
 
	
Beste ouders van de junioren wedstrijdroeiers,  
 
Afgelopen dinsdagavond is er een constructief gesprek geweest van het 
bestuur met enkele ouders over het junioren wedstrijdroeien en met name het 
coachprobleem bij de jongens voor komend seizoen na het aangekondigd 
vertrek van Mattijs Kok. 
De volgende zaken zijn door de ouders ingebracht: 
 

1. Er is onrust onder de jongens junioren, hun ouders en coaches na het 
vertrek van Mattijs;  wat betekent dit voor de jongens 

2. Wedstrijdroeien van de junioren wordt door de ouders ervaren als een 
groot goed; het levert de jeugd plezier, sociale kontakten, is goed voor 
het lijf en vraagt en brengt structuur om dit naast de school te kunnen 
doen. 

3. De ouders willen graag meehelpen aan het faciliteren van het junioren 
wedstrijdroeien 

4. Er is een grote wens naar een duidelijke structuur/beleidsplan voor het 
totale junioren roeien binnen de vereniging: 
• welke mogelijk vormen van roeien (wedstrijd, DinHo, toer) zijn er 

voor de jeugd 
• hoe zijn de verschillende vormen georganiseerd 
• hoe wordt er gestart bij aanvang lidmaatschap) en hoe kun je je 

ontwikkelen 
• welke zaken kunnen kunnen de ouders oppakken 
• etc.   

 
De volgende afspraken zijn gemaakt: 

1. Het bestuur gaat met spoed op zoek naar coaches voor de jongens 
junioren voor komend seizoen 

2. Er wordt tijdens de zomervakantieperiode door het bestuur een overal 
plan voor het jeugdroeien gemaakt; het concept en de impact worden 
afgestemd met ouders en coaches; het door de coaches op te stellen 
plan voor het junioren wedstrijdroeien zal na afstemming geïntegreerd 
worden in dit plan. 

3. In dit plan zullen ook commissie(s) en taken genoemd worden, 
waarin/waarmee ouders mee kunnen helpen. Bij de opstart van het 
volgend seizoen zullen deze commissies/taken in overleg met ouders 
bemensd gaan worden. 

4. Het plan kan gevolgen hebben voor hoogte van contributies, selecteren 
van jeugd etc.; dit alles wordt afgestemd met ouders en coaches. 

  
In de verwachting dat deze afspraken recht doen aan de wensen van alle 
jeugdroeiers, ouders, coaches en alle leden van de vereniging, 
 
Met vriendelijke roeigroet,  
namens het bestuur van RV Naarden 
Jeroen Geertzen (Wedstrijdcommissaris) 


