Welkom bij
Roeivereniging Scaldis
Je hebt gekozen voor de kennismaking met een hele mooie, uitdagende
sport bij een geweldige vereniging: Scaldis. Veel leden zijn actief
betrokken bij de vereniging en het organiseren van de introductieperiode.
Van al deze mensen kun je veel leren over het roeien en ook over de
cultuur van onze club. We wensen je dan ook veel plezier bij onze
vereniging en hopen dat je naast het roeien ook snel je weg gaat vinden
in het verenigingsleven. Omdat we graag willen dat je je snel thuis voelt
bij Scaldis hebben we dit boekje gemaakt dat je daarbij kan helpen. Ben
jij een nieuw lid met roeiervaring? Ook voor jou bevat dit boekje
waardevolle informatie.

INFORMATIEBOEKJE VAN GOESE ROEIVERENIGING SCALDIS
Inleiding
Dit informatieboekje helpt je wegwijs te maken binnen onze vereniging en kan gebruikt worden als
naslagwerkje voor alle leden. Roeien brengt je een hoop plezier. Dat moet ook op een verantwoorde
manier worden gedaan en dat vergt een investering van jezelf.
Naast dit informatieboekje gebruikt de vereniging voor Techniek, Materiaal en Veiligheid een
zogenaamde Roeiwijzer. In papieren versie te verkrijgen bij instructeurs tijdens het lessen of te
raadplegen via de website van Scaldis. www.rvscaldis.nl
Door je te houden aan wat instructeurs je leren, kun je goed voor je eigen veiligheid zorgen en die van
anderen, afgezien van de noodzaak het kostbare materiaal heel te houden.
Veel plezier gewenst bij onze vereniging.
Het bestuur.

Scaldis in een notendop
Op 25 maart 1985 vindt bij Notaris Mr. Gmelich Meijling te Kapelle de oprichting van onze verenging
plaats. Onze eerste skiff krijgen we van roeivereniging “De Honte” in Middelburg. In deze periode
vinden we onderdak op het industrieterrein in een loods aan het water van de Fa. Pilaar. Scaldis is
dan één van de 110 roeiverenigingen in Nederland die allen zijn aangesloten bij de Koninklijke
Nederlandse Roeibond (KNRB). Deze nationale roeibond is aangesloten bij de FISA (Fédération
Internationale des Sociétés d’Aviron), de internationale roeibond.
Een eigen onderkomen krijgen we vervolgens in de toenmalige manege aan de Westhavendijk, een
eigen botenhuis. Het botenbestand groeit en op 8 mei 1986 worden alle boten gedoopt en voorzien
van namen van Zeeuwse wateren en stromen.
Vanaf 1988 neemt onze vereniging deel aan roei-evenementen, zowel in als buiten Zeeland. Voor het
eerst organiseren we ook eigen onderlinge wedstrijden waarbij ook wordt ingeschreven door andere
roeiverenigingen. Ook wordt gestart met aangepast roeien, roeien voor mensen met een handicap.
De vereniging groeit en groeit en de behoefte bestaat aan uitbreiding en nieuwbouw. Het heeft veel
hoofdbrekens gekost en enorm veel uren van vrijwilligers binnen de vereniging maar uiteindelijk komt
er een prachtig clubhuis en grote botenloods. Hiermee kunnen we voor jaren verder

Algemene gegevens
De vereniging kent statuten en een huishoudelijk reglement. In de statuten wordt geregeld hoe het
bestuur moet zijn samengesteld, hoe het wordt gekozen, hoe ledenvergaderingen moeten worden
gehouden en onder welke condities. Het bestuur laat zich bijstaan door meer dan 10 commissies. In
deze introductie komen ze allemaal aanbod.
Uitwerking van diverse artikelen van de statuten staan in het huishoudelijk reglement. Beide
documenten geven de rechten en plichten aan van bestuurders, leden, ereleden en begunstigers. Het
legt de wettelijke verplichtingen vast en geeft structuur aan de regelgeving van de vereniging.
Deze documenten vind je op www.rvscaldis.nl

Lidmaatschap
Iedereen kan lid worden van de roeivereniging of je nu roei-ervaring hebt of niet, of je jong bent of al
wat ouder.
Aanmelden bij de vereniging vindt in de regel plaats na bekendmaking van de Open Dagen aan het
begin van het roeiseizoen (meestal eind maart). Gelegenheid wordt geboden om 3 instructiemomenten mee te maken om vervolgens te kiezen voor het lidmaatschap, waarna de contributie
ingaat.
Opzeggen van het lidmaatschap is ook in de statuten geregeld. Opzegging dient te geschieden bij de
ledenadministratie (zie contactgegevens) vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar. Het
lidmaatschap eindigt dan per 1 januari van het nieuwe jaar. De houder van de ledenadministratie zal
je vragen wat de reden is van vertrek, om daarvan te leren en er beleid op te kunnen maken.

Contactgegevens
Eén lid van onze vereniging houdt de ledenlijst bij. Veranderingen van adres en/of telefoonnummer of
e-mailadres, s.v.p. schriftelijk door te geven aan haar.
Tel. 0113 213638. Mail: e.kole-vaneerten@hetnet.nl

Scaldiskleuren
De kleuren van de vereniging zijn rood – wit. De
roeikleding bestaat uit een zwarte broek en een rood
shirt met het Scaldisembleem. Dit tenue is verplicht
voor deelnemers aan wedstrijden en toertochten. De
leden krijgen bij het halen van het eerste examen een
club T-shirt. Er is een ‘wedstrijdlijn’ en een ‘toerlijn’.
Eén lid van de vereniging beheert een klein kleding
depot. Zij is vaak aanwezig bij instructie- en
afroeimomenten om bestellingen voor clubkleding op te nemen.
Zie ook: www.rvscaldis.nl.

Verenigingsleven
Na afloop van het roeien kun je in het paviljoen genieten van een drankje; consumpties reken je af
met een strippenkaart, deze zijn aan de bar te koop. Als je een consumptie koopt van de vereniging
schrijf je die zelf af op je eigen strippen kaart. Koffie en Thee kosten 60 cent en een koek 30 cent.
Dit alles gaat in goed vertrouwen. Roeivereniging Scaldis kent naast het roeien allerlei
gezelligheidsactiviteiten, zo kun je elke tweede woensdagavond komen eten; we serveren een
eenvoudige, voedzame maaltijd waarbij je je mederoeiers goed kan leren kennen. Inschrijven hiervoor
via d8@rvscaldis.nl
Behalve de clubhap zijn er legio sociale- en roeiactiviteiten, zoals onderlinge wedstrijden, toertochten,
het dauwroeien, het kerstdiner, de midzomer barbecue en het midweekroeien. Deze activiteiten
bieden de beginnende roeier kansen voor sociale contacten en roeien met meer ervaren roeiers.
Nieuwkomers wacht hierbij een hartelijk welkom.

Communicatie
-Clubblad
Ongeveer 5 maal per jaar komt het clubblad ‘’t Kanaaltje’
uit wat digitaal wordt aangeleverd.
Enkele papieren exemplaren liggen ter inzage in het
clubgebouw. Dit is naast het officiële
bestuurlijke mededelingenorgaan, het medium voor
clubactiviteiten, aankondigingen van
evenementen en verslagen daarover. Vlak voor
verschijningsdatum wordt leden gevraagd kopij in te
leveren, de redactie coördineert de ingezonden kopij.
Leden die een stukje willen schrijven, kunnen
dit mailen naar de redactie: kanaaltje@rvscaldis.nl.
-Website RV Scaldis
Uiteraard heeft de vereniging ook een website. Hierop kan
alle actuele informatie worden gevonden
over evenementen en roeiwedstrijden etc. www.rvscaldis.nl

Bestuur, organisatie en commissies
Ingevolge het gestelde in de statuten, wordt het bestuur gevormd door een voorzitter, secretaris en
penningmeester, aangevuld met vertegenwoordiging van de Commissie Roeien en een
vertegenwoordiger namens de midweekroeiers. Statutair mag het bestuur uit 7 personen bestaan.
Minimaal eenmaal per jaar schrijft het bestuur een algemene ledenvergadering uit en verder zo vaak
als dit wenselijk of noodzakelijk wordt geacht. Uitzetten van voorstellen en uitvoeren van besluiten uit
ledenvergaderingen zijn o.a. bestuurstaken.
Alle werkzaamheden op de vereniging (onderhoud boten, instructie, organisatie van evenementen,
redactie clubblad, bardienst, corveedienst, club hap, beheer van het gebouw) worden door de leden
zelf verricht. Bij aangaan van het lidmaatschap wordt van elk lid verwacht dat hij/zij op één of andere
wijze een bijdrage aan de vereniging levert.
De vereniging kan alleen goed draaien als voldoende vrijwilligers zich voor het algemeen belang
inzetten. Het gaat dan om functies in het bestuur, plaats nemen in een commissie en ad hoc
werkzaamheden, zoals assistentie verlenen bij de jaarlijkse Ganzeregatta.
Vrijwilligers doen dit niet alleen uit een verantwoordelijkheidsbesef voor een goed functioneren en
voorbestaan van de vereniging, maar ook omdat het voldoening geeft dit met elkaar tot stand te
brengen. Heb je belangstelling, dan kun je je melden bij het bestuur of bij een instructeur, daar deze
personen ‘de weg al kennen in de vereniging’. Het is de beste manier om snel thuis te raken in een
vereniging en je ermee verbonden te voelen.

-Commissies
Diverse commissies zijn direct gelinkt aan het roeien, zoals een instructiecommissie en examencommissie. Daar gaan we hier verder niet op in omdat deze besproken worden in de eerder
genoemde Roeiwijzer.
Bij Scaldis zijn de volgende commissies actief:
- De Acht / D8

Deze commissie verzorgt de maandelijkse clubhap, het kerstdiner en coördineert de roosters
voor de bardiensten en corvee/schoonmaak van het gebouw. In ’t Kanaaltje staan de roosters
voor de komende periode genoemd; schikt de datum/maand je niet, neem dan contact op met de
‘voorzitter’ van de schoonmaakploeg. Je dient zelf voor vervanging zorg te dragen.
- Onderhoud gebouw en terrein
In de zomer wordt iedere week het gras gemaaid en het terrein nagelopen. Indien nodig, worden
er reparaties verricht en/of wordt het gebouw opnieuw in de verf gezet.
- Lief en leed
Ook hiervoor is iemand verantwoordelijk. Als je meent dat bijvoorbeeld iemand wegens ziekte een
hart onder de riem gestoken moet worden, meld het dan bij je instructeur en/of een bestuurslid, die
ervoor zorg draagt dat dit bij de juiste persoon terecht komt. Datzelfde geldt vanzelfsprekend voor
een heuglijk feit.
- Materiaal
Misschien wel de belangrijkste commissie binnen onze vereniging. De materiaalcommissie zorgt
ervoor dat boten en riemen in een perfecte staat van onderhoud verkeren. Schade aan het materiaal
wordt in het zogenaamde afschrijfboek opgeschreven. Zeer ernstige schade dient onmiddellijk
gemeld te worden aan de materiaalcommissie.
- Zeeroeien
Van de stichting KiKa-Row heeft onze vereniging een echte zeeroeiboot in bruikleen. De commissie
bestaat uit een aantal ervaren stuurlieden die regelmatig mooie tochten organiseren op bijvoorbeeld
de Oosterschelde.
- Toertochten
Landelijk worden er diverse toertochten georganiseerd van één dag. De commissie bekijkt het
totale aanbod en maakt daar vervolgens een keuze uit. Deze keuze wordt bekend gemaakt binnen
de vereniging en wie voor een tocht belangstelling heeft, kan zich daarvoor inschrijven.
De KNRB organiseert meerdaagse hotel- en kampeertochten in binnen- en buitenland. Heb je
daarvoor belangstelling, dan is het mogelijk als individu daarop in te schrijven.

- Ganzeregatta
De Ganzeregatta is een tijdrace over 4,3 km tussen de Oude Haven van Goes met als finish het
Goese Sas. Tevens is er een wedstrijd voor de aangepaste roeiers, over een lengte van 2 km.
Op deze dag wordt ook het Zeeuws Kampioenschap gevaren voor alle categorieën. Voorwaarden
om aan dit kampioenschap deel te nemen zijn: roeiers moeten lid zijn van een Zeeuwse Roeivereniging of alle roeiers (incl. stuur) moeten geboren zijn in Zeeland (legitimatie bij inschrijving is
verplicht). Traditioneel wordt deze Ganzeregatta gehouden op de eerste zaterdag van maart.
- Wedstrijden
Roeivereniging Scaldis heeft ook een enthousiaste groep wedstrijdroeiers die ongeveer 20
wedstrijden per jaar bezoeken. Deelnemen kan zodra je afgeroeid hebt voor je eerste niveau.
- Aangepast roeien
Roeivereniging Scaldis biedt ook voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking de
mogelijkheid om de roeisport te beoefenen.
- Jeugd (…. Tot 18jaar)
Ben je 1.50 m of langer en heb je een zwemdiploma dan kun je komen roeien. Iedere
zaterdagochtend wordt er getraind van 9.45 tot 12.00. In de zomer wordt er ook op
donderdagavond geroeid.

Overige activiteiten
Indoortraining.
In de winterperiode, wanneer er minder geroeid kan worden (vroeg donker!) wordt er
vanaf medio oktober tot en met medio maart een Indoortraining verzorgd in een sporthal.
Clubdag, skiff event e.d.
Deze worden georganiseerd en binnen de verenging bekend gemaakt als hiervoor een goed
moment kan worden gevonden onder verantwoordelijkheid van een aantal enthousiastelingen.
Sponsoring / donateurs
Te allen tijde is het mogelijk om een activiteit van Scaldis te sponsoren en vanzelfsprekend bestaat
de mogelijkheid begunstiger of donateur van onze vereniging te worden. Voor sponsoring gaat
het bestuur, c.q. een commissie zelf de boer op. Donateurschap of begunstiger worden, zal
eerder van een privépersoon uitgaan.
Kennis maken met roeien
Het is mogelijk om bij RV Scaldis een kennis making met roeien af te spreken, b.v. voor een
personeelsfeestje of ander soort bijeenkomst of training: de organisatie daarvan is in handen van
het bestuur.

Tips
Brildragers doen er verstandig aan om hun bril te beveiligen met een touwtje, want een bril die over
boord valt is weg.
Neem altijd een bidon met water of een sportdrankje mee in de boot, want van roeien word je dorstig.
Geef adreswijzigingen of veranderingen in je e-mail adres door aan de ledenadministratie
Als je te laat voor een les bent of je kan helemaal niet komen, geef dat dan door aan je instructeur.
Bij aanvang van de cursus krijg je een lesplanner en een lijstje met de telefoonnummers van je
instructeurs.

Weetjes
Nederland telt 114 roeiverenigingen, samen hebben ze ongeveer 31.000 roeiers. Bij Roeivereniging
Scaldis zijn ca. 150 roeiers lid, de helft van hen is vrouw. In ons botenhuis liggen in totaal 41
roeiboten.
Een skiff weegt ca. 16 kg en is 8,2 meter lang en 28 cm breed. Een acht weegt 100 kg en is 17 meter
lang. De lengte van een scullriem is 2,9 m en een riem voor boordroeien is 3,8 m lang.
Het wereldrecord roeien 2000 meter in een acht staat op 05:19.35 (Rotsee, Zwitserland 2012), dat
komt overeen met een snelheid van bijna 23 km/uur.

Vaste roeimomenten
Op de volgende roeimomenten is er meestal wel iemand op de club te vinden.
Club roeien - open roeimoment:

Midweekroeien:

Jeugd: (eerste keus gehele vloot)

Aangepast:

Zaterdag

08:45 in de boot; 08:30 verzamelen

Zaterdag

09:45 jeugdroeien

Zondag

09:30 in de boot:09:20 verzamelen

Maandag

10.00uur in de boot;09.45uur verzamelen

Donderdag

09:30 uur in de boot;09.15uur verzamelen

Vrijdag

10.00uur in de boot;09.45uur verzamelen

Zaterdag

09:45-11:15 uur (hele jaar door)

Donderdag

18:45-20:00 uur (in de zomer)

Zaterdag

10:00-12:00

Algemene wenken
* Ga alleen roeien als je je fit voelt. Neem geen risico’s. Besef dat je zelf verantwoordelijk bent
voor wat je doet.
* Je mag alleen een boot gebruiken als je in het bezit bent van de voor die boot geldende oefen-,
roei- en/of stuurbevoegdheid. Tijdens lessen wordt je hierover nader geïnformeerd.
* In alle gevallen, waarin je onder leiding van een instructeur oefent in boten waarvoor je de proef nog
niet hebt afgelegd, moet de instructeur zich binnen roepafstand bevinden.
* Bij onjuiste, onzorgvuldige of onvoorzichtige behandeling van boten of riemen, dan wel bij een
grove overtreding van de veiligheidsregels, kan het bestuur een lid of een ploeg een tijdelijk roeiverbod opleggen.
Er is het bestuur bijzonder veel aan gelegen om ongevallen te voorkomen. Incidenten zijn
bijna-ongevallen, die gemakkelijk tot letsel en/of schade hadden kunnen leiden.

Voor verdere informatie zie de website www.rvscaldis.nl

Roeivereniging Scaldis is aangesloten bij de
Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB)

