Leden, ereleden, leden van verdienste, jeugdleden en niet-roeiende leden:
Welkom en gefeliciteerd met de 136e verjaardag van de Hunze!
Wie had zich 3 jaar geleden kunnen voorstellen dat wij zo blij zouden zijn met het feit dat we
onze dies kunnen vieren! Er is veel anders geworden, maar onze vereniging en onze leden
niet: gedurende de hele periode zijn wij met z’n allen actief gebleven, jullie zijn allemaal lid
gebleven en hebben de vereniging intact gehouden. De vereniging is er goed doorgekomen.
We hebben mooie tochten gemaakt, een geslaagde Waterwolf georganiseerd, en onze
wedstrijdroeiers hebben schitterende resultaten gehaald op nationale en internationale
wedstrijden. Alleen….ons 27e lustrum hebben we maar heel ten deel kunnen vieren…
Maar nu kijken we vooruit, zoals dat hoort op een verjaardag. Wat gaan we dit jaar doen?
We beginnen zometeen met het dopen van weer een nieuw schip. Alweer een vervanging
die er voor zorgt dat wij onze doelen kunnen blijven halen: Dat elk lid op elk moment kan
roeien met zijn/haar ploeg in een boot op zijn/haar niveau.
We genieten elke dag van ons vernieuwde gebouw: inderdaad, er zijn nog kinderziektes,
waar we mee aan het werk zijn. Een nieuwe uitdaging kondigt zich aan: het onderhoud en
het duurzaam maken van het oudste deel van het gebouw.
We werken er aan om jullie, de leden, de gelegenheid te geven om met cursussen en
instructies je allemaal verder te ontwikkelen. En we bieden veel mensen de gelegenheid
kennis te maken met het roeien: door kennismakingsweken, door schoolroeien, en we
zoeken naar nieuwe initiatieven. We gaan zoeken naar mogelijkheden om het roeien op
verder gelegen waterwegen, ook ten noorden van het Van Starkenborghkanaal, te
ontwikkelen. Ook zoeken we daarvoor contact met de verenigingen in de noordelijke regio.
We hebben de eerste stappen gezet naar een vloot met nieuw soort skiffs: de coastal-skiffs.
Ook hier zullen we de ontwikkeling volgen.
We werken er aan met het wedstrijdroeien in het “ linkerrijtje” te blijven. Dit wordt al meteen
in de eerste week van ons 137e jaar duidelijk: 3 toproeisters en 2 coaches reizen volgende
week mee naar het KNRB-trainingskamp in Varese!
Waar we als vereniging ook mee aan de slag gaan is een uitbreiding en verjonging van het
kader: de materiaalcommissaris, de gebouwencommissie, de SOEP, de instructeurs, allen
hebben behoefte aan versterking en verjonging. Ook dat houdt onze pas 136 jaar oude
vereniging jong!
Als laatste wil ik bij jullie allen een belangrijk thema voor dit jaar, en ook voor de jaren hierna
aankondigen: “Veilig roeien en je veilig voelen op de Hunze”. Dat gaat van voor de hand
liggende zaken als het koud water protocol, afspraken op het vlot en bij het tillen, tot en met
de gezamenlijke aandacht voor de persoonlijke veiligheid van alle leden, in de loods, in de
sociëteit, in de kleedkamers tot binnen de ploeg. Dit is een punt dat binnen de sport nu erg
veel aandacht heeft, en niet ten onrechte. Laten wij ons als Koninklijke vereniging hier ook
van bewust zijn en ons er naar gedragen.
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