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1. Bestuur 

1.1. Samenstelling 
Op 31 december 2021 bestond het bestuur uit: 

voorzitter    Ron Diercks 

secretaris    Don ter Beek1 

penningmeester   Jos de Jong2 

 

commissarissen: 

instructie    Wout Brouwer 

junioren     Frank de Vries 

materiaal    Theo Klimp3 

senioren    Betty Goedewaagen 

sociëteit    Linda Dekker4 

wedstrijd- en competitie Renze Rispens5 

 

Herbenoemingen hebben plaatsgevonden in de Algemene Vergadering van 

26 mei 2021.  

                                                

1. Eerste herbenoeming. 

2. Tweede herbenoeming. 

3. Derde herbenoeming. 

4. Eerste herbenoeming. 

5. Eerste herbenoeming. 
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2. Voorzitter 

2.1. Terugblik 2021 
2021 Is voor de vereniging en haar leden alweer geheel verlopen in het teken 

van de Corona-pandemie en de verschillende vormen van lockdown die we 

hebben moeten ondergaan. Ook nu weer beperkte dit ons in ons functioneren. 

Los van de beperkingen in het roeien, trainen en sociëteitsbezoek is natuurlijk 

het zeer beperkt kunnen vieren van ons 135-jarig bestaan, ons 27e lustrum, een 

grote teleurstelling geweest. Toch heeft de lustrumcommissie ons nog 

getrakteerd op een gezellige pubquiz, en is er aandacht geweest voor het 

schoonmaken van de grachten in de stad. We hoopten in 2021 op 19 februari 

een “inhaalfeest” te kunnen houden, maar helaas was daar nog geen ruimte 

voor. 

 

Roeien met beperkingen was het, gedurende vele weken het afgelopen jaar. 

Alléén voor de jeugd, alléén in skiffs, alléén in tweetjes met anderhalve meter 

tussen de bankjes, alléén in viertjes zonder slag, strak binnen tijdschema’s 

roeien, niet douchen, geen koffie of thee na de outing... Het werd jullie als leden 

niet makkelijk gemaakt. En toch: jullie waren er, elke week, op alle uren, 

enthousiast en actief.  

 

Gelukkig heeft onze jeugd veel ruimte gehouden om te roeien, te trainen, hun 

wedstrijden te roeien en hebben ze dit jaar weer indrukwekkende resultaten 

gehaald: op de Coupe, op het NK, en internationaal: hulde aan de Nederlands 

kampioenen: Tijn in combi 4x J18; Marg en Anna in M184x; Lucas & Tijn in J182x 

en Mats & Lysandros in J162x en Lucas en Marg als nationaal skiffkampioenen! 

En de indrukwekkende presentaties van Wouter en Simon, Jente en Louise, 

Berend en Jetze, Kasper, Mats en Lysandros en Lotte en Kris! Wie de jeugd 

heeft, heeft de toekomst! 

 

Voor de roeiers die willen presteren en winnen was het een teleurstellend jaar: 

geen Gyas-Hunze, geen Heineken, geen Head, en zeer beperkte nationale 

wedstrijden. 
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Wel werd het nijpende gebrek aan nationale wedstrijden opgevuld met 

regelmatige spasessies en “1-2-4tjes” wedstrijden, die een groot aantal 

deelnemers trokken. 

 

Het is de toercommissie weer gelukt om mooie tochten te maken en mee te 

doen, al werd een “klapper” , de geplande lustrumtocht in Duitsland, slachtoffer 

van COVID. 

 

De Waterwolf was wederom een prachtige marathon, en door allerlei kleine 

verbeteringen een steeds attractievere tocht. 

 

Dit jaar is er wederom veel aandacht besteed aan de opbouw en het onderhoud 

van de vloot. We hadden met onze skiffs, C1’s en ook liteboats veel mogelijk 

gemaakt voor de leden, die tijdens de lockdown in éénmansboten moesten 

roeien. De aanschaf van een top-dubbel2 heeft meteen geresulteerd in 

indrukwekkende resultaten, en de nieuwe 8+, de “Noorderzon”, zal hopelijk in 

2022 tijdens de Head haar wedstrijddoop ondergaan! 

 

2.2. Cursussen en examens 
Wij mogen ook blij zij met de goed gevulde introductie- en jeugdcursussen en de 

vele examens die de leden willen en kunnen afleggen! Het maakt ons een 

dynamische en enthousiaste vereniging! De actieve jeugdleden en het 

jeugdbestuur dragen ook hieraan bij, en voeren zelf, op de achtergrond gesteund 

door de ervaren instructeurs, onze zomercursussen. Ook is het toch steeds 

mogelijk gebleken om de opvang van nieuwe leden goed te organiseren! 

 

2.3. Gebouw 
2.3.1. Verbouwing 

Het mooie, uitgebreide gebouw is nog steeds de trots van de vereniging. Er is dit 

jaar veel aandacht besteed aan de nazorgen van de verbouwing: de 

douchewanden die nog niet naar wens waren, en de zorgen over de barsten in 

de vloer. Een zich vernieuwende gebouwencommissie is daarmee bezig, en 

heeft ook een meerjarenonderhoudsplan in de steigers staan. Veel dank ook hier 

weer voor de “klussers” en de “bokjes” voor hun vele werk! 
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2.3.2. Afscheid gebouwbeheerder 

Het bestuur heeft dit jaar moeten besluiten de beheerdersrol van 

Jan Herman Schokkenbroek te beëindigen. Nadat hij vele jaren als lid, en later 

ook erelid, de vereniging op zijn eigen wijze daarin heeft ondersteund zetten we 

nu in op een meer professionele vorm van beheerderschap. 

 

2.3.3. Sociëteit 

Eén van de meest in het oog lopende, en ons allen treffende, gevolgen van 

Corona was de regelmatige sluiting van de sociëteit. Toch is het steeds weer 

gelukt om, zodra het kon, de bar te bedienen, koffie voor de leden te hebben, en 

de speciale avonden, zoals “Thank God It’s Friday” te organiseren. Dank jullie 

wel, sociëteitscommissaris, instructiecommissaris en de soepcommissie! 

 

2.3. Externe contacten 
2.3.1. Toestand roeiwater 

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 blijven continu aandacht vragen. Gelukkig is de 

beschoeiing langs het Noord-Willemskanaal een stuk verbeterd, en is de 

gemeente er weer toe overgegaan tijdig de bermen te snoeien, zodat de 

veiligheid op het water en het coachen niet in gevaar komt. De gemeente en de 

provincie blijken tot nu toe steeds toegankelijk en coöperatief.  

 

2.3.2. Bereikbaarheid verenigingsgebouw 

Wij zijn nog bezig om in ieder geval de bereikbaarheid van het clubgebouw voor 

de botenwagens te handhaven, dit in verband met het “uitstootvrij” maken van 

het vervoer in de gemeente. 

 

2.3.3. Vieringen 

Ook dit jaar een beperkte intocht van Sinterklaas, geen Bommen Berend viering. 

Wanneer en hoe komt dat terug? Wel wederom een “huis-aan-huis” 

boerenkoolmaaltijd, waarvan vele leden genoten hebben.  
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2.3.4. Studentenroeiverenigingen 

Samenwerking met Gyas en Aegir blijft voor ons als vereniging van belang, zowel 

in de wedstrijdsport, met het RTC, als bij toertochten, regiowedstrijden en in 

gesprek met de lokale overheden. 

 

2.3.5. Koninklijke Nederlandse Roeibond 

Binnen de KNRB zijn bestuursleden actief bezig geweest, samen met andere 

besturen in den lande, met het met succes ombuigen en aanpassen van het 

beleid wat betreft het jeugdroeien en het invoeren van de coachlicenties. 

 

2.4. Vooruitblik 
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 we weer bij elkaar kunnen zijn. 

 

Als afsluiting onze nieuwjaarswens: 

 

“Denk er aan: Het wordt beter! Dan zijn we er! Dan gaan we zijn wie we willen 

zijn. Dan gaan we roeien en... dan is het feest!”  
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3. Secretaris 

3.1. COVID-19 
Ook 2021 stond grotendeels in het teken van de pandemie. 

 

Uiteraard bleef dit niet zonder gevolgen voor het bestuurswerk. Ook in 2021 vond 

de communicatie in grotere mate per e-mail en via de website plaats, tekenend 

daarvoor zijn wellicht de vele berichten die over de maatregelen wegens 

COVID-19 zijn rondgezonden. Dank voor jullie opbouwende reacties en kritische 

vragen. Die houden ons als bestuur scherp. Een gunstige ontwikkeling is dat het 

in grotere mate dan in 2020 mogelijk was om reguliere vergaderingen te houden. 

 

3.2. Kengetallen leden- en donateursbestand 
3.2.1. Leden 

 1 januari 2021 31 december 2021 

Ereleden 8 9 

Lid van verdienste 2 2 

Leden 405 459 

Buitenleden 3 4 

Totaal 418 474 

 

Onder de 474 leden op 31 december 2021 waren 46 juniorleden.6  

 

Voor 44 senioren en zeven juniorleden was 31 december 2021 tevens de laatste 

dag van hun lidmaatschap. Onder de streep betekent dat dat in 2021 een 

bescheiden groei van vijf leden ((474 -/- 51) -/- 418). 

 

3.2.2. Donateurs 

Op 1 januari 2021 had De Hunze 60 donateurs. Op 31 december 2021 was dat 

aantal gegroeid naar 64, waarvan twee donateurs hebben besloten het 

donateurschap met ingang van 1 januari 2022 te beëindigen.  

                                                

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. Ledenadministratie 
3.3.1. Nieuwe leden 

Ook in 2021 zijn tientallen leden ingestroomd bij onze vereniging, dat gaat niet 

zonder de inspanningen van de direct betrokken commissies. De 

commissieleden spelen een essentiële rol in het werven en behouden van 

nieuwe leden en daarmee in de toekomstbestendigheid van onze vereniging. 

 

De jeugdleden hebben een bijzondere rol waar het gaat om de jeugdcursussen. 

In 2021 is een mooie campagne opgezet om jongeren te interesseren voor het 

roeien, onder meer via sociale media. 

 

3.4. Webredactie/ Instagram 
Op 31 december 2021 bestond de redactie uit Inge Schreur, Jetske van Slooten 

en mijzelf. Nynke Visser is bereid gevonden om onze Facebook-pagina bij te 

houden. 

 

De redactie vult de website. Instagram was ook in 2021 in beheer bij Mats, één 

van onze juniorleden. Met regelmaat worden er nieuwe foto’s geplaatst en er zijn 

inmiddels 584 volgers. 

 

3.5. Archief 
In de Algemene vergadering van 2021 werd aandacht gevraagd voor het archief.  

 

Karel Engbers is gediplomeerd archivaris (archivistiek A) en is historicus. Hij is 

bereid om het archief te bewerken en te beschrijven. 

 

Karel en ik hebben gesprekken gevoerd over de wijze waarop het archiefbeheer 

van onze vereniging ter hand kan worden genomen. 

 

Uitvloeisel van dat gesprek is een zogenoemde “selectielijst”, die door hem kan 

worden gebruikt bij zijn werkzaamheden. Bij het opstellen van deze selectielijst is 
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aansluiting gezocht bij de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995.7,8 Hoewel 

deze regelgeving niet rechtstreeks van toepassing is op onze vereniging, is de 

tekst daarvan bruikbaar gebleken. 

 

Uitgangspunt is dat de selectielijst toepasbaar is op het digitale archief en op het 

reeds aanwezige papieren archief. 

 

De doelstelling van de selectielijst is drieledig: 

 

1. het archief in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te 

bewaren. 

 

2. nagaan welke archiefbescheiden moeten worden vervangen of aan derden 

in bruikleen kunnen worden gegeven of geschonken. 

 

3. Zorgdragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende 

archiefbescheiden. 

 

De selectielijst is definitief vastgesteld door het bestuur in zijn vergadering van 

9 november 2021. 

 

Karel is in het archief aan het werken met het oog op overbrenging naar de 

Groninger archieven. Het gaat daarbij om de aanvulling op het bestaande archief 

met toegangen, bekend onder: 1466 Koninklijke Groninger Roeivereniging 

'De Hunze', 1886 - 1984.9 

 

Na een eerste bewerking door hem zal hij een oproep doen om lacunes te vullen. 

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om (bijvoorbeeld oude edities van de “Loods”, 

roosters van de Waterwolf, etcetera). Op die wijze kan het officiële archief 

worden aangevuld waar nodig.  

                                                

7. Gepubliceerd in Stb. 1995, 276, de geconsolideerde versie is toegankelijk op 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/2020-01-01. 

8. Gepubliceerd in Stb. 1995, 671, de geconsolideerde versie is toegankelijk op 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007748/2020-01-01. 

9. https://proxy.archieven.nl/0/67D44A52815C4863B40A33750A6B2F0F 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-1995-276.html
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/2020-01-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-1995-671.html
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007748/2020-01-01
https://proxy.archieven.nl/0/67D44A52815C4863B40A33750A6B2F0F
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4. Penningmeester 

Het jaar 2021 stond, naast de vele dagelijkse financiële zaken, ook financieel 

weer in het teken van de corona toestand. Er is op de bijzondere Algemene 

vergadering vorig jaar in de Nieuwe Kerk een aan corona aangepaste begroting 

ingediend. 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: 

 

- er is evenals in 2020, een positief resultaat geboekt (€10.645); 

- de SOEP heeft zoals verwacht weer een lastig jaar gehad (€2.436); 

- er heeft dit jaar een aflossing op de langlopende leningen aan de 

Rabobank plaatsgevonden (€20.000); 

- er kunnen ook dit jaar dotaties worden gedaan aan de reserves (€82.460). 

 

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 2021 
Het batig saldo bedraagt €10.645. Voorstel is om dit bedrag evenals in 2020 toe 

te voegen aan de botenhuisreserve. 

 

4.2. Contributiegelden 
Voor de inkomsten is van belang de ledenontwikkeling. 

Per 1 januari 2021 staat de ledenteller op 418 (inclusief ereleden) en donateurs 

60. Een basis van structureel 400 leden geeft financieel gezien een gezonde 

basis, waarbij de kosten van verbouw kunnen worden opgevangen. Dit doel is 

gehaald. 
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Dat gaat echter wel gepaard een zware krachtinspanning van commissies en 

leden voor de opvang, instructie en 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. 

 

Vorig jaar werd op de Algemene vergadering een vraag gesteld over de 

contributie van onze vereniging in vergelijking met die van andere Noordelijke 

roeiverenigingen. Uw penningmeester heeft getracht deze zaken op een rij te 

zetten maar kwam tot de conclusie dat een vergelijking van contributie slechts 

zinvol is als ook het aanbod van de roeiverenigingen te vergelijken is. Dat 

aanbod is echter te divers om tot een zinnige vergelijking te komen. In het 

algemeen kan worden gezegd dat onze vereniging niet het laagste zit met de 

contributie, maar een zeer hoogwaardig aanbod daar tegenover zet. 

 

4.3. SOEP-resultaat 
Het SOEPresultaat is voor 2021 op €2.436. Door de beperkte beschikbaarheid 

van de sociëteit in verband met de corona maatregelen is dit wederom een nogal 

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. 

 

Er is doorlopend overleg tussen sociëteitscommissaris en penningmeester. In het 

begin van het nieuwe kwartaal worden de (financiële) ontwikkelingen besproken. 

Dit heeft in verband met het feit dat er niets gebeurde wat stilgelegen. 

 

4.4. Bijzondere baten en lasten 
Het saldo aan bijzondere baten en lasten vloeit dit jaar met name voort uit het 

afboeken van oude debiteuren waarvan de inning onhaalbaar is geworden. Dit 

betreft voornamelijk oud-leden die niet meer van plan zijn hun openstaande 

rekeningen te betalen. 

 

4.5. Subsidies 

Er zijn subsidies binnengehaald via het programma Beheer en Onderhoud Sport 

Accommodaties (BOSA) waardoor nieuwbouw en onderhoud van 
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sportaccommodaties subsidiabel zijn. Ook sportmaterialen zijn subsidiabel onder 

deze regeling. 

 

De maatregelen van de overheid ter bestrijding van de financiële gevolgen van 

de corona toestand heeft geleid tot het kunnen aanvragen en toegekend krijgen 

van een aantal bedragen onder de zogenoemde Tegemoetkoming Amateur 

Sport Organisaties (TASO) regeling. 

 

In totaal hebben de ontvangen subsidies in 2021 een omvang van ongeveer 

€41.000. Deze zullen rechtstreeks in de reserves worden geboekt om incidentele 

verstoringen in de exploitatierekening te voorkomen. 

 

4.6. Debiteuren 
4.6.1. Saldo 

Het debiteurensaldo is helaas afgelopen jaar iets opgelopen en staat nu op 

€10.715. Er zijn wederom afboekingen geweest; zie hierboven de uitleg over 

bijzondere lasten. Het bestuur werkt nu aan een strikter debiteurenbeleid. 

 

4.6.2. Inning 

Ook in 2021 hebben zich geen al te grote problemen voorgedaan bij de inning 

van contributie en andere bedragen; er is veelal per kwartaal automatisch geïnd. 

Oproep aan alle leden die nog niet hebben ingestemd met automatische incasso 

om dit alsnog mogelijk te maken. Zoals bij bijzondere lasten en baten hierboven 

is gemeld is het betaalgedrag van oud-leden een punt van aandacht. Daartoe 

volstaat een mail aan penningmeester@hunze.nl. 

 

4.6.3. Storneringen 

Het komt helaas 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.  

mailto:penningmeester@hunze.nl
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4.7. Begroting 2022 
We zien dat een aantal kostenposten fors stijgt in 2022. Denk hierbij aan hogere 

verzekeringspremies en kosten voor energie. Dit lijkt nu nog op te vangen binnen 

de begroting, maar aan dat opnamevermogen komt een eind. Wellicht moet er 

dan in kostenposten worden gesneden of worden gedacht aan het verhogen van 

de inkomsten. 

 

4.8. Overig 
4.8.1. Financiële commissie 

Niet alleen met de sociëteitscommissaris, ook met de financiële commissie vond 

dit jaar 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 Vergadering. De jaarrekening 2021 is op 15 maart 2022 besproken en 

door de financiële commissie goedgekeurd. De penningmeester is de leden van 

de commissie veel dank verschuldigd. 

 

De commissie ondergaat een verjonging en wil de leden Johanna Zijp en 

Frank Vondeling verwelkomen. Met veel dank nemen we afscheid van 

Hans Vriens en Hans Siertsema. 

 

4.8.2. 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, 17 maart 2022: 

 

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 
Een tweede jaar met beperkingen vanwege COVID-19 was niet wat we ons 

hadden voorgesteld, maar desondanks heeft de materiaalcommissie de handen 

uit de mouwen gestoken om de vloot op orde te houden. Het botenplan is 

uitgevoerd zoals gepland en zelfs met een stukje extra vanwege boten die we 

helaas hebben moeten afschrijven. Alles bij elkaar denk ik dat wij als Hunze erg 

trots mogen zijn op onze vloot van 80 boten. Het vasthouden aan een 

langetermijn-vernieuwingsbeleid heeft geresulteerd in goede en voldoende boten 

in elk segment. 

 

5.2. Botenplan 
5.2.1. Afronding realisatie botenplan 2020 

In het afgelopen jaar is de uitvoering botenplan 2020 voltooid. De opvolger voor 

de C4x “Groeninga” is, na veel vertraging, vlak voor de kerst gearriveerd en 

tijdens onze verjaardag in 2022 gedoopt. 

 

Daarnaast is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan door het 

toevoegen van een goede lichte skiff aan de skiff-2-vloot. Onze voorzitter gaf 

haar de naam “Waterpas” vlak voor het jaareinde, waardoor ze zo snel mogelijk 

kon worden ingezet tijdens de lockdown. Ze vervangt de oudere “Waterjuffer” die 

doorschuift naar de skiff-1-vloot. Daar is een gat ontstaan door het total loss 

raken van de “Ee” de hoofdspant daarvan is gebroken voor de tweede maal. 

 

Met het heropenen van de sportmogelijkheden, hebben we als Hunze ook een 

aantal nieuwe trainingstoestellen ‘in de vaart’ gebracht. Dit keer gaat het om een 

extra krachtrek welke netjes is opgesteld. De gewichten staan tussen de rekken, 

zodat veiliger en met meer mensen trainingen kunnen worden afgewikkeld. 

 

Daarnaast stond uit 2020 nog een ergometer op het plan. Omwille van eenheid 

hebben we eind 2021 besloten om de vier oudste ergometers gelijktijdig te 

vervangen door nieuwe Concept2 machines. Zoals gebruikelijk de laatste jaren, 

krijgen deze machines de naam van een bekende roeibaan ergens in de wereld. 

Het liefst een baan waar Hunze-roeiers een mooie prestatie hebben neergezet. 
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We hebben deze keer een tweetal Oud-olympische banen, een Coupe-baan en 

een Nationale baan gekozen. 

 

Lake Casitas: de plek nabij Los Angeles waar in 1984 de 

roeiwedstrijden voor de Olympische Spelen werden 

gehouden. Zoals jullie weten hebben de Hunze-

dames met hun Hunze-coach daar een zilveren en 

bronzen medaille gehaald. 

 

Penrith Lake: de olympische roeibaan van Sydney 2000. Onder 

andere de Nederlandse damesacht heeft daar een 

zilveren medaille gehaald met aan boord een 

huidig Hunzelid. 

 

Ottensheim: gelegen in Oostenrijk, nabij Linz. Daar werd 

afgelopen jaar de Coupe de la Jeunesse gehouden 

en werd door een Hunze-roeister goud en zilver 

behaald. 

 

Willem Alexander Baan: een relatief nieuwe baan bij de Rottemeren vlak 

boven Rotterdam. Een baan waar we jaarlijks wel 

komen en waar afgelopen jaar door onze junioren 

een aantal Nationale titels zijn veroverd. 

 

 

Kortom een illuster nieuw kwartet ergometers en een mooie aanvulling van onze 

krachttoestellen waar iedereen hopelijk veel plezier aan gaat beleven 

 

5.2.2. Realisatie botenplan 2021 

In het botenplan 2021, een lustrumjaar, stonden een aantal bijzondere boten op 

het programma. Gelukkig werden een tweetal boten geleverd in het vroege 

najaar waardoor een echte botendoop kon worden gehouden.  

 

De “Noorderlicht” is in dit jaar vervangen door een prachtige nieuwe Hudson SP 

8.21 voor roeiers met een gemiddeld gewicht van 68 tot 82 kg. Deze boot mocht 

ik bij wijze van verrassing samen met Natascha dopen en heeft de naam 

“Noorderzon” gekregen.  
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Daarnaast is de S4-vloot op diezelfde dag versterkt met een nieuwe 2x. Dit 

topschip, een Hudson USP 2.22, is voorzien van koolstof riggers draagt de naam 

van ons meest recente erelid, die ook de doop mocht verrichten; 

“Maarten van Messel”. De boot vervangt in de skiff-4-vloot de “Harry Meijer”, 

welke nu doorgeschoven is naar de skiff-3-vloot. De “Lien Veenstra” is in maart 

2022 verkocht en zal terugkeren naar Chester, aan de rivier Dee, in het 

Verenigd Koninkrijk waar ze gebouwd is. 

 

Samen met de eerder genoemde “Waterpas” werd, vlak voor de kerst, ook nog 

de geplande nieuwe Wiersma C1 geleverd. In klein comité doopte onze 

Sociëteitscommissaris haar “Damsterdiep”, waarna ze direct in de vaart is 

gebracht. Gezien de druk op de éénpersoonsboten vanwege corona-restricties, 

hebben we besloten om de “Reitdiep” nog even wat langer in de vaart te houden. 

 

Als extra, vanwege een total loss schade in 2020, is de vervanger van de 

“Waterhaas” ook in 2021 in de vaart gekomen. Op bevrijdingsdag heeft deze 

skiff, een Wintech Competitor, de mooie naam “Watervrij” gekregen. Ze is 

gedoopt door Erik Ader. 

 

5.3. Vloot 
5.3.1. Gebruik 

Ook in 2021 zijn vanwege de pandemie de skiffs natuurlijk naar verhouding meer 

gebruikt dan normaal. Dat zien we wederom terug in de cijfers. Waar we in een 

normaal jaar tussen de 10.000 en 12.000 inschrijvingen registreren, zien we net 

als in 2020 ook in 2021 bijna 15.000 inschrijvingen. 

 

Hoe mooi is het dat in ons lustrumjaar de “1886” één van de meest gewilde boten 

was. Met 500 inschrijvingen voer deze boot het water dun, tezamen met de 

“Libel” (518 inschrijvingen). Daarnaast waren de skiffs “250” en “Watervlug” erg 

populair met meer dan 400 inschrijvingen. 

 

Wat ook mooi is om te zien, is het frequente gebruik van de twee coastal skiffs. 

Samen meer dan 500 inschrijvingen over het jaar. Dat laat wel zien dat deze 

skiffs in deze tijd in een behoefte voorzien. 
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De verdeling over de vlootdelen laat in 2021 weer een normaal beeld zien. Iets 

minder dan de helft van het gebruik in de skiff-1-vloot en circa 20% in 

respectievelijk de skiff-2- en -3-vloot. 

 

Het boordroeien is ten gevolge van de pandemie minder beoefend. De 

verwachting is dat dit nu met hopelijk het einde van de crisis in zicht, weer zal 

toenemen. 

 

5.3.2. Schades 

Veel skiffbewegingen betekent ook meer schades aan deze boten. Vaak door 

aanvaringen, maar soms ook door het tillen op het vlot of in de loods. 

 

In mei kregen we een melding dat de “Watervlug” een rare scheur vertoonde op 

het achterdek. Naar alle waarschijnlijkheid is ze gevallen in de loods waardoor 

een breuk in de romp is ontstaan. Dit kan bij koolstof versterkte boten gebeuren 

omdat ze erg stijf zijn. 

 

In de zomer heeft de “Blauw Bloed” een aanvaring gehad op het kanaal 

waardoor de boeg is afgebroken.  

 

Beide reparaties waren te complex om zelf uit te voeren. De boten zijn door 

Wiersma hersteld. 

 

In augustus is de “Voorwaarts” met haar boeg op de kant gevaren waardoor over 

een lengte van 1,5 m gaten en krassen in de romp waren ontstaan. Met 

vereende krachten is deze schade in eigen huis gerepareerd zodat de boot zo 

snel mogelijk weer inzetbaar was. Een mooi stukje werk. 

 

Verder waren er door het jaar heen vele kleinere schades aan rompen en riggers 

door aanvaringen met andere boten, dukdalven en het vlot. Daarom ook onze 

oproep om goed op te letten tijdens het varen. Een aanvaring is zo gebeurd. 

 

Wat ook opvallend was, is de schade aan het nieuwere C-materiaal. Het lijkt er 

op dat de boten bij het uit het water tillen als een hefboom op het vlot worden 

gekanteld. Hierdoor ontstaan vermoeingsscheuren in de romp. De 
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materiaalcommissie schrok van de romp van de “Jaap Lubbers” waar lelijke 

krassen en haarscheuren zijn waargenomen, ontstaan door verkeerd tillen. 

 

5.3.3. Onderhoud 

Vele leden hebben toch de handen uit de mouwen gestoken om waar mogelijk 

onderhoud te plegen aan onze vloot, ondanks de COVID-restricties. De urgente 

schades werden zo snel mogelijk opgepakt om de schadelijst zo kort mogelijk te 

houden. 

 

Ernst en Ollie hebben samen eind vorig jaar de “Wellgunde” een midlife refit 

gegeven. Alle kleine schades zijn weggewerkt, de schoenen, wielen, slidings en 

dollen vervangen en natuurlijk heeft een enorm intensieve schoonmaakbeurt 

plaatsgehad. Ze ziet er weer uit als nieuw. Zodra de afstelling door Nick is 

afgerond zal ze weer jaren meekunnen. 

 

5.3.4. De vloot verlaten 

De “Noorderlicht” is verkocht aan een vereniging uit Barcelona en zal daar een 

tweede leven tegemoet gaan. 

 

De “Lien Veenstra” is verkocht. 

 

De “Reitdiep” is formeel afgevoerd en zal binnenkort worden verkocht. 

 

De “Ee” is vanwege de eerder genoemede total loss schade afgevoerd in 

stukken. Het verhaal gaat dat de punt van deze boot als kamerverlichting een 

volgend leven heeft gekregen. 

 

Daarnaast is ook de “Waterhaas” definitief afgevoerd vanwege de opgelopen 

schade. Mogelijk zullen stukken van deze boot geveild worden aan de liefhebber. 

 

De “Groeninga” heeft begin 2022 de loods verlaten en is naar Heerenveen 

verhuisd.  
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6. Instructie 

2021 Was wederom een door COVID-19 gemankeerd jaar waarin de instructie 

van De Hunze haar weg heeft moeten zoeken. Dat maakte het weer een 

uitdagend instructiejaar. Wijzer geworden door de ervaringen uit 2020 heeft de 

instructie in 2021 gelukkig makkelijker haar weg kunnen vinden door de 

maatregelen heen om een mooi instructiejaar neer te zetten. 

 

6.1. Cursussen 
6.1.1. Introductiecursus 

Net als in 2020 moest de eerste geplande roeicursus vanwege de maatregelen 

helaas worden overgeslagen. Het cursusjaar begon in mei met een cursus in de 

skiff, waarbij later ook in wherry’s en C2'en gevaren kon worden. Uit deze cursus 

zijn dertien mensen lid geworden. 

 

In juli ging de zomercursus van start, die voor het eerst sinds 2019 weer van start 

kon met een fysieke indelingsavond! Ook uit deze cursus zijn dertien mensen lid 

geworden.  

 

In totaal zijn in 2021 26 nieuwe leden ingestroomd uit de introductiecursussen. 

Daarmee is 60 procent van de deelnemers aan de introductiecursus lid 

geworden. Dit is in lijn met de voorgaande jaren: in 2019 werd 63 procent van de 

deelnemers lid en in 2020 65 procent. We kunnen hiermee veilig concluderen dat 

de invloed van corona op de effectiviteit van de introductiecursussen 

verwaarloosbaar is. 

 

6.1.2. Skiffcursus voor leden 

In 2021 zijn twee skiffcursussen georganiseerd voor leden die (beter) willen leren 

skiffen: een skiff-1 cursus en een skiff-2 cursus. Aan de skiff-1 cursus deden zes 

leden mee, aan de skiff-2 cursus deden vijftien mensen mee. Allen zijn geslaagd!  

 

6.1.3. Boordroeicursus 

Zodra het kon is in 2021 de boordroeicursus hervat die in 2020 door de lockdown 

is stilgevallen. Alle deelnemers uit deze cursus zijn geslaagd. 
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In oktober 2021 is een nieuwe boordroeicursus van start gegaan, waaraan 

achttien leden hebben deelgenomen. Vijftien leden deden examen en zijn 

geslaagd voor giek-1 of 2. 

 

6.1.4. Stuurinstructie 

Omdat de introductiecursus en stuurcursus van 2020 in een lockdown eindigden, 

begon het instructiejaar met een flinke achterstand bij de stuurcursussen. Deze 

achterstand is in 2021 grotendeels ingelopen, maar we zijn er nog niet. Een 

stuurcursus parallel aan de eerste roeicursus van 2022 moet de laatste 

achterstand wegwerken. 

 

Een ander effect van de lockdown is dat de koppeling tussen de 

introductiecursus en de stuurcursus niet meer zo duidelijk was als in andere 

jaren. Het is de instructiecommissie duidelijk geworden dat hierdoor verwarring 

kan ontstaan en dat hierover beter gecommuniceerd moet worden zolang de 

achterstand in de stuurcursussen nog aan de orde is. 

 

6.2. Ledenopvang 
Zodra het kon is in 2021 een ledenopvanggroep gestart voor de roeiers wiens 

cursus in 2020 eindigde in een lockdown. Tien roeiers uit 2020 deden mee aan 

deze groep en werden later vergezeld door de roeiers die in 2021 hebben leren 

roeien. Door de inspanningen van de begeleiders van de ledenopvang en 

coördinator José ontstond een gezellige groep waardoor iedere week in minstens 

vijf boten werd geroeid. Op deze plaats wil ik de begeleiders en José hartelijk 

bedanken voor hun enorme inzet in 2021! 

 

6.3. Opleiding van instructeurs 
Eind januari 2021 is door Nick Koper een digitale cursus roei-instructeur en 

coach niveau 1 gegeven. Acht leden hebben deelgenomen aan deze cursus en 

zij zijn allen daarna instructie gaan geven. 

 

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 het afgelopen jaar.  
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7. Wedstrijd en competitie 

7.1. Competitiecommissie 
Ook afgelopen jaar stond weer in het teken om zoveel mogelijk roeiers 

enthousiast te maken om deel te nemen aan wedstrijden en onderlinge 

sparsessies op het Noord-Willemskanaal voor zover dit binnen de geldende 

regels kon. 

 

De competitiecommissie is wederom in staat geweest om coaching voor roeiers 

in de boot te organiseren. In juli vond er videocoaching plaats en daarnaast werd 

er ook weer in september een roeiersmarkt gehouden. Tevens zijn veel zij-

instromers afkomstig van andere verenigingen aan actieve roeiploegen 

gekoppeld. 

 

7.2. Wedstrijden 
Helaas vonden de eerste roeiwedstrijden van 2021 voor de senioren pas na de 

zomer plaats. Wedstrijden als de Gyas-Hunze Race, Heineken Roeivierkamp, 

Head of the River, Tweehead en Skiffhead mochten niet gehouden worden. 

 

7.2.1. Ergometer 

Gelukkig werd er al wel aan het begin van het jaar op de ergometer gepresteerd. 

In februari deed Mariken Stegmann mee aan het WK Indoorroeien 2021 in het 

damesveld 1 uur. Mariken behaalde daar een verdienstelijke 7e plek met een 

afstand van 14.276 meter. 

 

7.2.2. Onderlinge sparsessies 

Daarnaast konden in het voorjaar wel een aantal onderlinge sparsessie 

georganiseerd worden op het Noord-Willemskanaal met goede deelname van 

jeugd, junioren en senioren. 

 

7.2.3. Langebaan 

In september werd er op de Cottwich Almelo Regatta over een afstand van 5 

kilometer wederom winst behaald in de 2x door Don ter Beek en Renze Rispens 

in het veld HV2x. Op de Tromp Boat Race behaalden Anneke Venema en 

Nicolette van Berkel-Hellemans een overtuigende overwinning in het veld DV2x. 

Op de Novembervieren behaalden voormalig Hunze roeister Helma de Jong 
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(Vada) en De Hunze roeisters Eveline van der Staal, Anneke Venema en 

Nicolette van Berkel-Hellemans gestuurd door Natascha Agricola een prachtige 

overwinning in het DV4x veld waar 50 ploegen aan de start verschenen.  

 

Afsluitend voor 2021 deden er nog enkele skiffeurs mee aan de Hel van het 

Noorden op het Eemskanaal.  
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8. Junioren 

Het jaar 2021 begon met ruim 50 jeugd- en juniorleden variërend in leeftijd van 

11 tot 18 jaar. Dit aantal was aan het eind van het jaar ongeveer gelijk. Meer 

informatie hierover is te vinden in het jaarverslag van de secretaris. 

 

8.1. COVID-19 
Net als andere ‘onderdelen’ van De Hunze heeft ook het Jeugd- en Juniorroeien 

bij De Hunze in 2021 voor het tweede achtereenvolgende jaar in het teken 

gestaan van de omgang met de Corona-maatregelen. Dat maakte het vooral een 

jaar van voorzichtig kijken wat er kon en aanpassen aan de omstandigheden. 

Gelukkig kom er in 2021 al meer geroeid worden dan in 2020. Op grond van de 

regelingen konden alle junioren goed door trainen en was er op gezette tijden 

sprake van normale wedstrijden. 

 

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 12 roeiers; de jongensgroep met 

twintig roeiers en de meidengroep met om en nabij twintig roeiers. Van de grote 

groep jongens behoorden Tijn Lubbert, Lucas Keijzer, Mats van Slooten, 

Rafayel Gardyshian, Lysandros Tsiamparlis, Hugo Kuiper, Wouter Bolt en 

Simon van Dijk tot de wedstrijdgroep. In het najaar kwam Remko Middelberg bij 

deze groep. Lucas (naar Nereus), Tijn, Hugo en Rafayel stroomden in het najaar 

uit. Bij de meiden bestond de wedstrijdgroep in 2020 uit: Louise Liemberg, 

Marg van der Wal, Jente Jongsma, Anna Menke, Silke Folkertsma, 

Femke de Witt en Meike Borst. In het najaar voegden zich Helena Brand en 

Kris Kuin zich bij deze groep. Jente (naar Nereus), Louise en Marg stroomden 

uit. 

 

De coachgroep kwam in 2020 met enige regelmaat samen om te praten over de 

vorderingen van de groepen en roeiers. Dat gebeurde als gevolg van de corona-

maatregelen doorgaans online via Teams en/of Zoom. 
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De coaches waren:   

 

Wedstrijdgroep meiden:   

Sietse Achterop, Gerrit Corbijn, Mieke Boerman en Nicolette Hellemans (tot en 

met de zomer) en Damion Eigenberg (na de zomer) 

 

Wedstrijdgroep jongens  

Feico Camphuis, Frank de Vries, Damion Eigenberg (tot de zomer) 

Jannes Munneke (Aegir) 

 

Jeugdgroep 

Remco de Boer, Feico Camphuis.  

 

Regiogroep Meiden 

Ingrid Duiker 

 

Jongens 

Feico Camphuis, Wout Brouwer, Frank de Vries 

 

8.3. Jeugdbestuur 
Het Jeugdbestuur bestond in 2021 uit Rafayel Gardyshian, Myrdin de Leeuw, 

Helena Brand en Simon van Dijk. 

 

8.4. Regionaal Trainingscentrum (RTC) 
De gebruikelijke bijeenkomsten van het RTC vonden ook in de winter van 2020-

2021 niet plaats. Gelukkig kon er in oktober 2021 weer een gezamenlijke 

trainingsbijeenkomst plaatsvinden. Daaraan namen 34 roeiers en tien coaches 

deel. Vanuit het RTC werd voor een groot gedeelte van de wedstrijdgroep op een 

aantal vaste momenten een krachttraining in Topsportzorgcentrum (Omnium) 

verzorgd. 

 

8.5. Indoor (en outdoor) 
Ook de zaaltrainingen hadden te lijden onder de coronamaatregelen. In de eerste 

helft van 2021 konden de trainingen niet of nauwelijks doorgang vinden. In de 

tweede helft van 2021 was dat beter. Ook dit jaar verzorgde Niels Brugge deze 
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trainingen op de dinsdag en donderdag. Waar het onmogelijk bleek de zaal aan 

de Multatulistraat te gebruiken of te trainen in onze eigen zaal, werden 

vervangende trainingen georganiseerd in de buitenlucht. Aan de dinsdagtraining 

namen ruim twintig 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. 

 

8.6. Instructie, cursussen en opvang 
Een belangrijke pijler onder de succesvolle groei was de instructie het afgelopen 

jaar. Met hulp van Feico Camphuis hebben we in een aantal instructieblokken 

zo’n 40 kinderen leren roeien in de skiff, waarvan er zo’n twaalf 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. 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 2021 geen 

doorgang. 

 

8.8. Omslacursus 
Deze kon geen doorgang vinden als gevolg van de geldende COVID-19-

maatregelen. 

 

8.9. Roeiweekenden 
Wegens COVID-19 vonden de voor De Hunze zo bekende wedstrijden in Bremen 

(mei) en Leer (september) geen doorgang in 2021. 

 

8.10. Johan D. Voorsmitbokaal en intocht Sinterklaas 
Ook de traditionele toertocht in de herfstvakantie naar onze roeivrienden van 

KR&ZV Neptunus in Delfzijl en gebruikelijke omlijsting door jeugdroeiers bij de 

Sinterklaasintocht vonden in 2021 geen doorgang. 
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8.11. Stadje Rond 
Gelukkig kon Stadje Rond dit jaar wel weer plaatsvinden. Er deden veel jeugd- 

en juniorenteams aan mee. In totaal waren dat er veertien. De prijzen werden als 

volgt verdeeld: 

 

• Jeugdbeker (t/m 14): Simon van Dijk, Imre Hardeman, Klaas Jan de Waard 

en Maren ter Avest st. Rianne Heeres 

• Juniorenbeker: Eline Paas, Helena Brand, Remko Middelberg, 

Mats van Slooten st. Ollie Becker 

• 1ste divisie: Marg van der Wal, Tijn Lubbert, Louise Liemberg, 

Damion Eigenberg (senior) st. Ollie Becker. 

 

8.12. Wedstrijdroeien 
NK Klein, Willem Alexander Baan (april) 

Het NK Klein was de eerste wedstrijd die sinds lange tijd weer op de agenda 

stond. Lange tijd was het onzeker of dit evenement doorgang kon vinden. 

Uiteindelijk werd het een wedstrijd met een beperkte hoeveelheid roeiers en met 

strenge testeisen. Wat betreft de junioren werd alleen het junioren-18 veld 

geroeid. Namens de Hunze verschenen aan de start: Louise, Marg, Anna, Jente, 

Lucas, Tijn en Jelle. Mats en Lysandros namen als J16 deel aan het toernooi op 

grond van verrichtte ergometerprestaties en gebruikten deze wedstrijd vooral om 

ervaring op te doen. Het werd een succesvol weekeinde voor De Hunze. Lucas 

Keijzer behaalde een grandioze overwinning in het J18 skiff veld en werd met 

een tijd van 7.28 Nederlands Kampioen. Tijn Lubbert bereikte een knappe 

tweede plek. Marg van der Wal veroverde de eerste plek bij de M18 en werd ook 

Nederlands Kampioen. Jente Jongsma en Louise Liemberg roeiden goed mee in 

de A-finale. Anna Menke werd in de B-finale knap tweede. Jelle Bakker 

veroverde een mooie eerste plek in de B-finale van het SB skiff-veld. 

 

Virtuele competities 

Als gevolg van de beperkingen om wedstrijden te organiseren ontstond het idee 

om zogeheten ‘virtuele races’ te organiseren. Deelnemende verenigingen 

organiseerden zelf een combinatie van en 1.000 meter en 250 meter tijdrace en 

stuurden de tijden in. Er vonden twee wedstrijden in dit verband plaats: 
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De Noordoostelijke competitie (30 mei) 

Hieraan namen 5 dubbeltweetjes (jongens) mee. Mats en Lysandros wonnen 

deze categorie met glans in veruit de snelste tijd. Vier skiffeurs verschenen aan 

de start. Wouter Bolt ging er in deze categorie vandoor met de eerste prijs. 

 

De landelijke competitie (12-13 juni) 

Hieraan namen 3 dubbeltweetjes aan deel en een M4x. Wouter en Simon 

werden hier Nederlands Kampioen in de categorie J162x. 

 

Westelijke Regatta/NK Groot junioren, Willem Alexanderbaan 

In juni was de situatie zo verbeterd dat er een volledige wedstrijd kon 

plaatsvinden. Vandaar dat een grote hoeveelheid van twintig Hunze-junioren aan 

de start verscheen bij deze wedstrijd. Het eerder niet verroeide NK klein voor J16 

en M16 skiff vond tijdens dit weekeinde alsnog plaats. En er was nog een 

bijzonderheid. Voor het eerst in de geschiedenis vonden zogeheten ‘broken’ 

races plaats over 1.000m en 500m. Deze waren bedoeld voor de minder ervaren 

junioren. Voor velen waren deze wedstrijden uiterst leerzaam. Een greep uit de 

resultaten: 

 

Rafayel Gardyshian:   J18 B-finale (derde plek) 

Hugo Kuiper:    J18 B-finale (zevende plek) 

Meike Borst:    NK M16 skiff (vijfde plek) 

Mats van Slooten:   NK J16 skiff (vierde plek) 

Lysandros Tsiamparlis:  NK J16 skiff (derde plek) 

Hugo Kuiper/Rafayel Gardyshian: NK J18 2x B-finale (achtste plek) 

Jente Jongsma/Louise Liemberg: NK M182x A-finale (3de plek) 

Marg van der Wal/Anna Menke: NK M18 2x A-finale (2de plek) 

Mats van Slooten/ 

  Lysandros Tsiamparlis:  NK J16 2x A-finale (1ste plek) 

Lucas Keijzer/Tijn Lubbert:  NK J182x A-finale (1ste plek) 

Anna Menke/Marg van der Wal: M184x (combi) A-finale (1ste plek) 

Tijn Lubbert:    J184x (combi) A-finale (1ste plek) 

 

Bij de broken races wonnen Simon van Dijk en Wouter Bolt een eerste plaats bij 

de J162x.  
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Dutch International Youth Regatta (Dyer) 

Nederland beleefde op 3 en 4 juli een heuse primeur. Op de Bosbaan vond er 

voor het eerst in de geschiedenis een heuse wedstrijd voor alleen jeugdroeiers 

en junioren plaats. Vanuit De Hunze ging er een heel grote groep roeiers heen. 

In totaal deden er bijna 30 roeiers mee. De meer ervaren roeiers startten op de 

wedstrijden over de gebruikelijke 2.000m. Voor de minder ervaren roeiers waren 

er de zogeheten ‘broken races’ die ook al voorkwamen bij de Westelijke Regatta. 

Er verscheen zelfs een 8+ aan de start gevuld met allemaal Hunze-meiden. Ook 

nu veel medailles: 

 

Mats en Lysandros wonnen de J164s in een combi met ARC en Wetterwille 

Jente en Louise wonnen de M182x en in een combi met Willem III ook de M184x 

Bij de ‘broken races’ gingen de eerste plekken naar: 

Wouter en Simon J162x 

Jetze en Berend J182x 

Kasper J141x 

Wouter J161x 

Lotte en Kris M162x 

 

WK junioren en Coupe de la Jeunesse 

Op basis van de resultaten van dit uiteindelijk toch redelijk gevulde voorjaar werd 

een groot aantal Hunze-junioren geselecteerd voor de Coupe de la Jeunesse 

(6-8 augustus Linz Oostenrijk) en het WK-Junioren (11-15 augustus Plovdiv, 

Bulgarije). Louise mocht Nederland vertegenwoordigen in de skiff bij de Coupe 

de la Jeunesse bij Ottensheim (Linz). Onder leiding van Gerrit en Sietse roeide 

Louise een voortreffelijk toernooi. Zij behaalde een gouden medaille/eerste plek 

op zaterdag en een zilveren /tweede plek op zondag. Zij maakte daarbij gebruik 

van een door Aegir beschikbaar gestelde Fllippi-skiff. Waarvoor dank. 

 

De Nederlandse equipe voor het WK-junioren bestond uit vijftiental roeiers. 

Daarvan kwamen er zes van De Hunze: 

 

Lucas startte in de skiff en voer een mooi en spannend toernooi in een zwaar 

veld. Hij werd uiteindelijk eerste in de B-finale. 

 

Marg startte eveneens in de skiff en wist zichzelf knap in de A-finale te roeien. 



 
 

Jaarverslag 2021 – 35 

Tijn maakte deel uit van de J4x. Zij behaalden de C-finale. 

 

Anna en Jente maakten deel uit van de M4x die een prima plaats in de A-finale 

bereikten. 

 

Louise maakte deel uit van de selectie als reserveroeister 

 

Damion Eigenberg trad op als coach voor Lucas en Marg en maakte aldus zijn 

debuut als coach op een internationaal toernooi. Bijzonder was dat zowel Marg 

als Lucas bij hun races gebruik maakten van voor het hele seizoen door 

Hudson Boats beschikbare gestelde wedstrijdskiffs. Daarvoor dank aan 

Ruud Pepping. 

 

Huldiging Nationaal Kampioenen en uitgezonden roeiers 

Het bestuur organiseerde in 2021 een tweetal plechtigheden voor de winnaars op 

de NK’s. Eind april werden Lucas, Marg en Tijn in het zonnetje gezet vanwege 

hun prestaties bij het NK-klein. Op ‘Bommen Berend’ werden alle roeiers die een 

nationale titel hadden behaald en/of uitgezonden waren geweest door het 

bestuur in het zonnetje gezet. 

 

Wedstrijden in het najaar 

Als gevolg van de versoepelingen van de coronamaatregelen was sprake van 

een goed gevulde wedstrijdkalender. Verschillende wedstrijden werden door 

Hunze jeugdroeiers en junioren bezocht 

 

Cottwich Regatta (Almelo). Aan deze 5.000m race werd als J16 skiff roeiers 

deelgenomen door Lysandros, Wouter en Mats. Mats behaalde de eerste plek. 

Simon startte in het J14 veld en werd ook 1ste. 

 

Jeugd-estafette Willem III (Amsterdam). Hieraan werd in twee teams 

deelgenomen door Simon, Kasper, Nout, KlaasJan, Imre en Daan. Ook Mees en 

Joris deden mee. Het was hun eerste wedstrijd. Simon en Kasper wonnen hun 

races en ontvingen een medaille. 

 

Tromp Boatraces (Hilversum). Gelukkig stond dit jaar deze mooie race weer op 

het programma. Marg kwam uit in het DSB veld. Anna en Louise startten in de 
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M18-veld. Mats en Lysandros verschenen aan de start in de J162x en roeiden in 

de mooie nieuwe “Maarten van Messel” naar een fraaie eerste plaats. 

Novembervieren (Amsterdam). Deze race over 4.000 meter telde ook heel wat 

Hunze roeiers. 

 

In het M164x+ veld startten twee Hunze boten. Dat waren: Kris, Maren, Mirre en 

Noor (st Lotte) en de combi Hunze/Zwolsche met Meike, Eline, Helena 

(st Guusje). 

 

In het M184x+ veld startten Marg, Louise, Jente en Anna (st Benthe van 

Die Leythe) en haalden een mooie overwinning.  

 

In het J16 veld waren er ook twee ploegen. Ten eerste de Hunze/ARC combi met 

Wouter, Remko en Jelger (st Hugo) en daarnaast de combi 

Hunze/ARC/Wetterwille met Lysandros en Mats. Deze roeide naar een zeer 

fraaie, snelle 1ste plek in dit veld. 

 

Hel van het Noorden 

Ook weer terug op de agenda was de Hel van het Noorden. Hunze-deelnemers 

waren Marg (DSB veld), Louise (DSB veld), Anna (M18 veld), Lysandros 

(J18 veld) en Mats (J18 veld). 

 

NKIR (Amsterdam) 

De NKIR vond dit jaar plaats op zaterdag 11 december. Als gevolg van de 

toentertijd geldende situatie rondom Corona bleef De Hunze deelname beperkt. 

Alleen Anna Menke nam uiteindelijk deel. De andere wedstrijdroeiers deden hun 

2k test op De Hunze. 

 

Ook 2021 was een bijzonder jaar. Er was anders dan in 2020 gelukkig weer 

sprake van een jaar met roeiwedstrijden. Dat smaakt in 2022 naar meer! 

Bijzonder waren natuurlijk ook de prestaties bij alle beschreven wedstrijden. Maar 

misschien was het allerbelangrijkste wel dat De Hunze ook in 2021 voor veel 

jeugd- en juniorenroeiers vooral een veilige en sportieve thuishaven is gebleken.   
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9. Senioren 

9.1. Toerroeien 
Het toerseizoen van de Hunze is dit jaar kort geweest, vier maanden, van half 

juni tot half oktober. 

 

9.1.1. Tochten georganiseerd door de toercommissie 

Er zijn in deze vier maanden zeven verenigingstoertochten georganiseerd, 

waarvan zes door de toercommissie.  

 

- De Midzomertocht naar Zuidlaren, dit jaar georganiseerd door de 

lustrumcommissie. Het was een mooie tocht, goed weer en op de 

terugweg in de schemering werden de lichten op de boten 

sprookjesachtig. Mariken Stegmann en Ernst Arbouw lieten zien hoe snel 

hun dubbel 2, de Vuurvogel, kon varen, Er werd een gezellige maaltijd 

genoten in de Bloemert. Het was een gemengd gezelschap, toerroeiers, 

beginnelingen, wedstrijdroeiers en coaches. Het was een geslaagde 

lustrumtocht. 33 deelnemers, 36 km. 

 

- Tweedaagse tocht naar Warffum. Overnachting in blokhutten op de 

camping in Warffum. Heen via de Westerwijtwerdermaar. Terug via 

Baflo, Winsum en bij Schaphalsterzijl het Reitdiep op. Tien deelnemers, 

68 km. 

 

- Waterland. tweedaagse wherry-tocht vanaf Purmerend. Boothuur bij 

PRV de Where met overnachtingen in hotel Rijpereilanden, een 

belevenis. Prachtig roeigebied: De eerste dag door de natuurgebieden 

van de Wormervelden en de Zaanse Schans en op de tweede dag langs 

Edam, en de Purmerringvaart. Tweede dag belachelijk veel regen, maar 

de sfeer helemaal prima. Negen deelnemers in drie wherry’s, 65 km.  

 

- Tocht om de Oost. Klassieke Hunze-tocht. Via de Westerwijtwerdermaar 

naar het noorden, dan door het Winsumerdiep naar Schaphalsterzijl en 

over het Reitdiep terug naar de Hunze. Dertien deelnemers, 50 km,  
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- Nieuwe ledentocht naar Garnwerd (september). Door de corona-

beperkingen buiten geluncht. 37 Deelnemers, 25 km. 

 

- De Kerkeboot vanuit Sneek, met 15 deelnemers. 

 

- Nieuwe ledentocht naar Kropswolde en het Zuidlaardermeer (oktober). 

Aangelegd bij Klein Zwitserland en geluncht bij paviljoen de Leine. 

Twintig deelnemers.  

 

- Verder hebben er acht Hunzeleden de driedaagse KNRB toertocht 

Groene Hart geroeid 

 

Sieb Kemme en José Versteegh zijn de meest actieve organisatoren van 

toertochten dit jaar. José het liefst met grote groepen en veel nieuwe leden. Het 

komend jaar wil ze haar record van 43 deelnemers in één tocht bereiken.  

De toercommissie is ondanks het korte seizoen tevreden over het afgelopen jaar. 

 

9.2. Marathonroeien 
9.2.1. De Waterwolf 

De Waterwolf-marathon vond plaats op 3 oktober 2021, net voor het roeien in 

meermansboten vanwege COVID niet langer mogelijk was. De sociëteit was 

gelukkig open zodat er ’s ochtends koffie geserveerd werd, en ’s avonds een 

diner. Er waren 56 deelnemers waarvan negentien Hunzeleden. Dit waren niet 

veel deelnemers, mogelijk als gevolg van het opschuiven van andere marathons 

naar “ons” weekend. Er deden twee afwijkende boottypes mee: Eén antieke 

overnaadse C1 van AGO en twee kajaks van de kanovereniging. De kajaks 

konden goed meekomen maar voor de C1 was de marathon wel een beproeving 

Er werden geen records gevestigd. Er is één skiff op het Niezijlsterdiep 

uitgevallen wegens materiaalpech.  

 

Bij het gemaal de Waterwolf werd gespuid, Hierdoor was er een verraderlijke 

stroming op het water.  

 

Ook dit jaar hielp het inspectieschip van Rijkswaterstaat bij de passages over het 

Van Starkenborghkanaal. De samenwerking van de contactpersonen aan de wal 
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met de RWS-boot verliep goed. Ook de reddingsbrigade deed haar werk goed. 

De provinciale inspecteur overzag de aankomst en oversteek over het Reitdiep 

vanaf de Platvoetbrug.  

 

Voor het eerst hadden we een motorbootje om de gefinishte ploegen te 

verzorgen. Dit beviel goed. In totaal een geslaagde marathon.  

De Waterwolfmarathon 2022 wordt verroeid op 2 oktober.   
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9.3. Bodyfit 
Er is geen cursus body-fit geweest dit jaar. Hoewel er voldoende aanmeldingen 

waren, was er geen instructeur beschikbaar. 

 

9.4. Veiligheidsinformatie 
Dit jaar is het koudwaterprotocol geëvalueerd en geüpdatet. Er is een korte 

versie met praktische aanbevelingen. En een uitgebreide versie waarin één en 

ander uitgelegd wordt. Ook de coachrugzakken hebben een update gehad. O.a. 

een nieuw type werplijn. Er is een video die laat zien hoe er geworpen moet 

worden en hoe de lijn weer opgeborgen moet worden. Verder zijn de trappetjes 

en dieptes bij de wal van ons normale vaarwater geïnventariseerd (de grachten 

van de binnenstad, het Reitdiep tot Dorkwerd en het Noord-Willemskanaal tot de 

Meerwegbrug). Er wordt nog de laatste hand gelegd aan een overzichtelijk 

document. 
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10. Sociëteit 

Het lustrumjaar 2021 is net als het jaar 2020 een jaar waar we met vette letters 

het woord COVID overheen kunnen schrijven. Dit betekent dat het jaaroverzicht 

van de sociëteit voor een deel het overzicht is van zaken die géén doorgang 

konden vinden en deuren die gesloten waren. Geen nieuwjaarsborrel, geen 

feestelijke aftrap van ons 27e lustrum op 19 februari, geen Gyas-Hunze race het 

weekend daarna, geen paasontbijt, geen zomerse barbecue, en ook geen 

traditionele Boerenkoolmaaltijd aan het eind van het jaar. 

 

10.1. Gevolgen van COVID-19 voor de sociëteit 
Vanaf het najaar van 2020 waren de deuren van de sociëteit al gesloten. Daar 

kwam pas op 17 mei 2021 enige verandering in: het terras mocht heropenen en 

leden konden daar onder het genot van meegebrachte consumpties weer 

vertoeven. 

 

Vanaf 5 juni mocht ook de sociëteitszaal weer open, zij het onder voorwaarden, 

waarvan de regel dat mensen anderhalf meter afstand moesten houden van 

elkaar wel de grootste impact op ons verenigingsleven had. Niet meer dan 27 

gasten mochten zich tegelijkertijd, zittend, ophouden op de sociëteit. 

 

Toch was de blijdschap over heropening groot, ieder weekend en vrijwel elke 

avond gedurende de zomermaanden was de sociëteit geopend. Het was gezellig 

toeven in de zaal en op het terras. 

 

Op 25 september liet de overheid veel van de beperkingen los en konden alle 

stoelen en barkrukken terug de zaal in. Deze vrijheid was van korte duur. 

Corona-besmettingscijfers liepen hard op en vanaf 13 november begon de 

overheid de touwtjes weer wat strakker aan te trekken: om 20:00 uur moest de 

horeca haar deuren sluiten, en bezoekers waren bij sportclubs niet meer 

toegestaan.  

 

Twee weken later, vanaf 28 november moesten de touwtjes weer een beetje 

strakker: 17:00 dicht en terug naar 27 personen in de sociëteit. 
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Omdat dit nog niet het gewenste resultaat gaf voor de besmettingscijfers, besloot 

de overheid dat op 19 december de horeca voorlopig haar deuren weer moest 

sluiten. 

 

Hoewel dit natuurlijk geen vrolijke opsomming van feiten is, is dit stukje bepaald 

niet geschreven door een verdrietige terneergeslagen sociëteitscommissaris. 

Integendeel. 

 

Er is het afgelopen jaar veel gebeurd in en om de sociëteit, en de activiteiten die 

ondanks de beperkingen wel doorgang konden vinden werden over het 

algemeen zeer goed bezocht. 

 

Met behulp van een groot aantal jeugdleden is er veel achterstallig onderhoud en 

poetswerk verricht, de vloer van de sociëteit is in de was gezet, de hal is 

opgeknapt, er is belettering op het gebouw aangebracht: allemaal zaken waar we 

nu eens de tijd voor hadden. 

 

10.2. Activiteiten en evenementen 
De TGIF- sessies werden over het algemeen druk bezocht, en vonden iedere 

zomerse vrijdagavond een genoeglijke afsluiting op het terras of in de zaal, onder 

de lustrumvlag organiseerde Wineke op vrijdag 23 juni een leuke (en voor de 

liefhebbers erg lekkere) bierproeverij op het terras en vond er op zondag 

15 augustus een bijzondere uitwisseling met de Sloeproeivereniging Groningen 

plaats. 

 

De 349e editie van het Ontzet van Groningen vierden we op 28 augustus met een 

gezellige slalomwedstrijd van Liteboats en Sups, waarna de mensen van de 

Groninger Cityswim het water in doken om vanaf ons vlot richting de 

Oosterhaven te zwemmen. 

 

Op 23 en 24 september waren we gastheer van de Solar-One races, een 

organisatie die het gebruik van en onderzoek naar niet-fossiele energie bronnen 

promoot door voorlichting en publiciteit genererende activiteiten. Een drukke, 

vrolijke bedoening met waterstofboten, boten op zonne-energie en races tussen 

snelle boten en de skiff van Melvin Twellaar in de Zuiderhaven. 
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Op 3 oktober vond de Waterwolf marathon plaats. Onder een tamelijk `normaal’ 

gesternte de hele dag drukte op en rond het botenhuis derhalve. 

 

Op 20 november mochten we Sinterklaas begroeten. Omdat bezoekers onder de 

toen geldende corona maatregelen niet waren toegestaan ditmaal geen vrolijke 

kinderen op het vlot en in de sociëteitszaal. Een beetje kaal wel, maar de 

goedheiligman was in er tenminste! 

 

De dag na de aankomst van Sinterklaas vond traditioneel Stadje Rond plaats. 

Een groot aantal deelnemers, snelle tijden, mooie uitdossingen en heerlijke 

pannenkoeken. Een topdag voor de vereniging en op de sociëteit! 

 

En met deze activiteit zat het er bijna op voor het verenigingsleven in de clubzaal. 

We waren dat jaar nog een paar weekenden open, maar de COVID-regelgeving 

was al zodanig, dat de traditionele Boerenkool maaltijd op De Hunze ook dit jaar 

geen doorgang kon vinden, waarna het bestuur evenals vorig jaar besloot de 

tassen van De Smaak van het Noorden aan het stuur te hangen en op de 

achterbank van de bolides te zetten om boerenkool bij leden thuis te bezorgen. 

Evenals als vorig jaar gaf dit veel plezier en gezelligheid, maar uiteraard wel met 

de hoop en verwachting dat de traditie van samen eind december boerenkool 

eten in 2022 weer `gewoon’ op de sociëteit plaats zou kunnen vinden.  

 

Zoals boven beschreven werden de touwtjes bij iedere persconferentie van de 

overheid wat strakker aangehaald en moesten we op 19 december 2021 geheel 

en al sluiten. 

 

We eindigden we het jaar 2021 zoals we het in januari begonnen: met gesloten 

sociëteitsdeuren. 

 

10.3. Dankwoord 
Het was organisatorisch een moeilijk jaar, maar dat wat wel georganiseerd kón 

worden werd door de mensen binnen de SOEP met veel enthousiasme 

opgepakt. 

 

De bar was vrijwel altijd bemand en nooit deed ik vergeefs een beroep op 

mensen als er ergens extra handjes nodig waren.  
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Dat is voor ons allen wezenlijk, want willen we als vereniging goed draaien dan is 

een goed lopende, gezellige sociëteit van groot belang; het is dé plek waar we 

van (individuele) roeiers tot leden van een vereniging worden gesmeed. Mijn 

grote dank gaat dan ook uit naar iedereen binnen de SOEP. 

 

Dank voor jullie hulp, dank voor de gezelligheid die jullie wisten te creëren. Ik 

hoop en verwacht dat we het enthousiasme van het afgelopen jaar voort kunnen 

zetten en van 2022 een samen mooi jaar kunnen gaan maken.  
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11. Overige informatie 

Koninklijke Groninger Roeivereniging De Hunze 

Praediniussingel 32 

9711 AG GRONINGEN 

info@hunze.nl 

www.hunze.nl

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

rek.nr omschrijving 

realisatie 

2021 

begroot 

2021 

definitief 

2020 

8000 Contributie 170.002 160.000 162.250 

8005 Entréegelden 3.400 1.500 2.900 

8010 Donaties 1.980 1.500 1.538 

8020 Verhuur kastjes 2.090 800 1.173 

8025 Verhuur ligplaatsen 400 400 400 

8030 Verhuur boten aan 

 KNRB-leden 425 500 385 

8035 Cursusgelden 6.395 1.500 4.360 

8040 Instructie aan derden 300 500 0 

8080 Boetes 0 0 0 

8090 Overige roei-inkomsten 0 0 0 

  

Inkomsten uit 

 roei-activiteiten 184.992 166.700 173.006 

 

8400 Rente 0 0 0 

8410 Subsidies 0 0 0 

8415 Sponsoring 0 0 0 

8417 Schenkingen 0 0 0 

8420 Advertenties 0 0 0 

8425 Grote Clubactie 0 0 0 

8430 Stadjerspas 0 0 0 

8480 Boekwinst 23 0 0 

8490 Overige inkomsten 215 0 0 

  Neveninkomsten 238 0 0 

 

330 Waterwolf 323 0 -3 

331 Stadje Rond 0 0 0 

332 Bommen Berend -105 0 -24 

  Eigen evenementen 218 0 -27 
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rek.nr omschrijving 

realisatie 

2021 

begroot 

2021 

definitief 

2020 

3900 Indoor/outdoor 

 ledenbijdragen 4.311 3.000 2.923 

3910 Indoor/outdoor 

 loonkosten -3.701 -3.000 -2.850 

3920 Indoor/outdoor 

 loonadministratie   0 0 

3930 Indoor/outdoor facilitaire 

 voorzieningen -301 -1.500 -682 

3940 Indoor/outdoor diverse 

 kosten   0 0 

  Indoor/outdoor 309 -1.500 -609 

 

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 0 

4105 Klein onderhoud 

 gebouw -3.698 -3.000 -1.004 

4110 Energiekosten -12.808 -14.000 -13.457 

4111 Telefoon -721 -500 -713 

4115 Schoonmaak, milieu- 

 dienst, beveiliging -9.101 -13.000 -12.771 

4120 Verzekering, belasting, 

 waterschap -12.749 -14.000 -12.148 

4190 Overige 

 exploitatiekosten 

 gebouw   0 -899 

  Botenhuis -39.077 -44.500 -40.992 
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rek.nr omschrijving 

realisatie 

2021 

begroot 

2021 

definitief 

2020 

4200 Aanschaf vloot 0 0 0 

4210 Onderhoud en reparatie 

 vloot -2.787 -4.500 -5.332 

4220 Verzekering vloot -7.967 -7.000 -6.910 

4290 Overige vloot- en 

 materiaalkosten 0 -500 0 

  Vloot en materiaal -10.754 -12.000 -12.242 

 

4300 Inschrijvingen 

 wedstrijden, competitie 

-4.144 -4.000 -868 

4305 Botentransport -3.940 -3.000 -1.133 

4310 Inschrijfgelden overige 

 evenementen 

0 -500 -155 

4320 Toerroeien 

 botentransport 

-131 -500 -136 

4330 Jeugd en junioren -17 -300 -158 

4335 Schoolroeien 0 0 0 

4340 Feestcommissie 0 0 0 

4345 Trainingsweekenden 0 0 0 

4350 Instructie, coaching, 

 cursus 

-488 -1.000 -1.161 

  Activiteiten -8.720 -9.300 -3.611 

 

4400 Lustrum, 

 commissiekosten 

-54 0 0 

4402 Lustrum, materialen -466 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 -520 0 0 
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rek.nr omschrijving 

realisatie 

2021 

begroot 

2021 

definitief 

2020 

4500 Administratie -1.683 -1.800 -1.647 

4502 Kopieerkosten -74 -500 0 

4504 Porti -380 -100 0 

4505 Communicatie, 

 belkosten 

0 0 0 

4506 Internet -3.423 -4.000 -4.153 

4510 PR, reklame -26 0 0 

4515 Loods, katern in Roeien 0 0 0 

4520 Representatie en 

 cadeaux 

-934 -1.000 -276 

4525 Abonnement, contributie -62 -150 -123 

4530 Reis- en verblijfkosten 0 0 0 

4590 Overige 

 organisatiekosten 

-4 0 -820 

  Organisatie -6.586 -7.550 -7.019 

 

4600 Overige verzekeringen -853 -750 -853 

4610 Advieskosten 0 0 0 

4612 Accountant, notaris 0 0 0 

4620 Aanschaf apparatuur -365 -100 -178 

4625 Aanschaf/onderhoud 

 software 

0 -300 0 

4640 Rente- en bankkosten -6.263 -6.500 -6.871 

4670 Afdracht bonden 0   0 

4690 Overige diverse kosten -17.796 -18.000 -16.029 

  Diverse kosten -11 0 -18 

 

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 

2021 

begroot 

2021 

definitief 

2020 

4800 Dotatie 

 botenhuisreserve 

-12.960 -900 -14.920 

4802 Dotatie vlotreserve 0 0 0 

4810 Dotatie botenreserve -40.000 -40.000 -40.000 

4812 Dotatie 

 schaderisicoreserve 

-2.000 -2.000 -2.000 

4814 Dotatie 

 onderhoudsreserve 

 vloot 

-5.000 -5.000 -5.000 

4820 Dotatie lustrumreserve -500 -500 -500 

  Afname 1ton actie     

  Aflossen lening 

 Rabobank 

-20.000 -20.000 -20.000 

    -80.460 -68.400 -82.420 

 

8311 baromzet leden 10.737 8.000 8.855 

8313 baromzet leden tijdens 

 verhuur 

315 0 52 

8315..17 zaalhuur leden, 

 incl. apparatuur, etc. 

1.010 0 0 

  Inbev 0 0 0 

8323 baromzet niet-leden 

 tijdens verhuur 

626 0 290 

8325..27 zaalhuur niet-leden, 

 incl. app., etc. 

2.306 0 250 

  overige, diversen   0 438 

  Inkomsten SOEP 14.994 8.000 9.885 
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rek.nr omschrijving 

realisatie 

2021 

begroot 

2021 

definitief 

2020 

5010..29 inkopen -7.332 -3.000 -4.444 

5030 personeelskosten 0 0 0 

     
5110..12 schoonmaak 0 0 0 

5114 tapservice, onderhoud 

 koeling 

-41 -150 -30 

5116 EHBO, 

 veiligheids- 

 voorzieningen 

-236 -300 0 

5120 Buma, Stemra, Sena -138 -150 -101 

5121 onderhoud piano, 

 apparatuur 

-80 -90 -80 

5122 artiesten, evenementen 0 -385 0 

5123 versiering sociëteit -183 -75 -158 

5124 abonnementen, kranten -498 -400 -456 

5125, 29 administratie- en 

 bankkosten 

0 0 -24 

5126 representatie 0 0 0 

5127 promotie 0 0 0 

5128 scholing 0 500 0 

5130 sleutels en sloten -9 0 0 

5132 materiaal en reparaties -83 -250 -275 

5190 overige 

 exploitatiekosten 

-106 0 -227 

     
5200 aanschaf apparatuur -3.677 -1.500 0 

5210 aanschaf meubilair 

 binnen 

-175 0 -339 

5220 aanschaf meubilair 

 buiten 

0 0 0 

5230 aanschaf verlichting 0 0 0 

     
5300 bijzondere uitgaven 0 0 0 

  Uitgaven SOEP -12.558 -5.800 -6.134 
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rek.nr omschrijving 

realisatie 

2021 

begroot 

2021 

definitief 

2020 

  Totaal inkomsten: 185.230 166.700 173.006 

  

Totaal operationele 

 uitgaven: 

-90.418 -100.500 -88.449 

  Resultaat SOEP 2.436 2.200 3.751 

  Operationeel resultaat 97.248 68.400 88.308 

  

Afschrijvingen, aflossing 

 en dotaties 

-80.460 -68.400 -82.420 

  

Bijzondere baten en 

 lasten 

-6.143 0 1.887 

  Winst/verlies: 10.645 0 7.775 
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Bijlage 2 Eindbalans 

  



 

Jaarverslag 2021 – 55 

Bijlage 3 Uitsplitsing reserves 

 


