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Algemene ledenvergadering
Op maandag 8 maart was er de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Amsterdamsche Roeibond.
Tijdens deze vergadering is Jaap Vlugt opnieuw benoemd voor drie jaar als commissaris CIC en is de
aanstelling van Lex van Emden als penningmeester voor 1 jaar verlengd.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
De WBTR gaat per 1 juli in werking. Deze wet is bedoeld om het besturen van verenigingen en
stichtingen te verbeteren en in lijn te brengen met de regelingen die gelden voor de NV en BV. Het is
vooral van belang om alle afspraken goed vast te leggen. Meer info treft u via deze link: https://wbtr.nl/
De KNRB is bezig een Webinar te organiseren voor de roeiverenigingen. Zodra de datum daarvoor
bekend is zullen we dit op de website melden. U ontvangt deze informatie ook via de Ledenpost van de
KNRB. https://knrb.nl/2021/01/26/nieuwe-wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen-treedt-per-1-juli2021-in-werking/

Werkzaamheden Berlagebrug
In 2022 en 2023 gaat de gemeente Amsterdam de Berlagebrug gelegen over de Amstel restaureren en
vernieuwen. Er worden in 2 fasen onderhoud en vernieuwingswerkzaamheden uitgevoerd. Er is
voorzien in het toegankelijk blijven van de doorvaart voor roeiboten. Voor de details van de regeling
verwijzen wij u naar de brief van de gemeente. https://amsterdamscheroeibond.nl/wpcontent/uploads/Werkzaamheden-Berlagebrug-2022-en-2023.pdf

Evenementen in 2021
Onze wedstrijden Head en ARB-Bosbaan konden afgelopen jaar geen doorgang vinden. In 2021 is er
gekozen voor aanpassingen.
-Virtual Head
In samenwerking met de Skiffhead is met groot succes de virtuele Head georganiseerd. De Headcommissie heeft zeer hard gewerkt om er een geslaagd evenement van te maken.
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Verdeeld over de verschillende activiteiten hebben in totaal 646 personen deelgenomen. U treft een
uitgebreid verslag op onze website: https://amsterdamscheroeibond.nl/wpcontent/uploads/13042021-TERUGBLIK-Virtual-Head21.pdf
-De ARB-wedstrijden over 2 km op 5+6 juni
Alles is anders dit jaar zo ook het wedstrijdseizoen. Dit jaar zal de ARB op de Willem Alexander Baan
(WAB) te vinden zijn. De ARB is een onderdeel van een reeks wedstrijden waarbij de indeling zo is
gemaakt dat alle geledingen aan bod komen onder de beperkte mogelijkheden die er zijn. Met het
uitgeven van deze nieuwsbrief is nog niet duidelijk of de ARB definitief door kan gaan, maar de
commissie zet zich vol in om, als het mag, een mooi evenement neer te zetten.
-DIYR
De Dutch International Youth Regatta (DIYR), een nieuwe jaarlijkse wedstrijd voor jeugd en junioren op
de Bosbaan, staat gepland op 3 en 4 juli. We verwachten dat dit evenement nu wel kan aanvangen.
-Coupe de la Jeunesse
Op 4, 5 en 6 augustus 2023 organiseert de ARB de Coupe de la Jeunesse, een internationale wedstrijd
voor junior roeiers afkomstig uit (18) Europese landen, op de Bosbaan. We zouden dit in 2022
organiseren, maar alles is een jaar doorgeschoven.

Activiteiten met steun vanuit het VBWJ-Fonds
Verenigingen die aangesloten zijn bij de ARB kunnen aanvragen indienen om activiteiten te organiseren
ten behoeve van werving en promotie van het junioren roeien. Voor nadere informatie over de criteria
voor aanvragen bij het VBWJ-fonds verwijzen wij u naar: breedtereoeien@amsterdamscheroeibond.nl .
Afgelopen kwartaal zijn drie aanvragen voor VBWJ-bijdrage ontvangen.
-Okeanos organiseert in juni een juniorenmiddag; - Cornelis Tromp organiseert een open dag tijdens de
Koningsspelen; - Amstel, De Hoop, RIC en Willem-III, hebben een plan om een introductieperiode van 8
lessen voor junioren aan te bieden en dit samen te organiseren met studenten- en juniorcoaches.
Als VBWJ willen we graag activiteiten ondersteunen die tot doel hebben meer jeugd te werven, het
aanbod speelser en creatiever te maken, naast budget voor verbreding van kennis door opleiding en
kaderondersteuning. Het verstrekken van shirtjes en petjes komt niet voor vergoeding in aanmerking.
Goede voorbeelden van activiteiten willen we graag delen op de website. Draaiboeken van
evenementen kunnen ter inspiratie dienen.
Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking met de commissie junioren en opleidingen van de
KNRB waar gewerkt wordt aan een nieuwe opleiding Juniorcoach-1. Dit wordt een
eigentijdse opleiding met een stuk zelfwerkzaamheid van de startende coach en begeleiding door een
zelfgekozen buddy van de club. Deze opleiding wordt uitermate geschikt om junioren te ondersteunen
in het ingewikkelde traject van roeitrainingen leren geven. We verwachten dat veel verenigingen hier
hun voordeel mee kunnen doen.

Nieuwe roeivereniging in oprichting
In Amsterdam Noord is een kopgroep bezig met het starten van een nieuwe vereniging ‘NoordRoeit’.
De vereniging zal komen te liggen aan het Noord-Hollands kanaal wat een verrijking van de
roeimogelijkheden betekent. www.noordroeit.nl. De vereniging is bezig met een concept WABONieuwsbrief Amsterdamsche Roeibond
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aanvraag (omgevingsvergunning) en hoopt over enkele maanden meer duidelijkheid te hebben over
een mogelijke locatie.

Centrale Inkoop Commissie (CIC)
De catalogus 2021 staat online op de website. De bestellingen worden, ondanks de corona beperkingen
ten aanzien van aanwezigheid van het aantal medewerkers per m2, minstens éénmaal per week
afgehandeld. Nu er niet in alle boten geroeid kan worden is er meer tijd om aan onderhoud te werken.
Onze voorraden zijn op orde. https://amsterdamscheroeibond.nl/cic/
Een tip van de magazijnmeesters: Nummering van riggers en riemen geeft duidelijkheid voor roeiers bij
zowel de instructie als bij het op- en afriggeren van het materiaal. Vier (drie, twee, een) bandjes op de
riggers van plek 4 (3,2,1) plakken helpt daarbij. Rode tape aan Bakboord en groene tape aan
Stuurboord. Zie onderstaande afbeelding als voorbeeld.

Enquête Toekomst ARB
Het bestuur wil graag haar missie/visie actualiseren over haar rol in de toekomst. Dit is natuurlijk niet
alleen aan ons bestuursleden maar vooral aan de leden van de aangesloten verenigingen. Hierbij
nogmaals een verzoek om deze enquête in te vullen, voor degenen die dit nog niet gedaan hebben, via
de link: https://forms.gle/wVc83xRxTpY22RH96
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