaats en 
de eerste vrijdag in november werd gebruikt voor De Hunze-Pubquiz. Onder 
leiding van Merel Weijsenfeld en Kasper Groenbroek en onder toeziend oog van 
een uit drie juristen bestaande jury werd er hevige strijd geleverd om de 
begeerDe HunzePubQuizBeker. Het was druk, het was bij vlagen hilarisch en 
uiteraard weer erg gezellig. 
 
9.1.3. Hunze-verjaardag 
Op dinsdag 19 februari vierde de vereniging haar 133e verjaardag. Het was een 
gezellige bijeenkomst.   
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9.1.4. KiKaRoW 
Veel energie werd er dit voorjaar gestoken in een fondsenwerf-actie vanuit de 
roeiwereld, de zogenoemde KiKaRoW. 
 
Koningsdag 27 april werd gebruikt om door middel van ergometerwedstrijdjes, 
tompoucenverkoop en een rommelmarkt op de singel voor ons gebouw, geld op 
te halen voor deze actie. 
 
Op zaterdag 11 mei ergometerden Mariken Stegmann en Ernst Arbouw, geholpen 
en gesteund door vele Hunzeleden 133 kilometer (voor ieder jaar dat De Hunze 
jong is 1 kilometer) op ons terras. Ernst en Mariken lieten zich per kilometer 
sponsoren. Het was een mooie, sportieve maar zeker ook uitputtende dag, welke 
afgesloten werd met een bijzondere borrel. 
 
Vrijdag 9 juni hadden we als fundraiser op de sociëteit een Kika-Kumpulan: 
Betty Goedewaagen en Ruud Rutten verzorgden een Indische maaltijd in een 
prachtig aangeklede zaal. Wij waanden ons een avond in de Gordel van smaragd. 
 
Zondagmiddag 11 juni kwam de Kika-boot uit Assen aan op De Hunze. 
Namens ons allen overhandigde René Paas een cheque van € 10.393,60 aan de 
organisatie en werd een uiterst succesvol project met een genoeglijke borrel 
afgesloten. 
 
9.1.5. Barbecue 
Op 6 juli vond de traditionele Hunze Barbecue plaats, dit jaar aanvankelijk 
gecombineerd met een wedstrijd vanuit de Wedcie en een omsla/inklim-middag 
vanuit Instructie. Door het koude weer werd uiteindelijk afgezien van het 
omslaan/inklimgedeelte maar na afloop het wedstrijdgedeelte werd er lekker 
gegeten en gedronken op de sociëteit. De combinatie (omslaan)/wedstrijd/BBC 
werd door de organisatie als bijzonder geslaagd ervaren en is zeker voor 
herhaling vatbaar. 
 
9.1.6. Oktober Giekmaand 
In het verlengde van de succesvolle zomerse vrijdagavond-sessies besloten 
Instructie en Sociëteit de handen ineen te slaan voor een vervolg hierop. Een 
Giekcursus was geboren. De aftrap werd gegeven op vrijdag 4 oktober met 
inspirerende verhalen van Nick Koper en Niels van Steenis. Vooral het verhaal van 
Niels, zijn reis naar Goud met de Holland Acht in Atlanta sprak natuurlijk zeer tot 
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de verbeelding. Vier opeenvolgende zaterdagen werd er vervolgens 
giekinstructie gegeven, waarbij de laatste dag tevens examendag was. Het 
geheel werd afgesloten met Tea & Scones na afloop van de examinering. 
 
9.1.7. Waterwolf-marathon 
Op 6 oktober vond de Waterwolf plaats. Er werd door 66 roeiers in zestien boten 
gestart. De eerste boten vertrokken vroeg in de ochtend, omstreeks half zes was 
het derhalve al druk op de sociëteit. Na afloop van de marathon konden de 
roeiers als zij hadden aangegeven mee te willen eten genieten van een 
Paella-maaltijd van de hand van Marjan Jager. 
 
9.1.8. Stadje rond 
Dé jaarlijkse onderlinge wedstrijd ‘Stadje Rond’ vond dit jaar op 17 oktober onder 
ideale weersomstandigheden plaats. Er werd uiteraard op het scherpst van de 
snede gestreden. Zoals (bijna) traditioneel zetten de junioren de snelste tijd neer 
en bakten ze ook de lekkerste pannenkoeken. 
 
9.1.9. Boerenkoolmaaltijd 
Een ander jaarlijks terugkerend evenement op De Hunzekalender in december is 
de Boerenkoolmaaltijd. Op vrijdag de 13e genoten 70 man van een subtiel Frans 
mosterdSOEPje, Hollandsche boerenkool met een vleugje sambal en een 
Italiaanse panna cotta. Op deze avond worden traditioneel door het bestuur twee 
prijzen uitgereikt: de Roerkoning-bokaal, dit jaar toegekend aan René Brandhoff 
en tot instructeur van het jaar 2019 werd Anton Folkertsma uitgeroepen. Het was 
een smakelijke, gezellige avond! 
 
9.1.10. Winterwelvaart 
Afsluitend vond in het kader van Winterwelvaart op 21 december voor de tweede 
keer de ‘Lichtjestocht’ plaats. Veel roeiers die in verlichte bootjes een rondje door 
de grachten maakten om naast een lekker stukje roeien ’s avonds van nabij de 
mooie verlichte boten aangemeerd aan de Hoge der A te bewonderen (én om 
natuurlijk door wandelaars op de Hoge en Lage der A bewonderd te worden!). 
Vooraf en nadien werd er op de sociëteit uiteraard geborreld. 
 

9.2. Overige activiteiten 
Naast de aangehaalde roei en Hunze-gerelateerde evenementen werd ons 
botenhuis het afgelopen jaar wederom meermalen gebruikt voor 
maatschappelijke activiteiten los van het roeien. Zo boden we op 28 augustus 
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traditioneel onderdak aan de mensen die het vuurwerk voor Bommen Berend 
begeleidden, startten de mensen van de City Swim zaterdagmiddag 31 augustus 
vanaf ons vlot, kwam de Goedheiligman via onze sociëteit de stad binnen en 
meerden in het kader van Serious Request op maandag 23 december 35 bootjes 
van de Reddingsbrigade, bemand door 150 redders af aan ons vlot. Tenslotte 
bood onze sociëteit het afgelopen jaar regelmatig onderdak aan de VvE’s van de 
omliggende wooncomplexen.  
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10. Overige informatie 

Koninklijke Groninger Roeivereniging De Hunze 
Praediniussingel 32 
9711 AG GRONINGEN 
050 – 312 2971 
info@hunze.nl 
www.hunze.nl

mailto:info@hunze.nl
http://www.hunze.nl/
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Bijlage 1 Verbeelding ledenbestand

(op basis van leden die minimaal 1 jaar lid zijn geweest) 
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Bijlage 2 K.G.R. De Hunze – Exploitatierekening 2019

Rek.nr Omschrijving 
realisatie 

2019 
begroot 

2019 
definitief 

2018 

8000 Contributie 163.929 130.000 149.735 

8005 Entréegelden 4.050 3.500 4.100 

8010 Donaties 1.735 1.500 1.711 

8020 Verhuur kastjes 720 1.100 815 

8025 Verhuur ligplaatsen 400 400 400 

8030 Verhuur boten aan KNRB-leden 2.625 300 490 

8035 Cursusgelden 3.440 4.500 5.560 

8040 Instructie aan derden 1.782 1.000 980 

8080 Boetes   0   

8090 Overige roei-inkomsten   0 0 

  Inkomsten uit roei-activiteiten 178.681 142.300 163.791 

 

8400 Rente 65 0 108 

8410 Subsidies 0 0   

8415 Sponsoring   0   

8417 Schenkingen 500 0   

8420 Advertenties   0   

8425 Grote Clubactie   0   

8430 Stadjerspas   0   

8480 Boekwinst   0   

8490 Overige inkomsten 549 0   

  Neveninkomsten 1.114 0 108 

 

330 Waterwolf -743 0 735 

331 Stadje Rond -15 0 -30 

332 Bommen Berend 0 0 0 

  Eigen evenementen -758 0 705 

 

3900 Indoor/outdoor ledenbijdragen 3.019 3.000 3.443 

3910 Indoor/outdoor loonkosten -2.504 -3.000 -2.848 

3920 Indoor/outdoor loonadministratie   0 0 
3930 Indoor/outdoor facilitaire 

voorzieningen -1.117 -1.500 -969 

3940 Indoor/outdoor diverse kosten   0 0 

  Indoor/outdoor -602 -1.500 -374 
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Rek.nr Omschrijving 
realisatie 

2019 
begroot 

2019 
definitief 

2018 

4000 Botenbaas 0 0 0 

4020 MDB-KNRB 0 0 0 
4030 Coach- en 

instructeursbegeleiding 0 0 0 

4050 Opleiding, cursus 0 0 0 

  Loonkosten 0 0 0 

 

4100 Groot onderhoud gebouw 0 0 -1.162 

4105 Klein onderhoud gebouw -3.227 -3.000 -2.662 

4110 Energiekosten -12.460 -12.000 -11.589 

4111 Telefoon -523 -500 -549 
4115 Schoonmaak, milieudienst, 

beveiliging -3.195 -3.000 -3.305 
4120 Verzekering, belasting, 

waterschap -12.467 -13.500 -12.714 
4190 Overige exploitatiekosten 

gebouw 0 0 0 

  Botenhuis -31.872 -32.000 -31.981 

 

4200 Aanschaf vloot 0 0 0 

4210 Onderhoud en reparatie vloot -4.967 -4.500 -4.046 

4220 Verzekering vloot -6.716 -7.000 -6.716 

4290 Overige vloot- en materiaalkosten 0 -500 0 

  Vloot en materiaal -11.683 -12.000 -10.762 

 
4300 Inschrijvingen wedstrijden, 

competitie -5.487 -5.500 -4.659 

4305 Botentransport -4.373 -6.000 -4.607 
4310 Inschrijfgelden overige 

evenementen -912 -1.000 -433 

4320 Toerroeien botentransport -87 -1.000 -325 

4330 Jeugd en junioren -120 -300 -132 

4335 Schoolroeien   0   

4340 Feestcommissie   0   

4345 Trainingsweekenden   0   

4350 Instructie, coaching, cursus -128 -1.000 -655 

  Activiteiten -11.107 -14.800 -10.811 
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Rek.nr Omschrijving 
realisatie 

2019 
begroot 

2019 
definitief 

2018 

4400 Lustrum, commissiekosten 0 0 0 

4402 Lustrum, materialen 0 0 0 

4404 Lustrum, publiciteit 0 0 0 

4406 Lustrum, evenementen 0 0 0 

4408 Lustrum, diverse kosten 0 0 0 

4410 Lustrum, inkomsten, bijdragen 0 0 0 

  Festiviteiten 0 0 0 

 

4500 Administratie -1.765 -1.800 -1.633 

4502 Kopieerkosten -61 -500 0 

4504 Porti -60 -100 0 

4505 Communicatie, belkosten   0 0 

4506 Internet -3.544 -1.500 -1.565 

4510 PR, reklame -36 0 0 

4515 Loods, katern in Roeien   0 0 

4520 Representatie en cadeaux -181 -1.000 -1.044 

4525 Abonnement, contributie -91 -150 -91 

4530 Reis- en verblijfkosten -316 0 0 

4590 Overige organisatiekosten -23 0 0 

  Organisatie -6.077 -5.050 -4.333 

 

4600 Overige verzekeringen -722 -750 -722 

4610 Advieskosten   0 0 

4612 Accountant, notaris   0 0 

4620 Aanschaf apparatuur   -100 -102 

4625 Aanschaf/onderhoud software   -300 0 

4640 Rente- en bankkosten -7.770 -9.000 -903 

4670 Afdracht bonden -18.055 -16.000 -16.796 

4690 Overige diverse kosten -4.635 0   

  Diverse kosten -31.182 -26.150 -18.523 

 

4700 Afschrijving botenhuis 0 0 0 

4710 Afschrijving vloot- en materiaal 0 0 0 

4720 Afschrijving inventaris 0 0 0 

4790 Overige afschrijvingen 0 0 0 

  Afschrijvingen 0 0 0 
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Rek.nr Omschrijving 
realisatie 

2019 
begroot 

2019 
definitief 

2018 

4800 Dotatie botenhuisreserve -34.460   -30.000 

4802 Dotatie vlotreserve   0 0 

4810 Dotatie botenreserve -40.000 -40.000 -38.000 

4812 Dotatie schaderisicoreserve -2.064 0 -1.700 

4814 Dotatie onderhoudsreserve vloot -5.000 -5.000 -20.500 

4820 Dotatie lustrumreserve -500 0 -500 

  Afname 1ton actie 0     

  Aflossen lening Rabobank   -20.000   

    -82.024 -65.000 -90.700 

 

8311 baromzet leden 18.416 9.000 15.323 

8313 baromzet leden tijdens verhuur 1.094 1.000 1.583 
8315..17 zaalhuur leden, incl. apparatuur, 

etc. 919 750 788 

  inbev       
8323 baromzet niet-leden tijdens 

verhuur 8.012 9.500 17.145 

8325..27 zaalhuur niet-leden, incl. app., etc. 5.509 6.000 11.167 

          

  overige, diversen -602 0 0 

  Inkomsten SOEP 33.348 26.250 46.006 
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Rek.nr Omschrijving 
realisatie 

2019 
begroot 

2019 
definitief 

2018 

5010..29 Inkopen -12.708 -10.500 -15.922 

5030 personeelskosten -885 -750 -910 

     

5110..12 schoonmaak -7.275 -4.250 -5.135 

5114 tapservice, onderhoud koeling   -150 0 

5116 EHBO, veiligheidsvoorzieningen -395 -300 -163 

5120 Buma, Stemra, Sena -215 -150 -212 

5121 onderhoud piano, apparatuur -241 -75 0 

5122 artiesten, evenementen   -375 -20 

5123 versiering sociëteit -257 -75 -151 

5124 abonnementen, kranten -426 -400 -374 

5125, 29 administratie- en bankkosten -8 0 -8 

5126 representatie -7 0 0 

5127 promotie   0 0 

5128 scholing -605 0 0 

5130 sleutels en sloten -14 0 0 

5132 materiaal en reparaties -278 -75 -532 

5190 overige exploitatiekosten   0 0 

          

5200 aanschaf apparatuur -1.314 0 -2.434 

5210 aanschaf meubilair binnen -446 0   

5220 aanschaf meubilair buiten   0   

5230 aanschaf verlichting   0   

          

5300 bijzondere uitgaven -1.500     

  Uitgaven SOEP -26.574 -17.100 -25.861 

 

  Totaal inkomsten: 179.795 142.300 163.899 

  Totaal operationele uitgaven: -93.281 -91.500 -76.079 

  Resultaat SOEP 6.774 9.150 20.145 

  Operationeel resultaat 93.288 59.950 107.965 

  
Afschrijvingen, aflossing en 
dotaties -82.024 -65.000 -90.700 

  Bijzondere baten en lasten -2.899 0 -6.362 

  Winst/verlies: 8.365 -5.050 10.903 
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