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Verkrijgen van het lidmaatschap 
Nieuwe kandidaten krijgen ongeveer 2 maanden proeftijd om af te tasten of zeeroeien 
daadwerkelijk hun sport is en of onze vereniging bevalt. Wanneer de kandidaat en de vereniging (het 
bestuur) van mening zijn dat lidmaatschap is gewenst, wordt de persoon in kwestie lid en levert een 
ingevuld registratieformulier in. Nieuwe leden hebben hierbij aangegeven kennis genomen te 
hebben van de inhoud van dit Huishoudelijk Reglement en committeren zich hierbij gepast naar te 
handelen. Het lidmaatschap bedraagt momenteel (anno 2018) € 330, - per jaar (inclusief € 10,- 
catering fee, en faciliteiten die vallen onder de samenwerking met de Jachtclub Scheveningen) en 
het inschrijfgeld bedraagt € 50, -. 
 
De minimale leeftijd voor roeiende leden is 18 jaar. Vooralsnog kent de vereniging geen 
jeugdlidmaatschap. 
 
Naast regulier leden heeft de vereniging ook nog de mogelijkheid van het benoemen van ereleden 
en buitengewone leden. In de statuten staan de richtlijnen weergegeven op basis waarvan personen 
hierin benoemd kunnen worden. 
 
Stuurleden zijn leden die zelf niet roeien, maar wel structureel één of meerdere teams sturen. Deze 
leden zijn vrijgesteld van contributie. 
 
Als laatste categorie ‘leden’ bestaat de mogelijkheid om Vriend-van-de-SRV te zijn, oud-leden die de 
vereniging een warm hart toedragen en in meer of mindere mate betrokkenheid willen 
onderhouden. Een SRV-Vriend roeit niet, maar kan wel deelnemen aan sociale activiteiten als 
bijvoorbeeld borrels, blijft op de hoogte van mailingen, heeft toegang tot het geregistreerde deel 
van de website, e.d. Een SRV-Vriend heeft echter verder geen rechten of verplichtingen (dus geen 
stemrecht bij Algemene Leden Vergadering, geen klusverplichtingen, etc.). De jaarlijkse bijdrage die 
gevraagd wordt van SRV- Vrienden bedraagt minimaal € 50, -. Zodra een SRV-Vriend (frequent of 
incidenteel) meeroeit, wordt hij/zij geacht regulier lid te zijn en is de standaard contributie 
verschuldigd. 
 
Einde van het lidmaatschap 
Het lidmaatschap kan worden beëindigd per kalender jaar door middel van een schriftelijke 
kennisgeving aan het bestuur met een uiterlijke datum van 30 november. Indien de kennisgeving na 
30 november wordt ontvangen loopt het lidmaatschap af per 31 december van het volgend jaar. 
In zeer bijzondere gevallen -ter beoordeling van het bestuur- heeft het bestuur de bevoegdheid af te 
wijken van het voorschrift in de voorgaande alinea. 
 
Algemene Leden Vergadering 
De Algemene Leden Vergadering (ALV) zal minimaal een keer per jaar plaatsvinden op uitnodiging 
van de secretaris. In de ALV zal er door het bestuur verslag worden gedaan van de voorgaande 
periode. De leden aanwezig bij de ALV zijn in geval van stemming stemgerechtigd. Eventuele 
besluiten welke daaruit voortkomen zijn bindend. Het is ook mogelijk als lid de ALV vaker bijeen te 
roepen, zie voor de richtlijnen hieromtrent de statuten. 
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Bestuur 
Het bestuur komt minimaal 4 keer per jaar bijeen. Het minimaal aantal bestuursleden dat aanwezig 
dient te zijn is 3. 
 
Het bestuur neemt alle maatregelen van orde en stelt alle reglementen vast. Het benoemt en 
ontslaat alle personen in dienst van de vereniging. 
 
Het zorgt voor een geschikte locatie van de vereniging en haar vaartuigen. Daarnaast organiseert het 
bestuur behoorlijk toezicht over de vaartuigen en verdere eigendommen van de vereniging. 
 
Het bestuur benoemt een activiteiten en een materiaal commissie en tevens andere commissies 
mocht het bestuur dit noodzakelijk achten. 
 
Commissies 
De commissies dragen zorg voor de uitvoering van het beleid van de vereniging. Anno 2018 heeft het 
bestuur de onderstaande commissies benoemd: 
 
Commissie Verantwoordelijkheid 
Materiaal Onderhoud aan vaartuigen en drijfpaleis  
Veiligheid Veiligheidsconvenant, certificeren sturen, contact met verkeercentrale 
Wedstrijd Wedstrijdorganisatie van de door de SRV georganiseerde roeiwedstrijden 
Activiteiten Organisatie evenementen, lustra, feesten en borrels 
Intro Organiseren introductieperiode voor nieuwe roeiers 
Stuur Opleiden van en kennis uitwisselen tussen stuurlieden, coaches en trainers 
Sponsor Verwerven sponsoring in geld en natura 
Web Onderhoud website 
 
Van alle teams wordt verlangd dat zij in de commissies een bijdrage leveren. Niet of onvoldoende 
bijdragen kan een roeiverbod of schorsing van een individueel lid of team tot gevolg hebben. 
 
Geldmiddelen 
Contributie 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie wordt vastgesteld door de 
Algemene Leden Vergadering. 
 
Ereleden, stuurleden en buitengewone leden zijn geen contributie verschuldigd. 
 
De contributie is per 1 januari verschuldigd en dient in die maand betaald te worden. Wie in de loop 
van het verenigingsjaar lid wordt, betaalt pro rata. Bij gebrek van betaling van de contributie zendt 
de penningmeester het in gebreke gebleven lid een aanmaning om de contributie binnen 1 maand 
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bij hem te storten. Blijft hij ook daarmede in gebreke dan kan hij door het bestuur worden geschorst 
en op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering tot royement worden voorgedragen. 
 
Indien een lid verzoekt om het lidmaatschap in termijnen te betalen kan het bestuur bepalen dit toe 
te staan. Het is aan het bestuur om te bepalen of een dergelijk verzoek gehonoreerd wordt. 
 
(Team)sponsoring 
Het staat leden vrij om sponsoring te werven ter ondersteuning van de vereniging, dan wel voor 
afzonderlijke team(s). In alle gevallen dient dit met instemming van het bestuur of de 
sponsorcommissie te zijn vastgesteld. 
 
In bijzondere gevallen kan het bestuur (op basis van vrijwilligheid) of de sponsorcommissie om extra 
inzet van leden vragen bij de invulling van sponsoractiviteiten. 
 
Rollen en verantwoordelijkheden 
Binnen een team onderkennen we een aantal rollen met bijbehorende verantwoordelijkheden die in 
onderstaande paragrafen worden toegelicht. Eén persoon kan desgewenst meerdere rollen 
vervullen. 
 
Shift coördinator 
De shift coördinator is verantwoordelijk voor de volledige organisatie en coördinatie van de shift tot 
aan het moment van aanvang van de shift. 
 
Activiteiten die door de shift coördinator dienen te worden uitgevoerd: 

• Het aanmaken van shifts op de website, wenselijk is 2 maanden vooruit. 
• Het intekenen van de intro op de shift wanneer een lid een introducé wenst mee te brengen. 
• Het oproepen van reserves indien één of meerdere van de reeds ingeschreven roeiers door 

omstandigheden verhinderd is en een reserve staat aangemeld voor de shift. 
• Het toezien dat er voldoende ervaren roeiers ingeschreven zijn alvorens de shift door te 

laten gaan. 
• Het afmelden van de roeishift in het geval dat de shift niet doorgaat. 

 
Ter plekke op de roeilocatie ligt de verantwoordelijkheid niet bij de shift coördinator, maar bij de 
stuurman/-vrouw.  
 
Stuurman/-vrouw 
De verantwoordelijkheden van de stuurman/-vrouw zijn beschreven in het veiligheidsconvenant. 
 
Teamcaptain 
De teamcaptain is aanspreekpunt voor het bestuur. Hij/zij is draagt zorg voor onderstaande taken: 

• Doorgeven van relevante informatie van het bestuur aan de leden van het team. 
• Deelnemen aan het teamoverleg. 
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Klus coördinator 
De klus coördinator is aanspreekpunt voor de materiaalcommissie. Hij/zij zorgt voor: 

• De communicatie tussen het team en de materiaalcommissie. 
• Het inplannen van klus shifts. 
• Met de materiaalcommissie afstemmen van werkzaamheden buiten de reguliere klus shifts 

zoals onderhoud aan huisvesting, drijfpaleis, trailers, veiligheidsmiddelen, etc.  
 
Transport coördinator  
De transport coördinator is verantwoordelijk voor het transport van de boot en alle toebehoren 
tijdens wedstrijden en toertochten. Hij/zij is verantwoordelijk voor: 

• Afstemmen met andere transport coördinatoren over het transport van de boot naar en van 
wedstrijden of toertochten. 

• Het veilig en op de juiste wijze transporteren van de boot inclusief alle toebehoren. 
 
Voorwaarden voor het transport zijn beschreven in artikel ‘Transport over de weg’. 
 
Introducés 
Wanneer je als lid een introducé wenst mee te brengen, dien je deze persoon aan te melden bij de 
desbetreffende shift coördinator en teken je jouw gast als intro in op de shift. Als aanbrenger van de 
introducé is het gewenst als je zelf ook mee roeit. Mocht dat niet lukken dan is het noodzakelijk de 
shift coördinator op de hoogte te brengen van de introducé en diens roei ervaring. 
 
Indien iemand geïnteresseerd is om een keer met ons mee te roeien, dan kan via gegevens te vinden 
op de website contact gezocht worden. Je kunt dan in overleg op één van de daarvoor bestemde 
intro shifts worden ingedeeld. Deze persoon is op dat moment de introducé van de betreffende 
stuurman/-vrouw. 
 
Tijdens een introshift neemt een ervaren stuurman/-vrouw het roei-jargon met de introducé(s) door 
en leert de basistechnieken van het roeien. Een introshift wordt gevormd door 1 of 2 introducés en 
wordt aangevuld door ervaren roeiers. Indien het aantal introducés wat groter is, kan de technische 
commissie ertoe besluiten een speciale shift en/of dagdeel te organiseren. Op zo een training kan er 
nog dieper in worden gegaan op de roeitechnieken. 
 
Voor introducés is roei-ervaring en/of een topconditie niet nodig. Wel is het voor de eigen veiligheid 
belangrijk dat de stuurman/-vrouw op de hoogte is van eventuele relevante gezondheidsklachten. 
 
Verder wordt er van een roeier verwacht minimaal zwemdiploma B te bezitten. Is dit niet het geval 
dan is het dragen van een zwemvest verplicht. Het blijft de verantwoordelijkheid van de roeier om 
deze informatie eerlijk te verstrekken. 
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Gebruik van de vaartuigen 
Veiligheidsconvenant 
De voorwaarden voor het gebruik van de boten van de vereniging en voor het roeien op zee zijn 
beschreven in het veiligheidsconvenant vanaf versie 1.0 d.d. 24 februari 2017. Het 
veiligheidsconvenant is een aanhangsel van het huishoudelijk reglement dat wordt beheerd door de 
Veiligheidscommissie. Ieder lid dient hiervan kennis te nemen. Het veiligheidsconvenant is 
beschikbaar via de website (zeeroeien.nl). 
 
Reguliere en nieuwe shifts 
Er staan wekelijks een aantal vaste shifts gepland, maar tevens is er de mogelijkheid om extra shifts 
ter ere van bijzondere evenementen in te plannen. 
 
Er moet altijd ruimte blijven voor open/intro shifts! Tijdstippen van open/intro shifts kunnen worden 
aangepast indien dit de opkomst en daarmee de doorgang van de shift ten goede komt. 
 
Het aanbod van de shifts is terug te vinden op de website. Ieder lid kan zich hier intekenen voor de 
voor hem/haar geschikte shift. 
 
Aanmelden voor een shift 
Leden kunnen zich via de website intekenen voor een shift. Wanneer 7 personen zich hebben 
ingeschreven, is de boot compleet.  
 
Je kunt jezelf ook inschrijven als reserve. In dit geval wordt je opgeroepen indien één van de reeds 
ingeschreven roeiers door omstandigheden verhinderd is. De reserve wordt geacht voor een 
ochtendshift tot 22:00 de avond ervoor en voor een avondshift tot 10:00 dezelfde dag oproepbaar te 
zijn en kan zich net als op de andere posities tot 24u van tevoren zelfstandig uitschrijven. 
 
Afmelden voor een roeishift 
Indien je minder dan 48 uur van tevoren je deelname aan een shift annuleert, dien je zelf voor 
vervanging te zorgen. Hierbij zijn in eerste instantie de reserve roeiers aangemeld op de site de eerst 
gegadigden. Zijn deze niet aanwezig, dan dien je zelf een andere roeier te regelen. Informeer in dit 
geval ook je shift coördinator, zodat hij/zij op de hoogte is/blijft van de veranderingen. 
 
Mocht je door ziekte niet aan de shift deel kunnen nemen dan dien je altijd eerst contact op te 
nemen met de shift coördinator, zodat deze in overleg met de stuurman/-vrouw kan bepalen of de 
shift alsnog kan doorgaan of dat er nog een vervangende roeier gevonden kan worden. 
 
Beëindigen van een roeishift 
Na afloop van een roeishift worden de riemen en de boot met zoet water afgespoeld en water en 
vuil uit de boot verwijderd met een spons. 
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Transport over de weg 
Zoals aangegeven is de transport coördinator verantwoordelijk voor het veilig en op de juiste wijze 
transporteren van de boot, inclusief alle toebehoren en transportmateriaal, waaronder maar niet 
uitsluitend: riemen, kussens, pinnen, spoorstokken, veiligheidsmiddelen, marifoon en spanbanden. 
 

• De trailer dient in orde te zijn, waaronder de remmen, de verlichting en nummerplaat. 
• De boot dient goed op de trailer bevestigd te zijn, met daarvoor bestemde spanbanden. 
• De waterstop dient verwijderd te zijn zodat eventueel hemelwater wordt afgevoerd. 
• Men mag niet harder dan 80 (wettelijk 90 op snelwegen en 96 in UK) km/uur te rijden in 

verband met slipgevaar. 
• Voordat de boot naar een andere locatie vervoerd wordt zal afgestemd moeten zijn hoe het 

vervoer van en naar Scheveningen wordt georganiseerd. 
 

Wanneer niet aan een van deze transporteisen kan worden voldaan, dient men de boot te laten 
staan! 
 
Gebruik van de helling 
De helling in de draaikom van de Scheveningse haven is eigendom van de Gemeente Den Haag en 
wordt beheerd door de havenmeester. Hierbij gelden de volgende regels die in acht dienen te 
worden genomen: 

• Aanwijzingen van de havenmeester of verkeercentrale dienen te allen tijde te worden 
opgevolgd. 

• Het is niet toegestaan auto’s, trailers en andere voorwerpen op de helling te parkeren of 
achter te laten. 

• Indien andere leden van de S.B.O.F. de helling willen gebruiken, dient deze zo spoedig 
mogelijk te worden vrijgemaakt. 

 
Gebruik van de locaties 
De SRV maakt gebruik van het terrein van Visclub De Afrit, het vlot in de kom, het Drijfpaleis in de 
jachthaven en de faciliteiten die via de Jachtclub tot onze beschikking staan (o.a. ’t Spuigat, douche- 
en kleedruimtes in het kantoor van de jachthaven).  
 
Voor het afspoelen van de boot kan er gebruik worden gemaakt van de brandslang die zich op de 
hellingbaan zelf bevindt dan wel beschikbaar is vanaf de aanlegsteiger bij het Drijfpaleis. Sleutel voor 
de brandslag op de hellingbaan is dezelfde als die van het hek wat toegang verschaft tot de helling.  
 
Na gebruik de brandslang netjes oprollen, de kraan goed dichtdraaien (en het hek weer sluiten).  
 
Onderhoud van locatie, vaartuigen en materialen 
Het onderhoud aan de locatie, vaartuigen en materialen geschiedt door alle leden onder leiding van 
het bestuurslid materiaal. Op advies van dit bestuurslid in overleg met de overige bestuursleden 
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wordt bepaald wanneer een voertuig of materiaal in onderhoud dient te gaan. Hierbij wordt dan 
tevens de grootte en duur van het onderhoud bepaald. 
 
Leden, die tenminste 6 maanden of langer lid zijn, zijn verplicht mee te helpen aan het onderhoud 
en hiertoe worden speciale klus shifts ingepland. Leden dienen minimaal 6 dagdelen (3uur per 
dagdeel) onderhoud te plegen per onderhoudsperiode (over het algemeen betreft dit december t/m 
maart en eventueel nog in de zomermaanden). De beoordeling of aan deze inzet is voldaan gebeurt 
door het bestuurslid materiaal.  
 
In zeer bijzondere gevallen – ter beoordeling van het bestuur- heeft het bestuur de bevoegdheid af 
te wijken van het voorschrift in de voorgaande alinea. 
 
Elk lid dient de locatie, vaartuigen en materialen met zorg te gebruiken zodat onderhoud tot een 
minimum beperkt kan blijven. Hiertoe hoort ook het schoon en droog opbergen van de vaartuigen. 
 
Website vereniging 
De website van de vereniging heeft als adres zeeroeien.nl en heeft als doel het informeren van haar 
leden, maar vooral ook het bieden van een plek waar de leden met elkaar ervaringen en informatie 
over evenementen/ trainingen kunnen delen. 
 
Daarnaast is de belangrijkste informatie over de vereniging, zoals de verslagen van de ALV, de 
statuten en het huishoudelijk reglement te vinden op de website. Evenals vele andere nuttige, 
interessante en leuke informatie over roeien. 
 
Tevens kent de website een module via welke roeiers zich kunnen inschrijven voor roei shifts, de 
zogenaamde shiftplanner.  
 
Het onderhoud van de website wordt gedaan door leden van de vereniging en staat onder leiding 
van de secretaris van de vereniging. 
 
Wedstrijden 
Op de website van de vereniging is een overzicht te vinden van de wedstrijden waar wij aan kunnen 
deelnemen. 
 
Het dient ter aanbeveling dat je minimaal een half jaar roeit, met een frequentie van gemiddeld 1x 
per week, voordat je aan een wedstrijd deelneemt. Of je mee kunt doen aan een wedstrijd is tevens 
afhankelijk van de op dat moment bestaande teams en de beschikbaarheid van boten. 
 
Toewijzing van boten gebeurt in het teamoverleg op basis van de stand van het DPGA-klassement. In 
geval van onduidelijkheden, beslist het bestuur. 
 
Het wedstrijdgeld voor deelname wordt door de teams die deelnemen voldaan.  
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Tijdens wedstrijden wordt van teams van de vereniging verwacht dat er in wedstrijd kostuum wordt 
geroeid. Het wedstrijd kostuum bestaat uit minimaal een roeishirt van de vereniging. 
 
Prijzen en premies 
Prijzen en premies, door leden op nationale en internationale wedstrijden behaald in vaartuigen van 
de vereniging, worden eigendom van de vereniging. In bijzondere gevallen, waarvan de boordeling 
en beslissing aan het bestuur worden overgelaten, kan hiervan afgeweken worden. 
 
Evenementen, toertochten en uitjes 
Het staat iedereen vrij een toertocht te organiseren of tot deelname aan een evenement in het 
buitenland op te roepen. Een uitgewerkt voorstel met daarin datum/ tijdsduur/ transport/ locatie 
moet worden ingediend bij het bestuur. Het bestuur dient binnen een week na het voorstel 
uitsluitsel te geven.  
 
Officieel kostuum 
De vereniging heeft haar eigen officiële kostuum bestaande uit een marine blauwe roeibroek, een 
oranje met marine blauwe roeijas en een oranje wit of wit met oranje roeihemd. 
 
De oplage is beperkt en zal op een a twee momenten per jaar besteld worden. Geïnteresseerden 
kunnen hun verenigingskleding wensen kenbaar maken via een reactie op de uitgezette centrale 
oproep door het bestuur. 
 
Vlag en logo van de vereniging 
De vlag van de vereniging is blauw met daarop 3 met de kop naar rechts gerichte haringen onder 
elkaar met een kroontje boven de kop en daaronder twee met de bladen naar beneden gekruiste 
roeiriemen.  
 
Bij het logo zijn de haringen, kroontjes en roeiriemen ingekaderd. De haringen zijn blauw, de 
kroontjes en riemen oranje.  
  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


