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INLEIDING
Welkom! In dit deel 1 van het handboek vind je alle algemene informatie over de roeivereniging De Where.
Wil je meer specifieke dingen weten? Kijk dan in een van de andere delen van het Handboek:
Deel 2 De boten en bevoegdheden, gebruiksregels materiaal en loods
Deel 3 Roeitechniek, sturen, instructie en afroeien en veilig varen
Naast dit handboek vindt je veel informatie over de vereniging op de website: www.prvdewhere.nl
Heb je tips voor de tekst van dit handboek, mis je bepaalde onderwerpen of andere suggesties? Geef die dan
door aan de secretaris@prvdewhere.nl

OVER DE WHERE, DOELSTELLING EN BELEIDSPLAN
Op een mooie locatie aan de Purmerringvaart, en het riviertje de Where ligt de PRV De Where. Een ideale
uitvalbasis voor toertochten. De Waterlandtocht is dan ook landelijk bekend en met grote regelmaat ontvangt
De Where roeiers van andere verenigingen die één of meerdaagse roeitochten in deze regio organiseren. In de
twee loodsen van De Where liggen ongeveer 60 boten. Wherry’s en C boten zijn sterk vertegenwoordigt. De
gladde oefen- en recreatie- en wedstrijdboten zijn ingedeeld naar gewichtsklasse.
De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Roeibond, en bij de regionale Amsterdamse
Roeibond.
Roeien bij De Where is laagdrempelig en mogelijk voor alle leeftijden, ook voor leden met beperkingen. De
vereniging wil alle leden met plezier en met anderen samen, zo optimaal mogelijk, zowel recreatief, sportief als
competitief de roeisport laten beoefenen. Uiteraard voor zover dit past binnen de mogelijkheden van de
vereniging.
Laagdrempelig betekent bij ons

betaalbare contributies,

kortingen voor diverse lidmaatschappen,

geen ballotage,

een prettige sfeer waar je je snel thuis voelt, zonder elitair karakter.
Leden zijn welkom vanaf de leeftijd van 10 jaar (tot 18 jaar met toestemming van de ouders).
Nieuwe leden zonder ervaring krijgen een basis roei-instructie. Dat kan in een wherry, een oefenskiff of in Cmateriaal zijn.
Daarna hebben we de volgende groepen met elk hun eigen wensen qua uitrusting, verdere instructie en
beleving:
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De recreatieve roeiers willen een stabiele boot om één of meer uur
per week te roeien: gestuurd C en E-materiaal en een ruime wherry
inclusief botenvervoer om mee te kunnen doen aan toertochten.
De sportieve roeiers willen glad subtop-materiaal voor één tot en
met acht personen: ongestuurd C materiaal en gestuurd B/C
materiaal.

De wedstrijdroeiers hebben behoefte aan glad topmateriaal;
deskundige, structurele en frequente coaching, botenvervoer en een
tegemoetkoming in de startgelden. Ook is het uitdagend om binnen de
vereniging met roeiers van een gelijk niveau te trainen en te wedijveren.

De Where neemt maatregelen om leden met (fysieke) beperkingen, zo lang als mogelijk van de roeisport te
laten genieten.
De Where heeft beperkte mogelijkheden (financieel, coaching, uitdaging) en kan niet alle wensen van de
diverse doelgroepen optimaal vervullen. Het bestuur legt belangrijke keuzes daarin voor aan de Algemene
Ledenvergadering.

BELEIDSPLAN
De Where heeft haar doelen en activiteiten uitgewerkt in een meerjarenplan. De Algemene Ledenvergadering
stelt het plan en bijstelling er van vast. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering en evaluatie van dit
plan.
Het beleidsplan is te downloaden van www.prvdewhere.nl
De PRV De Where drijft op de activiteiten van de leden. Mede
daardoor kan de contributie zo laag zijn. Veel vrijwilligers zijn
actief op verschillende werkterreinen; zoals botenhuis,
materiaal, instructie, soos, toer, wedstrijd en jeugd.
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ROEIMOGELIJKHEDEN: ONS VAARWATER

ONTSTAAN EN GESCHIEDENIS
De PRV De Where is opgericht op 1 oktober 1958. Met een beperkt aantal
boten werd door enthousiaste groep Purmerenders gestart in een tijdelijk
gehuurde loods aan de Where, gelegen tegenover het Looiersplein. Twee jaar
later, in 1960 werd een houten loods (nabij de spoorbrug over de Where)
gekocht en ingericht als botenhuis. In de periode van 1967 tot 1969 werd door
de leden en het bestuur hard gewerkt aan de totstandkoming van het
clubgebouw op de huidige locatie.
Dankzij een forse bijdrage van het VSB-fonds en veel zelfwerkzaamheid kon in
de periode 1999 tot 2001 een aanzienlijke uitbreiding gerealiseerd worden
met een nieuwe verdieping voor de kleedkamers, fitnessruimte en
bestuurskamer.
Meer lezen over de geschiedenis
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BEVOEGDHEDEN, INSTRUCTIE, TRAINING EN BEGELEIDING
Roeien is een technische sport waarin veel te leren is. Bij het roeien hoort ook enige materiaalkennis en vooral
moet ook de veiligheid voor bemanning en materiaal worden gegarandeerd. Als lid van De Where krijg je
instructie in de roeitechniek en de nodige kennis van andere leden die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Lees in
de Delen 2 en 3 meer specifieke informatie. Hier lees je een korte algemene toelichting.

BEVOEGDHEDEN
De basistechniek van het roeien is, ongeacht het niveau waarop je roeit, niet zo eenvoudig als het lijkt.
Een goede techniek voorkomt blessures en leidt tot meer en langer roeiplezier. Maar ook het goed sturen van
de roeiboot gaat volgens bepaalde principes. Aspirant-leden van 18 jaar en ouder zonder roei-ervaring krijgen
dan ook instructie om de basisbeginselen van het roeien, sturen, materiaal en de regels op het water te leren.
De Where heeft 7 verschillende roeiniveaus of bevoegdheden voor de volwassenen. De junioren hebben 10
niveaus. Bij deze bevoegdheden horen verschillende soorten boten waarmee je mag roeien of sturen. Voor
elke bevoegdheid moet je examen doen: afroeien. Voor het afnemen van de examens heeft De Where een
aparte examencommissie.

INSTRUCTIE
De instructie bij De Where wordt gegeven door vrijwilligers, meestal ervaren roeiers. De instructie is gratis en
duurt meestal 1 uur per week. De instructie begint direct in de boot. Dat kan een wherry, C1 of skiff zijn.
Volwassenen die nog niet eerder hebben geroeid beginnen veelal in een wherry. De instructeur kan dan mee
in de boot op de stuurplaats. Na ongeveer 3 a 4 maanden, afhankelijk van de vorderingen, kun je afroeien. Als
je hiervoor slaagt, kan je "vrij" roeien in de wherry's van de vereniging. Je bepaalt dan ook of je verdere
instructie wil krijgen voor andere boottypes.
Elk seizoen (winter en zomer) maakt de instructiecommissaris een instructieschema met een ploegen en
botenindeling. Dit noemen we de instructiemarkt. Je wordt hier tijdig op geattendeerd aangezien elke ploeg
een aanvraagformulier moet invullen met voorkeur voor een boot en een roeitijd.

TRAINING EN BEGELEIDING
Roeien is een sport waarbij je alle spiergroepen gebruikt en waarbij
weinig tot geen blessures voorkomen. Soms wordt na een blessure zelfs
aangeraden om te gaan roeien. Tijdens de roeibeweging worden de
gewrichten minimaal en de spieren maximaal belast. Wist je trouwens
dat roeien een van de intensiefste sporten ter wereld is? Toproei(st)ers
hebben relatief gezien de grootste hart/long capaciteit.
Je kunt naast het roeien, gebruik maken van de indoorruimte in het
clubgebouw. Daar staan ergometers, er zijn hartslagmeters en er
hangen trainingsschema’s aan de muur. Je kunt je instructeur vragen of hij/zij je daar een instructie en
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aanwijzingen bij geeft. Als je intensief gaat trainen raden we je aan om vooraf een sportkeuring te laten doen
en je training goed op te bouwen.
In de winter kun je minder op het water roeien. Dat geldt zeker voor de avonden. Op dinsdagavond kun je
daarom meedoen aan een indoor conditie- en spiertraining in een sportzaal in Purmerend. De training wordt
verzorgd door enkele leden van De Where.

WEDSTRIJDROEIEN
Bij de De Where past het recreatief wedstrijdroeien. Voor roeien op een topniveau hebben we te weinig
mogelijkheden; dan kun je beter een grotere vereniging kiezen. Het wedstrijdroeien heeft een nauwe band met
de instructie; daar worden je mogelijkheden voor het wedstrijden roeien gepolst en beoordeeld. Wil je meer
weten over het wedstrijdroeien en jouw mogelijkheden? Bespreek het met je instructeur en neem dan contact
op met de wedstrijdcommissaris.
Voor het wedstrijdroeien geldt een aparte bevoegdheid: de bevoegdheid 6. Zie Deel 2 van het Handboek.
Wedstrijdkleding, een zogenoemd roeipakje, kun je aanschaffen via de wedstrijdcommissaris.
De Where roeiers doen mee aan wedstrijden op het nationale
roeitoneel. Het recreatieve wedstrijdroeien bestaat uit het
veteranen roeien en het roeien in de zogenaamde clubvelden.
Sinds 2012 is in Nederland het zogenaamde Master roeien
geïntroduceerd. Dit zijn 1km wedstrijden op bijvoorbeeld de
Bosbaan en andere wedstrijdroeibanen in Nederland. Bij het
meedoen aan deze Master wedstrijden geldt dezelfde
leeftijdsindeling als bij de veteranen indeling van A tot H (zie
hieronder).
Op roeiwedstrijden wordt gestart in verschillende velden. Er wordt onderscheid gemaakt naar een aantal
verschillende aspecten:
Geslacht
De wedstrijden worden niet gemengd gevaren; mannen en vrouwen varen apart.
Gewicht
Er is een onderscheid in twee gewichtsklassen zwaar roeien of open klasse en licht roeien:
Lichte heren:
minder 72,5 kg; bootgemiddelde minder dan 70 kg.
Lichte dames: minder 59 kg; bootgemiddelde minder dan 57 kg.
Leeftijd
Bij de leeftijd voor het betreffende jaar geldt de leeftijd per 31 december van dat jaar. Er zijn de volgende
klassen: Junioren 11-12, Junioren 13-14, Junioren 15-16 en Junioren 17-18
Senioren B =
tot 23 jaar
Senioren A =
open klasse
Masters A =
veteranen vanaf 27 jaar
Masters B =
gemiddelde leeftijd minstens 36 jaar
Masters C =
gemiddelde leeftijd minstens 43 jaar
Masters D t/m H =
gemiddelde leeftijd minstens 50, 55, 60, 65 en 70 jaar
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In speciale klassen wordt gestart om onervaren roeiers ook een kans te geven om af en toe een “blik te
trekken”.
Beginnelingen
Beginneling ben je zolang je niet één kwalificerende wedstrijd gewonnen hebt.
Nieuwelingen
Nieuweling kun je zijn zolang je minder dan drie kwalificerende wedstrijd gewonnen hebt.
Overgangsklasse
Uitkomen in de overgangsklasse kun je zolang je minder dan acht kwalificerende wedstrijd gewonnen
hebt.
Senioren A
Als je 9 wedstrijden of meer hebt gewonnen kun je naar de senioren A klasse.
Startvelden worden ingedeeld naar aanleiding van de hierboven aangegeven indeling in velden, gecombineerd
met het type boot waarin geroeid wordt. Bij voorbeeld het JW2- veld zijn alle dames-junioren (tot en met 18
jaar) die in de twee-zonder starten; of de MSA8+ is het open veld van de mannen Senioren A-achten. Er is een
enorm aantal verschillende startvelden. Per wedstrijd wordt bepaald welke velden kunnen starten.

TOERTOCHTEN ROEIEN
In de omgeving van Purmerend is prachtig roeiwater voor toertochten. Je vind kaartmateriaal in een map links
van de bar in de soos, of op de website en op www.afstandmeten.nl
Jaarlijks organiseert de toercommissie diverse tochten voor eigen leden
en/of voor gasten van andere verenigingen. We hebben bijvoorbeeld de
Waterlandtocht waarbij ook gasten van andere roeiverenigingen
welkom zijn. De Pannenkoekentocht, de Zomeravondtocht en de
Nieuweledentocht zijn voor de eigen leden. Tochten worden
aangekondigd op de website (kalender), op het Facebook
(evenementen) en met posters in de soos. Daar vindt je ook de
inschrijflijst.
Heb je ideeën voor een toertocht of andere activiteit? Neem dan contact op met de
toercommissie@prvdewhere.nl.
Fotoalbums en verslagjes van de tochten vindt je op www.facebook.com/PRVdeWhere
Als je zelf een tocht organiseert met boten van De Where dan moet je in ieder geval de boten reserveren bij de
toercommissie. Dan kunnen zij zien of de geplande datum en tijd past bij eventuele andere activiteiten.
Je kunt bij de meeste andere roeiverenigingen boten lenen of huren voor een toertocht. Je moet dan tenminste
de basisbevoegdheid roeien en sturen hebben. Op de toerkalender van de KNRB vind je veel georganiseerde
tochten van andere verenigingen in zowel binnen- als buitenland.
Wil je met een of meerdere boten van De Where vanaf een andere roeivereniging gaan roeien? Dan kun je via
de toercommissie boten en een van de botenwagens reserveren. In het veiligheidsplan lees je meer over het
gebruik van de botenwagen.
7
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DE WHEREJEUGD
De Where heeft een actieve groep jeugdleden. Natuurlijk is er veel aandacht voor het leren roeien. Daarnaast
zijn er verdeeld over het hele jaar allerlei activiteiten.
Vanaf het jaar waarin ze 10 jaar worden krijgen kinderen
roeiles. Je wordt uitgedaagd om een diploma met tien stickers
vol te krijgen. Voor elke behaalde roeibevoegdheid krijg je een
sticker. Dat varieert van beginnend skiffeur tot
(jeugd)instructeur; maar ook de theorie, over bijvoorbeeld
voorrangsregels op het water, wordt niet vergeten. De
jeugdinstructeurs kunnen een officiële landelijke bevoegdheid
halen. Daarmee mag je overal instructie geven.
In het winterseizoen (oktober t/m maart) roeit de jeugd elke
week op de zaterdagmiddag, samen in ploegen. In de zomer
roei je op de woensdagavond in een skiff met één op ééninstructie. De junioren, vanaf ongeveer 16 jaar, roeien op de vrijdagavond.
De jeugdinstructeurs zijn lid van de jeugdcommissie. Zij organiseren elke maand een extra activiteit. Zoals
roeitochten, samen eten in het verenigingsgebouw, zwemmen met mooi weer, schaatsen, een kerstfeest,
oefenen met omslaan met een skiff in het zwembad of een filmavond. Vaste evenementen die de
jeugdcommissie organiseert, zijn het Jeugdkamp, de Paastocht, de Oliebollentocht en het escorteren van
Sinterklaas bij zijn intocht in Purmerend.
De Where-jeugd doet natuurlijk mee aan wedstrijden. Ieder jaar in september organiseert De Where zelf
jeugdwedstrijden, waar roeiers van andere verenigingen op af komen. Coaches, instructeurs en ouders
begeleiden het wedstrijdroeien. Meer weten over De Wherejeugd? Foto’s en filmpjes bekijken van de
activiteiten? Kijk op www.dewherejeugd.nl

LIDMAATSCHAP EN WAT DAAR BIJ HOORT
Bij de Where kun je als nieuw (aspirant)lid eerst 3 keer proberen of je het roeien leuk vindt. Dan pas beslis je
definitief of je lid wilt worden. Het lidmaatschap gaat dan met terugwerkende kracht in op de eerste dag van
de maand dat je voor het eerst in de boot bent gestapt. Als je besluit om niet door te gaan, dan hoef je niet te
betalen. Ook niet voor de eerste maand.
Iedereen vanaf het jaar waarin je 10 wordt en kan zwemmen kan lid worden van De Where. Naast junior- en
seniorleden kennen we nog drie soorten lidmaatschap: de ereleden, de leden van verdienste en de donateurs.
Meer informatie vindt je in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Deze vindt je met
andere voor leden belangrijke informatie op de website
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CONTRIBUTIE
Je betaalt de contributie vooruit per kalenderjaar. De bedragen staan op de website en zijn inclusief de KNRBbondscontributie.
Bij tussentijds aanmelden wordt de de Where-contributie per maand berekend. De KNRB-contributie is altijd
een volledig jaarbedrag.
Als je lid wordt geldt er een entreegeld. Dit is een eenmalige bijdrage in de kosten van aanschaf en onderhoud
van de boten.

INTRODUCEES
Als lid van de vereniging mag je, maximaal drie keer per jaar, een introducee meenemen, iemand die geen lid
is van De Where. De introducee moet aan dezelfde minimale voorwaarden voldoen als elk Where-lid (ouder
zijn dan 10 jaar en kunnen zwemmen).
Je moet de naam en woonplaats van deze introducee in het afschrijfboek zetten. Je bent als lid
verantwoordelijk voor het gedrag van jouw gast en aansprakelijk voor eventuele schade.

VERENIGINGSKLEDING
De kleding van De Where bestaat uit een groene broek met
witte strepen en een groene of witte trui of een wit of groen
shirt. Dit tenue is geregistreerd bij de KNRB. Inmiddels zijn er in
de loop der jaren al verschillende soorten en kleuren
Wherekleding te zien. De Where heeft op dit moment een
modern roeikledingpakket, wat je naar behoefte in onderdelen
kunt bestellen. In de soos hangt een of twee keer per jaar een
bestellijst. Met vragen over de kleding kun je terecht bij de
kledingcoördinator (kleding@prvdewhere.nl).

Bij het afroeien moet je in de officiële kleding zijn. Dit geldt ook voor alle roeiwedstrijden. Ook bij roeitochten
die je bij andere verenigingen roeit is het gebruikelijk om de clubkleuren te dragen.

OPZEGGEN
Het lidmaatschap heeft geen einddatum. Wil je opzeggen? Stuur dan voor 1 december een e-mail met daarin je
naam en je geboortedatum naar ledensecretariaat@prvdewhere.nl om het lidmaatschap per 1 januari te
beëindigen. We horen graag waarom je opzegt. Als je na 1 december opzegt, moet je de volledige contributie
voor het volgend jaar betalen.
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AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
We proberen natuurlijk om schadevrij te roeien en schadevrij de boten te vervoeren. Zie daarvoor deel 3 van
dit handboek. Het kan helaas toch voorkomen, omdat er bepaalde risico’s zijn en het materiaal kwetsbaar is.
Roeien doe je in principe op eigen verantwoordelijkheid; en je moet je aan de veiligheids- en gedragsregels
houden. De Wherevloot, het gebouw en het materiaal is verzekerd voor schade. Daarnaast heeft De Where
twee aansprakelijkheidsverzekeringen waar een beroep op gedaan kan worden voor de leden.
 De zogenaamde ‘vrijwilligersverzekering’ die de gemeente
Purmerend via de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft
afgesloten.
 Een eigen WA (wettelijke aansprakelijkheid) verzekering voor
de leden van De Where. De verzekering dekt alle
verenigingsactiviteiten inclusief kennismakingsperioden en
feestwedstrijden.
De WA verzekering is voor gevallen waarin een tegenpartij de
vereniging aansprakelijk stelt voor een schade die door een Where-lid
is toegebracht. Als je echter als privépersoon als verantwoordelijke
wordt aangesproken, moet je terug kunnen vallen op je eigen WAverzekering. Ook als de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid wordt de schadeclaim bij de
veroorzaker neergelegd.
Laat verder je (kostbare) bezittingen thuis. De Where is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van je
eigendommen.

ORGANISATIE, BESTUUR EN COMMISSIES
Een vereniging is per definitie niets zonder leden; en zonder actieve leden en vrijwilligers is er geen bestuur.
Hoe we dit bij De Where hebben ingericht vind je voor het formele deel in de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement.
De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging.
Statutair is er tenminste één algemene ledenvergadering per jaar. De laatste jaren zijn er meestal twee
vergaderingen per jaar:
 in de voorjaarsvergadering, (begin april) worden in ieder geval de jaarrekening, de begroting en
de commissie verslagen besproken en vastgesteld; en worden de bestuursleden gekozen en of
benoemd;
 in de najaarsvergadering, (begin december) wordt in ieder geval op basis van de voorlopige cijfers
het investeringsplan voor het komende jaar vastgesteld.
 Verder komen in beide vergaderingen voorstellen, agendapunten van het bestuur of de leden ter
sprake en is er ruimte voor een rondvraag.
Deze najaarsvergadering is ingevoerd omdat nieuwe boten dan al in december besteld kunnen worden.
De notulen van de ALV zijn te vinden op de website, wherespiegel (let op, eerst inloggen).
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Om alle activiteiten optimaal te laten lopen is er een verdeling gemaakt naar bestuursleden en werkterreinen
(de commissies).
Als je wilt weten wie er in het bestuur zitten kijk dan op de website.
Commissies:
Het bestuur van De Where ziet er zo uit:
Instructie
Jeugd
Toer
Wedstrijd
Materiaal
Botenhuis
Algemeen Bestuur

Soos
Redactie
Vrijwilligers

Algemene Leden Vergadering
Dagelijks Bestuur

Ledensecretariaat

In elke commissie werken leden met elkaar samen. De activiteiten en doelen staan in het beleidsplan. Zij
verdelen onderling de taken en verantwoordelijkheden. Eén van hen heeft als commissaris zowel beleidsmatig
als budgettair de eindverantwoordelijkheid en zit in het algemeen bestuur. Ook zijn er taken die de specifieke
taak van één commissie overstijgen: bijvoorbeeld financiën, sponsoring, opleiding en het werven en behouden
van leden. Op die gebieden werken commissies samen. Ook wordt voor het bereiken van concrete doelen soms
een tijdelijke team met andere leden samengesteld.
Het ledensecretariaat is geen commissie, maar wel lid van het algemeen bestuur.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij
hebben de dagelijkse leiding .

VERTROUWENSPERSONEN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN
Het Bestuur van de PRV de Where vindt het heel belangrijk dat ieder lid in een veilige, prettige omgeving kan
sporten. Ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en
geweld) worden dan ook niet getolereerd. Toch komt het wel eens voor. Daarom voert ook De Where een
beleid om ongewenste omgangsvormen te voorkomen en tegen te gaan.
Er zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld, er is een klachtenregeling en een klachtencommissie.
De vertrouwenspersonen zijn beiden lid van De Where:
Romke de Vries
(0299-463668)
Sonja van der Kemp
(0299-671347)
Heb je een vertrouwenspersoon nodig, wil je weten hoe de procedure werkt? Kijk dan in de Regeling
ongewenste omgangsvormen. Je kunt ook terecht bij het onafhankelijke Vertrouwenspunt Sport. Zie
www.vertrouwenspuntsport.nl voor meer informatie.
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VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR
De Where heeft een Veiligheidsplan. Daarmee is ook de rol van veiligheidscoördinator vastgesteld. Het is een
adviesfunctie die de veiligheid op alle aspecten stimuleert. Zoals:
Voorlichting over veiligheid tijdens de instructie: kledingadvies, hoe bruggen te
nemen, wie heeft voorrang, stuurboordwal varen, blijven (om)kijken, wat te
doen bij omslaan, wat te doen bij schade, varen in de winter, etc. Zorgen voor
het organiseren van instructies c.q. cursussen op het gebied van veiligheid,
stuurliedenoverleg en briefings bij evenementen en/of wedstrijden. Evalueren
van tochten, wedstrijden en evenementen.

Van fouten, ongevallen en bijna-ongevallen willen we leren. Situaties, waarin de veiligheid in het geding is
geweest, kun je melden bij de veiligheidscoördinator. Deze kijkt dan wat er aan gedaan moet worden. Hij meldt
dit aan het bestuur of de betreffende commissaris. De naam en contactgegevens van de veiligheidscoördinator
vindt je op de website.

HUISREGELS BOTENHUIS EN SOOS
Het terrein en de gebouwen van De Where zijn dagelijks voor de leden toegankelijk. Als je een bevoegdheid
hebt gehaald en ouder bent dan 16 jaar, kun je een sleutel van het gebouw krijgen. Je vraagt een sleutel aan bij
het ledensecretariaat@prvdewhere.nl Je betaalt voor een sleutel een borg van € 10,-.
Laat nooit als laatste vertrekkende persoon het gebouw open en onbeheerd achter! Als je gaat varen en er is
niemand anders in het gebouw, dan sluit je de deuren van het botenhuis. Als je zelf geen sleutel hebt en je
bent de laatste die het gebouw verlaat , ga dan telefonisch op zoek naar een ander lid dat kan komen afsluiten.
Als je schade aan het gebouw of de inboedel veroorzaakt of opmerkt, meldt dit dan in het schadeboek; dat ligt
in de gang. Geef grote schades direct door aan de botenhuiscommissaris of aan een ander bestuurslid.

PARKEREN
Op het terrein staan achter het botenhuis fietsenrekken. Fietsen en scooters mogen niet in het gebouw worden
neergezet. Op het terrein worden alleen de botenwagens geparkeerd. Auto’s kunnen op de openbare weg
worden geparkeerd. Let op dat je de bewoners geen overlast bezorgd. Parkeer in de vakken.

GEBRUIK VAN HET BOTENHUIS EN SOOS
Het botenhuis is niet beschikbaar voor privédoeleinden (ook niet tegen betaling).
Het gebouw en het terrein wordt beheerd door de Botenhuiscommissie; de soos door de Sooscommissie.
Zij zorgen bijvoorbeeld voor de schema’s voor de schoonmaak en de bardienst.
Op roeidagen en –avonden is de bar open als er vrijwilligers zijn.
In het gebouw, op het terrein en in de roeiboten is roken niet toegestaan.
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VRIJWILLIGER ZIJN WE ALLEMAAL
We verwachten van alle leden dat ze hun bijdrage leveren aan de vereniging. Soms gaat dat om speciale
klussen of evenementen, maar ook om meer structurele taken. Natuurlijk bedoelen we dan de mensen die
meedoen in de commissies, zoals bijvoorbeeld de materiaalcommissie. Iedereen kan zijn of haar steentje
bijdragen: draai eens wat bardiensten, geef je op voor een instructiecursus of doe mee aan de jaarlijkse grote
schoonmaak en schilderdagen.
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