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1. Bestuur

1.1. Gedefungeerd in 2020
Maarten van Messel is op 8 juli 2020 gedefungeerd. Maarten was vanaf 
16 september 2014 voorzitter.

1.2. Samenstelling
Op 31 december 2020 bestond het bestuur uit:
voorzitter Ron Diercks1

secretaris Don ter Beek
penningmeester Jos de Jong

Commissarissen:
instructie Wout Brouwer2

junioren Frank de Vries3

materiaal Theo Klimp
senioren Betty Goedewaagen4

sociëteit Linda Dekker
wedstrijd- en competitie Renze Rispens5

1. benoemd op 8 juli 2020
2. idem
3. tweede herbenoeming op voormelde datum
4. eerste herbenoeming op voormelde datum
5. benoemd op voormelde datum
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2. Voorzitter

2.1. COVID-19 en de lockdown
De Corona-pandemie legde vanaf het begin van het jaar 2020 tot nu toe 
een schaduw over alle aspecten van de maatschappij, en dus ook de 
roeisport. Als vereniging konden we dit jaar niet zijn wie we willen zijn. De 
Hunze kwam in 2020 zelfs twee maanden helemaal tot stilstand. Ook de 
voorbereiding voor het 27e lustrum van de vereniging heeft hinder 
ondervonden van de lockdown en de daarmee verbonden beperkingen.

2.2. Verbouwing
In 2020 is de verbouwing afgerond. Het was in het jaar daarvóór wel 
afzien, met beperkte toiletten en kleedkamers in de zaal, maar wat hebben 
we daar veel moois voor teruggekregen: de kleedkamers, de 
trainingsruimte, meer ruimte voor de boten! Er bleken nog een aantal 
afwerkingsproblemen te zijn, waar nog aandacht voor nodig is.

2.3. Externe contacten
De toestand van het roeiwater heeft continu onze aandacht: de bouw van 
de nieuwe ringweg, de verbetering en verbreding van het fietspad naast 
het Noord-Willemskanaal en de discussies over de beschoeiing en het 
maaien van de dijken leveren voor ons en het bestuur van Gyas steeds 
verassende inzichten op in de situatie rond water- en dijkbeheer. De 
ervaring met de gemeente en de provincie is dat zij toegankelijk en 
coöperatief zijn.

Geen Sinterklaas dit jaar, geen Bommen Berend viering: binnen de 
gemeente zijn de contacten beperkt geweest. Wel is er deelgenomen aan 
de inspraakronde betreffende het “uitstootvrij” maken van het vervoer in 
de gemeente: dat zou van invloed kunnen zijn op de bereikbaarheid van 
het botenhuis voor de botenwagens van G.S.R. Aegir en A.G.S.R. Gyas. 
Naar het zich laat aanzien is de gemeente bereid om mee te werken aan 
een maatwerkoplossing, zodat van de plannen geen onaanvaardbare 
hinder zal worden ondervonden.
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2.4. Memorabele gebeurtenissen 
2.4.1. Nieuw erelid en nieuw lid van verdienste
Maarten van Messel is op de ALV van 8 juli 2020 benoemd tot erelid. 
Jan Peter Jung is benoemd tot lid van verdienste. Tineke Floor werd 
Roerkoning en Brigid Dekkers Instructeur van het Jaar.

2.5. Verwachting
Zodra deze pandemie voorbij is, kunnen we de vereniging zijn die we echt 
willen zijn. Dan gaan we roeien. Dan gaan we bij elkaar zitten. Dan gaan we 
feestvieren. Dan vieren we dat onze vereniging 135 jaar bestaat, dan vieren 
we dat we weer bij elkaar kunnen zijn!
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3. Secretaris

3.1. COVID-19
Van overheidswege werden verscheidene maatregelen afgekondigd. 
Meest ingrijpend was dat op 15 maart 2020 de vereniging gesloten moest 
worden.

Ook het bestuurswerk werd geraakt. Door de pandemie vond de 
communicatie in grotere mate per e-mail en via de website plaats. 
Voorheen was ik gewend om meermaals per week in de sociëteit aanwezig 
te zijn. Ook de (bestuurs)vergaderingen verliepen grotendeels digitaal.

Gelet op de pandemie vind ik de groei in het ledenaantal opvallend. Dat 
wijst er op dat er een stabiele basis is van leden die zich nog altijd 
verbonden weet met de vereniging en dat het roeien aantrekkelijk blijft, 
ook voor nieuwe leden. De genoemde verbondenheid uitte zich ook in de 
vorming van de groep “Hunze Helpt!” Tientallen leden meldden zich aan 
als vrijwilliger om andere Hunzeleden te ondersteunen in deze 
onwerkelijke tijden.

Medio mei werd er steeds meer mogelijk. Het was mooi om te zien dat 
velen zich niet uit het veld lieten slaan en tóch naar De Hunze kwamen om 
– binnen de geldende beperkingen – te roeien. Daar staat tegenover dat 
er ook leden zijn die zich genoopt zien tot een (zelfverkozen) quarantaine.

Hoewel de jaarvergadering aanvankelijk niet kon doorgaan op de 
geplande datum, kon die in juli worden ingehaald op een bijzondere 
locatie, in de Nieuwe Kerk.

Op het moment van dit schrijven gloort licht aan de horizon, in de vorm van 
een vaccinatiecampagne die nu op stoom lijkt te komen.

3.2. Kengetallen leden- en donateursbestand
3.2.1. Leden

1 januari 2020 31 december 2020
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Ereleden 8 9
Leden 405 457
Buitenlede
n

3 3

Totaal 416 469

Onder de 469 leden op 31 december 2020 waren 54 juniorleden.6 

Voor 46 senioren en vijf juniorleden was 31 december 2020 tevens de 
laatste dag van hun lidmaatschap.

3.2.2. Donateurs
Op 1 januari 2020 had De Hunze 64 donateurs. Voor vier van hen was 
31 december 2020 het de laatste dag van hun donateurschap.

3.3. Ledenadministratie
3.3.1. Ledenadministratie uitsluitend in e-Captain
In het jaarverslag over 2019 werd melding gemaakt van de gegroeide 
praktijk die inhield dat sprake was van twee databanken waarin gegevens 
van leden stonden opgeslagen. Het ging daarbij om:

a. e-Captain van Dispi B.V., 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/  )  

Inmiddels wordt de ledenadministratie uitsluitend in e-Captain gevoerd. Op 
www.hunze.nl worden uitsluitend de gegevens van leden opgeslagen die 
nodig zijn voor de goede werking van het beveiligde deel van de website 
(waaronder de Boteninschrijfmodule, het Klachtenboek en overige niet-
openbare pagina’s). Daarnaast wordt via de website informatie verzameld 
over deelname aan activiteiten. SLASH2 heeft de overbodige data 
inmiddels van de website verwijderd.

6 .Leden die de leeftijd van achttien jaar voor 1 januari van het lopende jaar nog 
niet hebben bereikt, artikel 6, tweede lid, van de Statuten.
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3.3.2. Nieuwe leden
Er is in 2020 ervaring opgedaan met het gewijzigde aanmeldproces voor 
nieuwe leden. Daarin zijn geen wezenlijke wijzigingen aangebracht.

Met tevredenheid constateer ik dat in 2020 tientallen leden zijn 
ingestroomd. Nota bene het jaar waarin COVID-19 Nederland (in maart) 
bereikte. In het bijzonder was het opvallend dat veel zij-instromers (leden 
met roei-ervaring) hun weg naar De Hunze hebben gevonden.

Mijn dank gaat uit naar de instructiecommissie, de competitiecommissie en 
de ledenopvangcommissie. Deze drie commissies zijn voor veel nieuwe 
leden de eerste kennismaking met De Hunze. De commissieleden spelen 
een essentiële rol in het werven en behouden van nieuwe leden en 
daarmee in de toekomstbestendigheid van onze vereniging.

3.4. Webredactie/ Instagram
Op 31 december 2020 bestond de redactie uit de volgende drie leden en 
mijzelf:

Gerda Jaarsma;
Inge Schreur;
Jetske van Slooten.

De redactie vult de website en Facebook. Instagram is in beheer gegeven 
bij Mats, één van onze juniorleden. Met regelmaat worden er nieuwe foto’s 
geplaatst en er zijn inmiddels enkele honderden volgers. Een doorslaand 
succes!

3.5. Archief
Er zijn geen wezenlijke wijzigingen te melden over het Hunze-archief.
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4. Penningmeester

Het jaar 2020 stond, naast de vele dagelijkse financiële zaken, ook 
financieel volledig in het teken van de Corona-toestand. Er is op de ALV 
vorig jaar in de kerk een begroting ingediend die is aangepast, 
rekeninghoudend met de pandemie. De gerealiseerde cijfers worden 
vergeleken met deze aangepaste begroting.

Uw penningmeester heeft het hele jaar de focus gelegd op de dagelijkse 
cashflow 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 2019, een positief resultaat geboekt (€ 7.775).
2. De SOEP heeft, zoals verwacht, een lastig jaar gehad (€ 3.751).
3. Er heeft dit jaar een aflossing op de langlopende leningen aan de 

Rabobank plaatsgevonden (€ 20.000).
4. Er kunnen ook dit jaar dotaties worden gedaan aan de reserves 

(€ 62.420).

De balans 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 onze vereniging.

4.1. Saldo 2020
Het batig saldo bedraagt € 7.775. Voorstel is om dit bedrag evenals in 2019 
toe te voegen aan de botenhuisreserve.

4.2. Contributiegelden
Voor de inkomsten is de ledenontwikkeling van belang. Per 1 januari 2020 
staat de ledenteller op 416 (inclusief ereleden) en 64 donateurs. Een basis 
van structureel 400 leden geeft financieel gezien een gezonde basis, 
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waarbij de kosten van de verbouwing kunnen worden opgevangen. Dit 
doel is gehaald.

Dat gaat echter wel gepaard met een zware krachtinspanning van 
commissies en leden voor de opvang, instructie en 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. Het zeer beperkt kunnen roeien door de 
Coronamaatregelen helpt hier natuurlijk niet bij.

4.3. SOEP-resultaat
Het SOEPresultaat is voor 2020 € 3.751. Door de beperkte 
beschikbaarheid van de sociëteit in verband met de Corona-maatregelen is 
dit een atypisch jaar voor de SOEP. Ondanks dat is er toch een positief 
resultaat gemaakt, met name doordat is besloten de schoonmaakkosten 
vanaf dit jaar volledig als kosten van het gebouw te kwalificeren.

Normaliter is er doorlopend overleg tussen sociëteitscommissaris en 
penningmeester. In het begin van het nieuwe kwartaal worden de 
(financiële) ontwikkelingen besproken, dit overleg heeft in verband met 
COVID-19 en de beperkte openstelling van de sociëteit minder vaak 
plaatsgevonden.

4.4. Bijzondere baten en lasten
Het saldo aan bijzondere baten en lasten vloeit dit jaar voort uit het 
afboeken van oude debiteuren waarvan de inning onhaalbaar is geworden 
en een aantal ontvangen subsidies. Die subsidies zijn ontvangen in het 
kader van de Corona-maatregelen, waarbij opvalt dat er niet veel 
subsidieregelingen zijn waarvoor onze vereniging in aanmerking komt.

4.5. Debiteuren
4.5.1. Saldo
De lijn om het debiteurensaldo terug te dringen is in 2020 voortgezet. De 
financiële commissie heeft debiteuren aangesproken op openstaande 
bedragen. Er zijn met verschillende leden en oud-leden 
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betalingsregelingen getroffen. Het debiteurensaldo staat nu op € 7.118. Er 
zijn wederom afboekingen geweest; zie hierboven de uitleg onder 
paragraaf 4.4. Het bestuur werkt aan een strikter debiteurenbeleid.

4.5.2. Inning
In 2020 hebben zich geen grote problemen voorgedaan bij de inning van 
contributie en andere bedragen. Er is veelal per kwartaal automatisch 
geïnd. Alle leden die (nog) niet hebben ingestemd met automatische 
incasso, worden verzocht dit alsnog mogelijk te maken. Daartoe volstaat 
een mail aan mij.
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4.5.3. Storneringen
Het komt nog steeds voor dat bij automatische betaling er 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 zorgvuldigheid. Actie is erop 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 overleg plaats. De commissieleden 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 Vergadering. De jaarrekening 2020 
is op 31 maart 2021 besproken en door de financiële commissie 
goedgekeurd. De penningmeester is de leden van de commissie veel dank 
verschuldigd.

4.6.2. Subsidieaanvraag voor het botenplan
Een derde aanvraag voor subsidie in ingediend voor het botenplan van de 
komende drie jaren. Op deze aanvraag is positief beschikt, dat leidt tot een 
subsidie van ongeveer € 28.000. Uiteraard is dit een voorlopig bedrag, het 
definitieve bedrag is afhankelijk van de uitvoering van het botenplan en de 
daarop volgende verantwoording van de uitgaven.

4.6.3. Exploitatierekening en balans
De exploitatierekening en de balans zijn als bijlagen opgenomen bij dit 
jaarverslag. De meest in het oog springende zaken zijn hierboven al 
besproken.
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Aldus opgemaakt te Groningen, 2 april 2021:

Ron Diercks
voorzitter

Don ter Beek
secretaris

Jos de Jong
penningmeester

Theo Klimp
materiaalcommissaris

Wout Brouwer
instructiecommissaris

Renze Rispens
wedstrijd- en 
competitiecommissaris

Frank de Vries
juniorencommissaris

Betty Goedewaagen
seniorencommissaris

Linda Dekker
sociëteitscommissaris
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5. Materiaal

5.1. Terugblik
Het afgelopen jaar was voor ons allen een heel bijzonder jaar dat we niet 
gauw zullen vergeten. Nadat begin maart de maatschappij tot stilstand 
kwam en we ook onze roeivereniging moesten sluiten, kwam ook het 
bouwen aan de vloot en het noodzakelijke onderhoud aan onze boten op 
een laag pitje te staan. De anders zo energieke materiaalavonden werden 
geannuleerd en de vloot lag te rusten in de loods.

Aan het begin van de zomer werden de deuren weer langzaam geopend, 
maar gezamenlijk onderhoud plegen was er nog niet bij. Een aantal leden 
van de materiaalcommissie heeft, ondanks de beperkingen, geprobeerd 
om ook in deze periode de vloot vaarbaar te houden. Soms met 
noodgrepen omdat we ons terdege bewust waren dat de leden de 
bloktoewijzingen wilden benutten en we niemand wilden teleurstellen.

Op het moment van dit schrijven zijn er nog steeds geen reguliere 
materiaalavonden geweest. Wel zijn er in kleine groepjes projecten 
opgepakt zoals reparaties, loodsaanpassingen en het in de vaart brengen 
van nieuwe boten met af en toe onconventionele doophandelingen.

Eind 2020 bezit onze vereniging 81 boten met een gemiddelde leeftijd van 
15,6 jaar. Het botenplan 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.

Het langetermijnbeleid kijkt tien jaar vooruit en is er op gericht om boten na 
ongeveer twintig jaar te vervangen. Dan houden we een moderne vloot en 
blijven de onderhoudskosten onder controle.
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De uitvoering hiervan is vanwege de verbouwing en nu ook een Corona 
jaar vertraagd, maar ondanks deze obstructies hebben we de draad 
afgelopen jaar wel weer opgepakt.

Jaarverslag 2020 – 20



5.2. Botenplan

5.2.1. Afronding realisatie botenplan 2019
Het resterende deel van het Botenplan 2019 is inmiddels uitgevoerd. Dit 
betrof het in de vaart nemen van de nieuwe 4+ en daarnaast het bestellen 
en in de vaart nemen van twee S1 skiffs.

De nieuwe 4+ heeft wederom de naam “Hans Imelman” gekregen en is 
tijdens Bommen Berend op 28 augustus 2020 gedoopt. Dat was een mooi 
evenement waarbij we toch nog weer even met veel leden bij elkaar 
konden zijn om een bescheiden feestje te vieren.

De twee skiffs zijn vanwege COVID-19 later op transport gegaan en net aan 
het begin van 2021 geleverd. Dat resulteerde wel een bijzondere doop 
tijdens onze verjaardag dit voorjaar. Beide boten hebben als naam een 
indrukwekkend cijfer gekregen. De eerste boot “250” omdat het de 250ste 
roeiboot van onze vereniging is en de tweede boot is genoemd “1886”, 
naar het jaar van oprichting van onze mooie vereniging.

Daarmee was het botenplan 2019 eindelijk compleet.

Besloten is om de twee skiffs voorlopig in de S2-vloot te leggen en de 
“Boeg” en “Slag” nog niet uit de vaart te halen. Zo wordt het aantal boten 
zo groot mogelijk gehouden in Corona-tijd. De “Waterwolf” is wel alvast 
doorgeschoven naar de S1-vloot.

5.2.2. Realisatie botenplan 2020
Gelukkig hadden we net vóór de lockdown in maart 2020 nog de 
botenvergadering gehouden en waren we tevens in staat om op een 
veilige manier een Algemene Ledenvergadering te houden in juli 2020, 
zodat het botenplan 2020 door de leden kon worden beoordeeld en 
goedgekeurd.

De realisatie was en is een lastiger project. Als bestuur vonden we het 
verstandig om even af te wachten wat de pandemie voor ons als 
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vereniging zou betekenen op de korte termijn en daarnaast was het een 
uitdaging geworden om boten te laten transporteren over de wereld.
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In het najaar hebben we als bestuur besloten om de uitvoering van het 
botenplan te starten. Wel wilden we daar als bestuur een wijziging in 
aanbrengen. We merkten dat een deel van onze leden geen gebruik 
maakte van de mogelijkheid om te skiffen en we beseften ons ook dat 
sommigen die ranke bootjes niet zo zagen zitten, dan wel er nog nooit in 
gezeten hadden. Dat, samen met reeds aanwezige ideeën over coastal 
boten, heeft ons op het plan gebracht om in plaats van de geplande 
vervanging van de C2 “Zilverreiger”, met spoed twee coastal-skiffs aan te 
schaffen. Daarmee wilden we zo snel mogelijk méér leden de gelegenheid 
bieden om toch weer te gaan varen in een voor iedereen toegankelijke, 
gemakkelijke boot. De twee boten, gebouwd in Frankrijk, konden snel 
worden geleverd. Vervolgens was natuurlijk de vraag: “Hoe breng je ze zo 
snel mogelijk in de vaart zonder een doopfeest?”

Met wat creatieve breinen in de materiaalcommissie was al snel een act 
bedacht waarbij de leden niet live aanwezig hoefden te zijn en toch 
konden genieten van een evenement. Met de assistentie van Sinterklaas 
en Piet werden de boten als cadeau verpakt naar De Hunze gebracht op 
de avond van 24 november. Aldaar heeft Betty als bestuurslid de boten 
gedoopt en laten voorroeien door de oude Sint en zijn frisse Piet. Alles 
werd gade geslagen door een Hunze-cameraploeg en rap op het internet 
gepost. Hiermee was de doop een feit en konden beide boten de 
volgende dag al worden gebruikt. De boten waren vanaf dag 1 gewild en 
hebben eind vorig jaar ook al veel uren gevaren. 

Eind vorig jaar is ook de vervanger voor de C4x+ “Groeninga” besteld. 
Deze zal rond de zomer 2021 geleverd worden.

Resteert nog een geplande vervanger voor de 1x “Zwaaikom” en een 
nieuwe ergometer. Deze zullen binnenkort worden besteld. Hierbij zullen 
we de “Zwaaikom” ruilen met de 1x “Ee”. Van laatstgenoemde boot is het 
hoofdspant voor de tweede keer gebroken. Reparatie daarvan zou te 
kostbaar worden.

5.3. Vloot
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5.3.1. Gebruik
In 2020 zijn vanwege de pandemie de skiffs natuurlijk naar verhouding 
meer gebruikt dan normaal. Dat zien we ook terug in de cijfers. Waar we in 
een normaal jaar 10.000-12.000 inschrijvingen registreren, zien we in 2020 
bijna 15.000 inschrijvingen. Zodra de grotere nummers ook weer meer 
mogen worden ingezet, zal dit getal waarschijnlijk weer iets afnemen.
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De 1x “Watervlug” is momenteel de meest gewilde boot. Met bijna 800 
inschrijvingen voer deze boot het water dun. Boten die rond de 400x het 
water zagen waren de skiffs “Waterwolf”, “Slag”, “Blauwe Wimpel” en “Aa”.

5.3.2. Schades
Ook in 2020 hebben we enkele schades gezien. Meer gebruik van de 
skiffs betekent meer drukte op het water en daarmee een hoger risico op 
aanvaringen. De 1x “Waterhaas” is door een frontale aanvaring total loss 
geraakt en zal binnenkort worden vervangen door een nieuwe boot die 
inmiddels is gearriveerd. Daarnaast waren er diverse kleinere schades. De 
mensen uit de materiaalcommissie hebben die zo snel mogelijk opgelost.

5.3.3. Onderhoud
Zoals reeds aangegeven in de inleiding waren de materiaalavonden vanaf 
maart 2020 niet meer mogelijk, maar is desondanks toch veel werk verzet 
door diverse mensen.

Het is mooi om te zien dat de commissieleden het hart en ziel proberen de 
vloot in topconditie te houden.

5.3.4. Afstotingen
De oude 4 “Hans Imelman” heeft de vloot verlaten en zal naar Delfzijl 
verhuizen zodra de nieuwe herbouwde botenloods van KZRV Neptunus 
gereed is.

De skiffs “Slag” en “Boeg zullen zodra de Corona-beperkingen afnemen uit 
de vaart worden genomen.
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6. Instructie

Ook de instructie is geraakt door de bijzondere situatie waarin De Hunze 
door COVID-19 terecht is gekomen. Het werd een complex instructiejaar, 
waarin van iedereen een grote mate van flexibiliteit is gevraagd. 
Desondanks kijken we positief terug op het jaar 2020, waarin binnen de 
omstandigheden ontzettend veel instructie gegeven is. Veel mensen 
hebben leren roeien of een nieuwe roeigraad behaald. Via deze weg wil ik 
nogmaals de ruim 40 Hunzeleden die zich voor de instructie hebben 
ingezet hartelijk bedanken.

6.1. Cursussen
6.1.1. Introductiecursus
Het instructiejaar begon in juni met een kleine introductiecursus in de skiff. 
Deze cursus is bewust wat kleiner gehouden om te zien wat er mogelijk 
was binnen de maatregelen. In totaal zijn er dit jaar negen mensen lid 
geworden na het volgen van een skiffcursus. 

In juni is eveneens een kleinschalige wherrycursus gestart, waaruit acht 
mensen lid zijn geworden. Tijdens de zomercursus waren de maatregelen 
zodanig dat de kleinschaligheid kon worden losgelaten. Dat is ook 
gebeurd: 28 Deelnemers hebben leren roeien. Helaas konden ze door een 
flinke aanscherping van de maatregelen net geen examen doen. Daarom 
hebben de roeiers op basis van de waarnemingen van de instructeurs het 
diploma wherry-1 gekregen en is het examen T-1 digitaal afgenomen. Uit 
deze groep zijn negen roeiers direct lid geworden en is een aanzienlijke 
groep enthousiast om na de lockdown lid te worden van De Hunze. Met 
hen onderhoudt de instructiecommissie contact.

In totaal zijn er in 2020 25 leden uit de cursussen ingestroomd.

6.1.2. Skiffcursus voor leden
In 2020 is de skiffinstructie voor Hunzeleden die nog niet konden skiffen in 
cursusvorm gegoten. Dit was een groot succes: ruim 30 Hunzeleden 
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hebben een diploma skiff-1 of C1 gehaald. De instructiecommissie is 
voornemens de skiff-1-cursus voor bestaande leden voort te zetten.

In 2020 is op kleine schaal gekeken naar de mogelijkheden om tot een 
skiff-2-cursus te komen. De uitkomst hiervan is positief en de 
instructiecommissie streeft naar het organiseren van een skiff-2 cursus in 
2021.
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6.1.3. Boordroeicursus
In 2020 is, na het succes van 2019, gestart met een boordroeicursus. 
Hieraan deden zes roeiers mee. Vanwege Covid is deze cursus niet 
afgerond. De instructiecommissie wil deze cursus, zodra het kan, weer 
oppakken en afronden.

6.1.4. Stuurinstructie
Het geven van stuurinstructie is in 2020 nauwelijks mogelijk geweest. Voor 
de eerste COVID-19-golf is er wel een opfrisdag kleine-s georganiseerd. 
Deze dag was gericht op roeiers met kleine-s die weinig sturen of zich 
onzeker voelden in de stuurstoel. Onder leiding van een instructeur 
konden zij nog eens oefenen. Hiervoor was helaas weinig animo.

In 2020 zijn nog enkele stuurlessen gegeven, waarna de lockdown aan 
deze cursus ook een voorbarig einde maakte.

Met de ledenopvang is afgesproken dat roeiers ook daar kunnen oefenen 
met sturen zodra de stuurcursussen weer kunnen worden opgestart. Zo 
hopen we de achterstand in de stuurcursussen sneller weg te kunnen 
werken.

6.2. Ledenopvang
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de ledenopvang is dit jaar 
overgedragen van de seniorencommissaris aan de instructiecommissaris.

In 2020 heeft José Versteegh het coördinatorschap van de 
ledenopvanggroep overgenomen van Els Wirix. Els heeft, na ruim zes jaar 
de nieuwe leden te hebben begeleid na de introductiecursus, het stokje 
overgedragen. Ik wil Els graag hartelijk bedanken voor haar enorme inzet 
voor de ledenopvang.

Door de beperkingen in 2020 is er weinig gevaren door de ledenopvang. 
De deelnemers aan de skiffcursus en de eerste wherrycursus hebben nog 
wel aan de ledenopvang kunnen meedoen. Op deze plaats wil ik de 
begeleiders van de ledenopvang en coördinator José hartelijk bedanken 
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voor hun inzet. In maart 2021 is succesvol begonnen met het gebruiken van 
de recent aangeschafte Liteboats voor de ledenopvang.
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6.3. Opleiding van instructeurs
Op 28 januari 2020 heeft Ruby Otter een goed bezochte avond 
georganiseerd over trainingsopbouw. Ruim 25 roeiers en coaches, 
waaronder enkele leden van andere roeiverenigingen, hebben 
deelgenomen aan deze avond.

In 2020 is gewerkt aan het digitaal aanbieden van de cursus roei-
instructeur en coach-1 (RIC-1). Begin 2021 is de cursus voor het eerst 
digitaal aangeboden. Hieraan deden acht instructeurs mee.

Brigid Dekkers en ondergetekende hebben deelgenomen aan de 
roei-instructeur 2 cursus (RI 2) van de KNRB. Vanwege COVID-19 is deze 
cursus nog niet afgerond.

6.4. Kamprechterscursus
In 2020 hebben Annejet Dijkstra, Brigid Dekkers, Mariken Stegmann, Nick 
Koper en Rafayel Gardishyan deelgenomen aan de cursus Kamprechter B 
van de KNRB. Zij zijn allemaal geslaagd en daarmee heeft De Hunze er vijf 
kamprechters bij. Zodra de wedstrijden weer beginnen, kunnen zij met de 
praktijkopleiding beginnen.

Tot slot wil ik ook graag mijn commissiegenoten Brigid Dekkers, 
Janneke Hoekstra, Jan Peter Jung, José Versteegh en Nick Koper hartelijk 
bedanken voor hun inzet in dit complexe instructiejaar.
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7. Wedstrijd en competitie

7.1. Competitiecommissie
Ook afgelopen jaar stond weer in het teken van het enthousiasmeren van 
zoveel mogelijk roeiers voor deelname aan wedstrijden en onderlinge 
sparsessies. De competitiecommissie is er ook in geslaagd om coaching 
voor roeiers in de boot en op de ergometer te organiseren, op de 
momenten dat dit binnen de COVID-19 gerelateerde beperkingen haalbaar 
was. Daarnaast is er een alternatieve roeiersmarkt georganiseerd. 

In 2020 waren er opvallend veel zij-instromers afkomstig van andere 
verenigingen die onderling óf aan actieve roeiploegen gekoppeld konden 
worden. Ook dit voor- en najaar hebben we gelukkig weer een vervolg 
kunnen gegeven aan de OECH (Open Ergo Competitie Hunze).

7.2. Wedstrijden
7.2.1. De Gyas-Hunze-race
In het weekend van 29 februari/ 1 maart 2020 verschenen maar liefst 21 
ploegen met Hunzeleden aan de start. Helaas werd de zesde heat 
vanwege de wind afgelast. Dit gebeurde ook met de sprints op zondag.

7.2.2. Cottwich Almelo Regatta
Na de Gyas Hunze Race mocht pas weer aan het einde van de zomer aan 
roeiwedstrijden worden deelgenomen. In september deden er aan deze 
regatta over een afstand van vijf kilometer drie skiffs en twee 
dubbeltweeën van De Hunze mee. Door Don ter Beek en Renze Rispens 
werd in het veld HV AB2x blik getrokken.

7.2.3. Annulering wedstrijden
Helaas werden na de Cottwich Almelo Regatta alle wedstrijden 
geannuleerd vanwege COVID-19.

7.3. Eén-twee-viertjes-project
Begin september is er door de competitiecommissie het Een-twee-viertjes 
coaching project gestart ter voorbereiding op de gelijknamige wedstijd in 
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oktober. In totaal deden 28 Hunze boten mee over een afstand van 1.500 
meter. Afsluitend deden eind november zes skiffeurs mee aan de trial op 
het Noord-Willemskanaal.
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8. Junioren

Het jaar 2020 begon met 48 jeugd- en juniorleden variërend in leeftijd van 
11 tot 18 jaar. Dit aantal was aan het eind iets hoger. We eindigden 2020 
met 59 jeugd- en juniorleden, een groei van bijna 23%!

8.1. COVID-19
Net als andere ‘onderdelen’ van De Hunze heeft ook het Jeugd- en 
Juniorroeien bij De Hunze in 2020 stevig in het teken gestaan van de 
omgang met de Corona-maatregelen. Het was aan alle kanten een vreemd 
jaar. Dit jaarverslag getuigt daarvan. Er zijn natuurlijk weinig wedstrijden 
geroeid en het roeien heeft zelfs in het voorjaar van 2020 helemaal 
stilgelegen omdat de verenging gesloten was. Vanaf 1 juni zijn in ieder 
geval de trainingen wel doorgegaan. En gelukkig konden ook de 
verschillende cursussen in het voorjaar en de zomer doorgang vinden.

8.2. Coaching en begeleiding
Zonder coaching is er geen junioren roeien. De coaching was ook dit jaar 
onderverdeeld in een aantal groepen. Voor het jaar 2020 was het beeld 
ongeveer als volgt: 

– de jeugdgroep (10 t/m 13 jaar) met veertien roeiers;
– de jongensgroep met 24 roeiers en
– en de meidengroep om en nabij twintig roeiers.

Van de grote groep jongens behoorden Tijn Lubbert, Jelle Bakker, Lucas 
Keijzer, Mats van Slooten, Rafayel Gardyshian en Lysandros Tsiamparlis tot 
de wedstrijdgroep. Dat gold ook voor Hugo Kuiper en Wouter Bolt. Bij de 
meiden bestond de wedstrijdgroep in 2020 uit: Hanne Gietema, Wouke 
Mollema, Louise Liemberg, Marg van der Wal, Jente Jongsma, Anna Menke 
en Silke Folkertsma.

De coachgroep kwam in 2020 met enige regelmaat samen om te praten 
over de vorderingen van de groepen en roeiers. Dat gebeurde als gevolg 
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van de Corona-maatregelen doorgaans online via Teams en/of Zoom. De 
coaches waren:

Wedstrijdgroep meiden: Sietse Achterop, Gerrit Corbijn, Harry Meijer, 
Mieke Boerman en Nicolette Hellemans.
Wedstrijdgroep jongens: Feico Camphuis, Frank de Vries, Damion 
Eigenberg (Gyas)

Jeugdgroep: Remco de Boer, Feico Camphuis. Bij de jeugdgroep hielpen 
verschillende junioren vaak mee met coachen en/of sturen.

Regiogroep Meiden: Ingrid Duiker, Lisa Heij, Medien en Nienke van der 
Laan, Anna Goldberg, Nienke Kerver, Anne-Men Huijzer, Cheryl Everlo en 
Sophie Lindemann.

Jongens: Feico Camphuis, Wout Brouwer en Frank de Vries

8.3. Jeugdbestuur
Het Jeugdbestuur bestond in 2020 uit Ollie Becker, Rafayel Gardyshian, 
Myrdin de Leeuw, Helena Brand en Simon van Dijk. Aan het begin van het 
jaar was Ollie voorzitter. In de tweede helft nam Rafayel het stokje over.

8.4. Regionaal Trainingscentrum (RTC)
De gebruikelijke bijeenkomsten van het RTC vonden in 2020 niet plaats. 
Een uitzondering gold voor de bijeenkomst op 25 januari uit het pre-
Coronatijdperk. Vanuit het RTC werd voor een groot gedeelte van de 
wedstrijdgroep op een aantal vaste momenten een krachttraining in het 
Topsportzorgcentrum “Omnium” verzorgd. Binnen het RTC hadden een 
aantal van onze junioren in 2020 een zogeheten ‘status’. Dat gold voor 
Lucas Keijzer,Jelle Bakker en Marg van der Wal. Zij waren alle drie ‘major’ 
binnen het RTC. Tijn Lubbert, Anna Menke en Jente Jongsma hadden in 
2020 de status ‘minor’ binnen het RTC.

8.5. Indoor (en outdoor)
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Niels Brugge verzorgde zowel in de eerste als in de tweede helft van 2020 
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 twee keer per week in de periode 
oktober tot en met 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 
juniorleden deel. Aan de training op donderdag nam een kleine groep van 
een achttal junioren deel. De krachttraining op donderdag vond plaats in 
de eigen trainingsruimte in het botenhuis. Als gevolg van de 
Corona-maatregelen konden deze zaaltrainingen in de periode na oktober 
geen doorgang meer vinden. Niels Brugge verzorgde in het begin van 
2020 ook de zaaltraining voor de senioren op de donderdagavond. 
Hieraan namen zo’n 30 senioren deel. In het najaar werd deze taak 
overgenomen door Axel Boomgaard die zich ook gedwongen zag de live 
trainingen eind oktober te beëindigen.

8.6. Instructie, cursussen en opvang
Een belangrijke pijler onder de succesvolle groei was de instructie in het 
afgelopen jaar. Onmisbaar hierin was Feico Camphuis. We hebben in een 
aantal instructieblokken zo’n 40 kinderen leren roeien in de skiff, waarvan 
er zo’n vijftien 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 zomervakantie was de zomercursus. Deze werd in 
verband met de Coronaperiode zelfs driemaal aangeboden in plaats van 
de gebruikelijke twee weken. Uiteraard werd Feico bij de instructie goed 
geholpen door de andere jeugd- en juniorenroeiers.

8.7. Schoolroeien
Als gevolg van de situatie rondom Corona vond het schoolroeien in 2020 
geen doorgang.

8.8. Omslacursus
In 2019 ontbrak de omsla- en inklimcursus op de agenda vanwege 
organisatorische problemen. Maar in 2020 lukte het gelukkig wel. Op 
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zaterdag 1 februari was het Zwembad van Kardinge beschikbaar voor deze 
cursus. Een fors aantal leden van de Hunze en Gyas kon in het zwembad 
oefenen met omslaan en inklimmen.

8.9. Roeiweekenden
Wegens COVID-19 vonden de voor De Hunze zo bekende wedstrijden in 
Bremen (mei) en Leer (september) geen doorgang in 2020.

8.10. Johan D. Voorsmitbokaal
Ook de traditionele toertocht in de herfstvakantie naar onze roeivrienden 
van KR&ZV Neptunus in Delfzijl kon geen doorgang vinden.
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8.11. Evenementen
8.11.1. Intocht Sinterklaas
De normaliter zo gezellige Sinterklaasintocht vond in 2020 geen doorgang.

8.11.2. Stadje Rond
Stadje Rond kon dit jaar niet worden georganiseerd.

8.12. Wedstrijdroeien
2020 Was voor het wedstrijdroeien uiteraard een mager jaar. Het betekent 
echter niet dat er op dit terrein geen activiteiten genoteerd konden 
worden.

8.12.1 Gyas-Hunzerace
Het jaar 2020 begon best aardig in het weekeinde van 29 februari/ 1 maart. 
Op zaterdag startte een grote hoeveelheid jeugd en juniorenroeiers. Er 
waren maar liefst een achttal ploegen. 

J18 4x+
– Hunze/Neptunus: Lucas Keijzer, Tijn Lubbert, Fons Folkers 

(Neptunus) , Maarten Veninga (Neptunus) st. Eva Griep (Neptunus). 
Tijd: 8.55

– Hunze/Wetterwille: Lysandros Tsiamparlis, Mats van Sloten, 
Jelger Sparreboom, Gunnar van de Hoogen (Wetterwille), st Wouter 
Bolt. Tijd: 9.22.

– Hunze/Wetterwille: Hugo Kuiper, Rafayel Gardyshian, Berend 
Mulder, Bjorn Bakker (Wetterwille). St. Eline Paas. Tijd: 9.55.

J18C4x+
– Jetze Dillingh, Douwe Vogel, Wouter Bolt, Simon van Dijk. St.Ollie 

Becker. Tijd: 13.16.

– Nout Feenstra, Marius de Haas, Sjoerd Dillingh, Pau Surroca, 
st. Berend Mulder. Tijd: 15.45.
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M184x+
– Hunze/Wetterwille: Anna Menke, Myrdin de Leeuw, Silke 

Folkertsma, Femke Volkers (Wetterwille), st. Eline Paas. Tijd: 10.31.

– Roos Tamming, Mieke Wiersma, Sterre Draaisma, Helena Brand, 
st. Rosalie Hoexum. Tijd 11.32.

D4x+
– Marg van der Wal, Hanne Gietema, Wouke Mollema, Louise 

Liemberg, st. Eline Paas. Tijd: 9.31.

8.12.2. Time trials EK en selectie Coupe de la Jeunesse
Het gebrek aan wedstrijden noopte de roeibond tot een bijzondere 
procedure voor de selectie van het in de zomer geplande EK-junioren en 
de Coupe de la Jeunesse. Hiertoe werden begin juli zogeheten time trials 
georganiseerd op de Bosbaan. Twaalf jongens en twaalf meiden namen 
daaraan deel. Van De Hunze werden Marg van der Wal, Jente Jongsma, 
Anna Menke, Jelle Bakker, Tijn Lubbert en Lucas Keijzer hiervoor 
geselecteerd. Mede op basis hiervan werd een concept-ploegindeling 
gemaakt voor de jongens. Tijn koos er uiteindelijk voor om niet mee te 
selecteren. Lucas en Jelle werden aangewezen als roeiers, waarbij Lucas 
een een plekje in de 4x veroverde. Bij de meiden bleef een uiteindelijke 
ploegindeling uit, mede op grond van voortdurende onduidelijkheid over 
de doorgang van de beide toernooien. Uiteindelijk gooide Corona ook hier 
roet in het eten. Zij werden gecanceld.

8.12.3. Nederlands Kampioenschap Indoorroeien (NKIR)
De enige race die wel doorgang vond na de zomer was het NKIR op 12 
december. Dit ergometerkampioenschap vond plaats op de eigen 
verenigingen en kreeg gestalte via live-verbindingen. De volgende junioren 
namen daaraan deel.

J14 (500) meter, 29 deelnemers
– Simon van Dijk 1:54.1 (13e)
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J16, 65 deelnemers
– Mats van Slooten 6:51.2 (9e)
– Lysandros Tsiamparlis 6:58.4 (18e)
– Wouter Bolt 9:57.7 (61e)
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M 16, 28 deelneemsters
– Anna Menke 7:07.6 (1ste)
– Jente Jongsma 7.11.5 (2e)
– Silke Folkertsma 8.10,9 (19e)

J18, 43 deelnemers
– Jelle Bakker 6.04,7 (1ste)
– Lucas Keijzer 6.12.1 (2e)
– Tijn Lubbert 6.28.8 (6e)
– Rafayel Gardyshian 7.05.7 (32ste)

M18, 21 deelneemsters
– Marg van der Wal 7.04.1 (1ste)
– Louise Liemberg 7.30.0 (7e)

Dat waren stuk voor stuk prima prestaties. En natuurlijk was De Hunze 
daarmee weer drie Nederlands Kampioenen rijker!

Jaarverslag 2020 – 40



9. Senioren

9.1. Toerroeien
Het toerseizoen van de Hunze is kort maar krachtig geweest, 
drieëneenhalve maand, van juli tot half oktober.

9.1.1. Tochten georganiseerd door de toercommissie
De toercommissie heeft zelf zes tochten georganiseerd.

– Eén vierdaagse wherry-tocht rondom Sneek met overnachting in 
trekkershutten. In deze tocht werden verschillende meren 
overgestoken.

– Een tweedaagse met C4x+ rond Heerenveen met een walploeg op 
de fiets.

– Tocht om de Oost.
– Voor nieuwe leden naar Garnwerd.
– Over de Hunze, van Elzemaat naar Groningen.
– De Westerwolde-tocht van Blauwe Stad naar Wedde. 

Voor de twee laatstgenoemde tochten zijn de boten van de vereniging op 
de botenwagen van Aegir vervoerd.

9.1.2. Overige tochten
Buiten de toercommissie om zijn er door Hunzeleden verschillende 
toertochten gemaakt. Zonder volledig te zijn:

– Een vier- en vijfdaagse tocht in Friesland met C4x+ van Wetterwille 
onderscheidenlijk wherries van de KNRB.

– Een tweedaagse wherrytocht in Reeuwijk.
– De Schiedamtocht, een wherrytocht georganiseerd door 

roeivereniging de Maas, waar vijftien Hunzeleden aan deelnamen. 
In deze laatste tocht ging de terugtocht spectaculair over de Maas, 
onder begeleiding van de havendienst.

– Negen Hunzeleden zijn naar Polen gereisd en hebben daar 
deelgenomen aan een hotel toertocht van acht dagen.
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Ook de groep “Hunn uut Grunn” verdient vermelding. Peter van Dijk heeft 
de wherry “Passepartout” overgenomen. Deze wherry, in een ver verleden 
onderdeel van de Hunze-vloot, wordt door deze groep gebruikt voor 
trainingen en toertochten. In 2020 hebben zij meerdere dagtochten 
gemaakt, en met name, een tweedaagse Elfstedentocht, en een toertocht 
van een dag in Duitsland over de Ruhr. Deze winter hebben ze de 
Passepartout een stevige onderhoudsbeurt gegeven.

9.2. Marathonroeien
9.2.1. De Waterwolf
De Waterwolf-marathon werd gehouden op 4 oktober 2020, in de laatste 
week vóór het meermansroeien vanwege de 1,5 meter afstandseis 
onmogelijk werd. De sociëteit, de douches en kleedkamers waren 
gesloten, alleen de toiletten waren geopend. De roeiers moesten buitenom 
naar het vlot, en er werd die avond geen maaltijd geserveerd. Om de 
Corona-druk verder te verminderen, startten de studentenploegen van 
Gyas en Aegir vanaf hun eigen vereniging.

Uiteindelijk hebben zich er van de 27 ingeschreven ploegen tien 
teruggetrokken, de meesten vanwege de COVID-risico’s. Met 66 
deelnemers voor De Waterwolf een prima resultaat. Er waren relatief veel 
Aegir- en Gyas-leden. De Duitse ploegen uit Oldenburg trokken zich terug 
omdat Duitsland de grens had gesloten. 

Daarnaast was dit het eerste jaar dat Rijkswaterstaat zelf een grote en een 
kleine inspectieboot inzette om de doorvaart van en overtocht over het 
Van Starkenborghkanaal te stroomlijnen. Het was voor de organisatie een 
verrassing dat ook de Provincie Groningen een inspectieboot inzette. Een 
boot van de Reddingsbrigade maakte de controle compleet. 
Voor de samenwerking met deze diensten waren er vaste contactpersonen 
aan de wal. De communicatie verliep goed.

De snelste ploeg in 2020 was de H4x+ Gyas 2, met een gemiddelde 
snelheid van 13,07 km per uur en een totaaltijd van 3 uur en 10 minuten. 
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Hiermee werden zij runner-up in de snelste tijden van de Waterwolf, achter 
een ARC-ploeg uit 2007.

Er is door RIC in een C2x+ een baanrecord geroeid met een gemiddelde 
snelheid van 10,83 km per uur, met een totaaltijd van 3 uur en 49 minuten.

Daarnaast heeft een skiffeur van ARC een gemiddelde snelheid gehaald 
van 10,34 km per uur en een formidabele totaaltijd van 4 uur rond. Runner-
up ten opzichte van het baanrecord uit 2018.
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Er deden negentien Hunze-roeiers mee aan de Waterwolfmarathon, drie 
C4x+, één C2x+ en één skiff. Alle ploegen zijn gefinished, één ploeg nadat 
ze vóór Garnwerd een nat pak gehaald hadden vanwege een ongelukkige 
wissel.

De volgende Waterwolfmarathon zal op 3 oktober 2021 gehouden worden. 
Naast de standaardopzet, is er een apart wedstrijdklassement met C4+ en 
C2x+, een klassement waarmee het marathonroeien ook voor 
studentenroeiverenigingen interessanter zou kunnen worden.

9.2.2. Andere marathons
Omdat het marathonseizoen erg kort was, zijn er niet veel marathons van 
andere roeiverenigingen bezocht. Hunn uut Grunn heeft de Mastenbroek-
marathon geroeid.

9.3. Coastal rowing: Liteboats
Vanwege COVID-19 geldt tot op heden dat senioren 1,5 meter afstand tot 
elkaar moeten houden, ook in de boot. Om het seniorenroeien ook in de 
winter te bevorderen zijn er twee coastal-skiffs van Liteboat aangeschaft. 
Vanaf begin december zijn beide boten veelvuldig gebruikt.

9.4. Overige activiteiten: Bodyfit en yoga
In het begin van 2020 zijn er twee cursussen gestart om algemene 
lichamelijke fitheid en soepelheid in het winterseizoen te verhogen bij de 
recreatieve seniorenroeier. Het gaat om Bodyfit en yoga. Het waren leuke 
cursussen die met veel plezier door een zestiental senioren zijn gevolgd. 
De locatie was de ergometerruimte van De Hunze. Door Corona hebben 
acht van de tien cursussen plaatsgevonden. In 2021 is de cursus Bodyfit 
opgestart in de buitenlucht.
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10. Sociëteit

Het jaar 2020 was voor de Hunze in het algemeen en de sociëteit in het 
bijzonder een uniek jaar. Uniek in die zin, dat we in ons 134 jarige bestaan 
nog nooit eerder van overheidswege opgelegd kregen dat we de deuren 
gesloten moesten houden. Bijzonder in de zin dat als gevolg van de 
wegens COVID-19 genomen maatregelen veel van de (traditionele) 
elementen op de Hunze-jaarkalender geen doorgang konden vinden. Het 
verslag van uw sociëteitscommissaris kan derhalve kort zijn.

10.1. Evenementen
10.1.1. Nieuwjaarsborrel
Het jaar begon zoals te doen gebruikelijk met een genoeglijke, goed 
bezochte bijeenkomst/borrel op nieuwjaarsdag. Vele handen werden 
geschud en men wenste elkaar en de vereniging voor het komende jaar 
alle goeds.

10.1.2. Hunze-verjaardag
Anderhalve maand later, op 19 februari, vierden we de 134e verjaardag van 
de vereniging. Een druk bezochte namiddag/avond, waarop de 
materiaalcommissie na een grondige restauratie “De Dollard” terug in de 
vaart bracht en er wederom goede wensen voor de vereniging werden 
uitgesproken.

10.1.3. Gyas-Hunze-race
Op 29 februari/ 1 maart stond De Gyas-Hunze race gepland. Een druk 
weekend op de sociëteit, waarbij normaliter de warme chocolademelk en 
de tosti’s niet aan te slepen zijn. De zaterdag verliep redelijk volgens plan, 
alleen vervielen wegens harde wind de laatste races. De weersverwachting 
voor zondag deed de wedstrijdleiding besluiten het gehele programma 
voor deze dag af te lasten.

10.1.4. Botenplanvergadering
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Op woensdag 11 maart vond op de sociëteit de Botenplanvergadering 
plaats. Dat was tevens de laatste activiteit voordat we op last van de 
overheid tot nader order de (sociëteits-)deuren moesten sluiten.

10.1.5. Voorwaardelijke heropening vereniging
Woensdag 1 juli mochten we onder voorwaarden weer open: mensen die 
naar binnen wilden dienden zich in de hal te registreren, hun handen te 
desinfecteren en uiteraard moest 1,5 meter afstand gehouden worden.
Er mochten zich slechts 27 gasten tegelijk ophouden in de zaal, staan en 
lopen moest zoveel mogelijk beperkt worden en contant de consumpties 
afrekenen kon niet meer. Ook diende het meubilair (armleggers stoelen, 
tafeltjes) na gebruik ontsmet te worden. Voor het terras golden dezelfde 
regels.

Hoewel we uiteraard flink hadden nagedacht over de heropening was het 
toch echt spannend: Hoe zou het gaan? Zou er met slechts 27 zitplaatsen 
in de zaal wel voldoende ruimte zijn voor roeiers die van het water 
kwamen?
Zouden mensen het vertrouwen en überhaupt wel gebruik maken van de 
sociëteit?

Gelukkig liep het allemaal reuze soepel. Iedereen toonde begrip voor de 
genomen maatregelen. Het door het bestuur ingestelde blokkenschema, 
waarbij er niet meer dan 30 roeiers per blok op het water mochten zorgde 
ervoor, dat het nooit overmatig druk was op de sociëteit, dus met 27 
zitplaatsen kwamen we uit.

Gedurende de zomermaanden was het daarna goed toeven op de 
sociëteit! Wel moet gezegd dat er verder dan het openen van de bar geen 
activiteiten werden georganiseerd door de sociëteitscommissie.

10.1.6. Opnieuw sluiting sociëteit
Dinsdag 28 september 2020, de barcommissie is dan al lang bezig met het 
organiseren van de barbezetting voor het winterrooster, hoorden we ’s 
avonds op een persconferentie van de minister-president en de minister 
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van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat sportfaciliteiten wederom hun 
deuren dienen te sluiten, en wel per 29 september 2020.

Hoewel de rest van het jaar 2020 de sociëteit gesloten is geweest zijn we 
niet helemaal stil gaan zitten gedurende de laatste maanden van het jaar.

10.1.7. De Waterwolfmarathon
Op zondag 4 oktober verzorgden we geheel Corona-proof de catering van 
De Waterwolf-marathon.

10.1.8. BBB: BestuursBezorgBoerenkool
Een vreselijk leuk afsluitend evenement was op 18 december de BBB. 
Omdat de traditionele Boerenkoolavond op De Hunze, waarop immer de 
uitreiking van de Roerkoning-bokaal en de bekendmaking van de 
instructeur van het jaar plaatsvindt, uiteraard geen doorgang kon vinden, 
kwamen we op het idee om met het bestuur de boerenkool te gaan 
bezorgen bij wie dat wilde.

Een groot succes: bijna 100 leden gaven zich op. Er werd gezorgd dat de 
beoogde laureaten (Tineke Floor: Roerkoning, Brigid Dekker: Instructeur 
van het Jaar) bij iemand aan tafel genood waren én dat de voorzitter 
(toevallig!) daar de boerenkool moest bezorgen.

10.1.9. Samenwerking met de gebouwencommissie
Niet onvermeld mag blijven dat in samenwerking met de 
gebouwencommissie het gebouw verrijkt werd met een nieuwe waterkaart, 
een nieuwe buitenklok en twee extra magneetborden.

10.2. Dankwoord
Zoals gezegd konden veel traditionele elementen op de Hunze-kalender 
dit jaar geen doorgang vinden. De maanden dat we wel open waren 
(januari-maart, juli-september) bruiste en borrelde het op de sociëteit. 

Ik ben oprecht blij dat zo’n groot deel van onze leden bereid is zich in te 
zetten voor het goed reilen en zeilen van de club en ben trots op het feit 
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dat de leden van de SOEP (Sociëteit voor Ontspanning En Plezier) met z’n 
allen zo’n groot aandeel hebben aan een goede sfeer op de sociëteit. De 
bar was bijna altijd bemand door leden van de 135 jaar oude SOEP-
commissie, extra oproepen en verzoeken tot hulp mijnerzijds bleven nooit 
onbeantwoord en klussen/klusjes werden altijd opgepakt.

Dank, dank, dank, dames en heren SOEPers!
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11. Overige informatie

Koninklijke Groninger Roeivereniging De Hunze
Praediniussingel 32
9711 AG  GRONINGEN
info@hunze.nl
www.hunze.nl
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Bijlage 1 K.G.R. De Hunze - Exploitatierekening 2020

rek.nr omschrijving
realisatie

2020
begroot

2020
definitief 

2019
begroot

2019
8000 Contributie 162.250 160.000 163.929 130.000
8005 Entréegelden 2.900 1.500 4.050 3.500
8010 Donaties 1.538 1.500 1.735 1.500
8020 Verhuur kastjes 1.173 800 720 1.100
8025 Verhuur ligplaatsen 400 400 400 400
8030 Verhuur boten aan

  KNRB-leden 385 500 2.625 300
8035 Cursusgelden 4.360 1.500 3.440 4.500
8040 Instructie aan derden   500 1.782 1.000
8080 Boetes   0 0 0
8090 Overige roei-inkomsten   0 0 0

 
Inkomsten uit
  roei-activiteiten 173.006 166.700 178.681 142.300

8400 Rente   0 65 0
8410 Subsidies   4000 0 0
8415 Sponsoring   0   0
8417 Schenkingen   0 500 0
8420 Advertenties   0   0
8425 Grote Clubactie   0   0
8430 Stadjerspas   0   0
8480 Boekwinst   0   0
8490 Overige inkomsten   0 549 0
  Neveninkomsten 0 4.000 1.114 0

330 Waterwolf -3 0 -743 0
331 Stadje Rond   0 -15 0
332 Bommen Berend -24 0 0 0
  Eigen evenementen -27 0 -758 0
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rek.nr omschrijving
realisatie

2020
begroot

2020
definitief 

2019
begroot

2019
3900 Indoor/outdoor

  ledenbijdragen 2.923 3.000 3.019 3.000
3910 Indoor/outdoor

  loonkosten -2.850 -3.000 -2.504 -3.000
3920 Indoor/outdoor

  loonadministratie   0   0
3930 Indoor/outdoor facilitaire

  voorzieningen -682 -1.500 -1.117 -1.500
3940 Indoor/outdoor diverse

  kosten   0   0
  Indoor/outdoor -609 -1.500 -602 -1.500

4000 Botenbaas 0 0 0 0
4020 MDB-KNRB 0 0 0 0
4030 Coach- en

  instructeursbegeleiding 0 0 0
0

4050 Opleiding, cursus 0 0 0 0
  Loonkosten 0 0 0 0

4100 Groot onderhoud
  gebouw   0 0 0

4105 Klein onderhoud
  gebouw -1.004 -3.000 -3.227 -3.000

4110 Energiekosten -13.457 -13.000 -12.460 -12.000
4111 Telefoon -713 -500 -523 -500
4115 Schoonmaak, milieu-

  dienst, beveiliging -12.771 -6.000 -3.195 -3.000
4120 Verzekering, belasting,

  waterschap -12.148 -13.500 -12.467 -13.500
4190 Overige

  exploitatiekosten
  gebouw -899 0 0 0

  Botenhuis -40.992 -36.000 -31.872 -32.000
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omschrijving
realisatie

2020
begroot

2020
definitief

2019
begroot

2019
4200 Aanschaf vloot   0 0 0
4210 Onderhoud en reparatie

  vloot -5.332 -4.500 -4.967 -4.500
4220 Verzekering vloot -6.910 -7.000 -6.716 -7.000
4290 Overige vloot- en

  materiaalkosten 0 -500 0 -500
  Vloot en materiaal -12.242 -12.000 -11.683 -12.000

4300 Inschrijvingen
  wedstrijden, competitie -868 -2.000 -5.487 -5.500

4305 Botentransport -1.133 -2.000 -4.373 -6.000
4310 Inschrijfgelden overige

  evenementen -155 -500 -912 -1.000
4320 Toerroeien

  botentransport -136 -500 -87 -1.000
4330 Jeugd en junioren -158 -300 -120 -300
4335 Schoolroeien   0   0
4340 Feestcommissie   0   0
4345 Trainingsweekenden   0   0
4350 Instructie, coaching,

  cursus -1.161 -1.000 -128 -1.000
  Activiteiten -3.611 -6.300 -11.107 -14.800

4400 Lustrum,
  commissiekosten 0 0 0 0

4402 Lustrum, materialen 0 0 0 0
4404 Lustrum, publiciteit 0 0 0 0
4406 Lustrum, evenementen 0 0 0 0
4408 Lustrum, diverse kosten 0 0 0 0
4410 Lustrum, inkomsten,

  bijdragen 0 0 0 0
  Festiviteiten 0 0 0 0
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rek.nr omschrijving
realisatie

2020
begroot

2020
definitief

2019
begroot

2019
4500 Administratie -1.647 -1.800 -1.765 -1.800
4502 Kopieerkosten   -500 -61 -500
4504 Porti   -100 -60 -100
4505 Communicatie,

  belkosten   0   0
4506 Internet -4.153 -3.000 -3.544 -1.500
4510 PR, reklame   0 -36 0
4515 Loods, katern in Roeien   0   0
4520 Representatie en

  cadeaux -276 -1.000 -181 -1.000
4525 Abonnement, contributie -123 -150 -91 -150
4530 Reis- en verblijfkosten   0 -316 0
4590 Overige

  organisatiekosten -820 0 -23 0
  Organisatie -7.019 -6.550 -6.077 -5.050

4600 Overige verzekeringen -853 -750 -722 -750
4610 Advieskosten   0   0
4612 Accountant, notaris   0   0
4620 Aanschaf apparatuur -178 -100   -100
4625 Aanschaf/onderhoud

  software   -300   -300
4640 Rente- en bankkosten -6.871 -6.500 -7.770 -9.000
4670 Afdracht bonden -16.029 -18.000 -18.055 -16.000
4690 Overige diverse kosten -18 -4.635 0
  Diverse kosten -31.182 -26.150 -18.523 -26.150

4700 Afschrijving botenhuis 0 0 0 0
4710 Afschrijving vloot- en

  materiaal 0 0 0 0
4720 Afschrijving inventaris 0 0 0 0
4790 Overige afschrijvingen 0 0 0 0
  Afschrijvingen 0 0 0 0
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rek.nr omschrijving
realisatie

2020
begroot

2020
definitief

2019
begroot

2019
4800 Dotatie

  botenhuisreserve -14.920 -15.900 -34.460
4802 Dotatie vlotreserve       0
4810 Dotatie botenreserve -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
4812 Dotatie

  schaderisicoreserve -2.000 -2.000 -2.064 0
4814 Dotatie

  onderhoudsreserve
  vloot -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

4820 Dotatie lustrumreserve -500 -500 -500 0
  Afname 1ton actie   0
  Aflossen lening

  Rabobank -20.000 -20.000   -20.000
    -82.420 -83.400 -82.024 -65.000

8311 baromzet leden 8.855 10.000 18.416 9.000
8313 baromzet leden tijdens

  verhuur 52 1.000 1.094 1.000
8315..17 zaalhuur leden,

  incl. apparatuur, etc.   500 919 750
  Inbev      
8323 baromzet niet-leden

  tijdens verhuur 290 3.000 8.012 9.500
8325..27 zaalhuur niet-leden,

  incl. app., etc. 250 2.000 5.509 6.000
  overige, diversen 438   -602 0 
  Inkomsten SOEP 9.885 16.500 33.348 26.250
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rek.nr omschrijving
realisatie

2020
begroot

2020
definitief

2019
begroot

2019
5010..29 inkopen -4.444 -6.000 -12.708 -10.500
5030 personeelskosten   -750 -885 -750

5110..12 schoonmaak   -7.250 -7.275 -4.250
5114 tapservice, onderhoud

  koeling -30 -150   -150
5116 EHBO,

  veiligheids-
  voorzieningen   -300 -395 -300

5120 Buma, Stemra, Sena -101 -150 -215 -150
5121 onderhoud piano,

  apparatuur -80 -90 -241 -75
5122 artiesten, evenementen   -385   -375
5123 versiering sociëteit -158 -75 -257 -75
5124 abonnementen, kranten -456 -400 -426 -400
5125, 29 administratie- en

  bankkosten -24 0 -8 0
5126 representatie   0 -7 0
5127 promotie   0   0
5128 scholing   500 -605 0
5130 sleutels en sloten   0 -14 0
5132 materiaal en reparaties -275 -250 -278 -75
5190 overige

  exploitatiekosten -227 0   0

5200 aanschaf apparatuur   -500 -1.314 0
5210 aanschaf meubilair

  binnen -339 0 -446 0
5220 aanschaf meubilair

  buiten   0   0
5230 aanschaf verlichting   0   0

5300 bijzondere uitgaven   0 -1.500
  Uitgaven SOEP -6.134 -15.800 -26.574 -17.100

Jaarverslag 2020 – 56



rek.nr omschrijving
realisatie

2020
begroot

2020
definitief

2019
begroot

2019
  Totaal inkomsten: 173.006 170.700 179.795 142.300

 
Totaal operationele
  uitgaven: -88.449 -88.000 -93.281

-91.500

  Resultaat SOEP 3.751 700 6.774 9.150
  Operationeel resultaat 88.308 83.400 93.288 59.950

 
Afschrijvingen, aflossing
  en dotaties -82.420 -83.400 -82.024

-65.000

 
Bijzondere baten en
  lasten 1.887 0 -2.899

0

  Winst/verlies: 7.775 0 8.365 -5.050
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Bijlage 2 K.G.R. De Hunze - Eindbalans 2020
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