
 

 

Nieuwsflits VADA-roeien oktober 2018 
 

 
Agenda 

• 25 november, 14 december en 20 januari: roeiproeven 
 
In deze nieuwsflits! 
• Bericht van de Nieuwe Leden Commissie 

• Nieuw op de website 

• Foto van de week 
 

Bericht van de Nieuwe Leden Commissie 
Vanaf mei dit jaar organiseerde de NLC elke tweede dinsdag van de maand een 
kennismakingsavonden voor reeds geoefende en onervaren roeiers. Op deze avonden werd er, 
voorlichting gegeven over de vereniging, een kijkje genomen in de loods en konden de bezoekers even 
sfeer proeven in een echte boot. Het was een succes, 5 prachtige avonden, mooi water, gezellige 
activiteit op het wateren een zomeravondzonnetje. 
 
We hebben 29 mensen mogen ontvangen waarvan er 20 hebben aangegeven dat ze graag verder 
wilde kijken binnen VADA. Deze 20 mensen zijn geplaatst in verschillende ploegen, waar zij verder zijn 
opgevangen en/of opgeleid. Daarom is er, in samenspraak met het bestuur, besloten dat de Nieuwe 
leden Commissie in 2019 geen bemiddeling meer doet voor ongeoefende roeiers. Dit komt, wat dat 
betreft, neer op 1 jaar een pas op de plaats maken om de ploegen wat lucht te geven. Vanaf mei 2020 
kunnen beginnende roeiers zich weer naar hartenlust melden bij ons. 
Het spreekt vanzelf, dat geoefende roeiers zich altijd bij de NLC kunnen melden en wij dan onze 
uiterste best zullen doen deze roeiers bij een hun passende ploeg onder te brengen. 
Vanaf mei 2019 zijn er wel weer kennismakingsavonden op de tweede dinsdagavond van de maand, 
we willen ons richten op geoefende roeiers. Als er zich mensen melden ,zonder roei ervaring, dan 
zullen wij hen doorverwijzen naar de beginnerscursus in 2020. 
 
De nieuwe Leden Commissie, Margriet Winkel, Aagje Legger, Marianne Veltman 

Nieuw op de website 

• FiftyFit herdenkt Lian van Oers: klik hier voor een mooi fotomoment. 
• Planning roeimarathons: voor een overzicht van alle roeimarathons in 2019, klik je hier. 
• Het verslag van de Ploegcoordinatoren vind je op de website, op het besloten deel. Je moet daar 

voor inloggen. 



 

Kopij aanleveren volgende nieuwsbrief / foto van de week 
Heb je iets voor de nieuwsbrief of een Foto van de Week? Stuur dit dan naar communicatie@vada-

roeien.nl. Vertel bij de Foto van de Week waar en wanneer deze genomen is, wat er te zien is en 

eventueel waarom je juist deze foto hebt genomen! Voor de Foto van de Week geldt geen deadline. 

 

De eerstvolgende sluitingsdatum voor de Nieuwsbrief is vrijdag 23 november 2018. 

 
 


