Roeivereniging RijnRees

Lid worden

Roeivereniging RijnRees beschikt over drie
roeiboten die ter beschikking staan van de
leden. De leden vormen roeiteams die op

U kunt lid worden door het
aanmeldingsformulier in te vullen. Dit formulier
is bij de secretaris op te vragen. Aanmelden via

(on)regelmatige basis recreatief roeien. Er
wordt geroeid met klassieke stalen boten. De
roeiteams bestaan uit circa 10 personen. Er
wordt geroeid van april tot november.

e-mail en de website is ook mogelijk.

Daarnaast organiseert Roeivereniging RijnRees

De contributie bedraagt zo’n € 50,00 per
persoon per jaar. Natuurlijk bent u van harte
welkom om een keer met een team mee te
roeien. Dat is helemaal vrijblijvend. Hoewel…

voor haar leden roei-evenementen op de Oude
Rijn bij Bodegraven.

de meeste mensen die komen proefroeien, zijn
na één keer verkocht!

Het idee om te roeien op de Oude Rijn werd in
2001 opgepakt door Bas de Geus, die met
ontzettend veel plezier aan de Oude Rijn heeft

roeivereniging

RIJNREES
De Oude Rijn loopt van Woerden via
Bodegraven tot Alphen aan den Rijn.
Het water stroomt door een afwisselend stuk
pure Hollandse natuur. Roeiers, watervogels en
andere waterliefhebbers profiteren optimaal
van de schoonheid en rust die er van water uit
gaat.
De Oude Rijn is een prima rivier voor allerlei
sportieve activiteiten in en om het water, zoals
roeien en fietsen. Het grotendeels nog
bestaande jaagpad langs de rivier is een
populair fietspad, waar ook veel wandelaars

gewoond. Hij verzamelde enkele
enthousiastelingen en dit resulteerde in de
oprichting van de roeivereniging ‘RijnRees’ op 1
februari 2002. Door Bas de Geus zijn twee
stalen klassieke roeiboten aan de vereniging

gebruik van maken.

geschonken. Een derde boot werd door de
vereniging gekocht.

De leden van RijnRees vinden weinig dingen
leuker, sportiever en rustgevender dan roeien
op de Oude Rijn. Misschien vindt u dat ook.
Kom een keer proefroeien!

Meer informatie?
Verdere Informatie is te verkrijgen bij het
secretariaat via info@rijnrees.nl.

Varen

Bestuur

De boten liggen van april tot en met oktober
afgemeerd in de Oude Rijn.

De vereniging heeft een bestuur, bestaande uit
een voorzitter, een penningmeester en een

Meestal wordt er gevaren in de richting van
Woerden om wachttijden bij de sluis in het
centrum van Bodegraven te vermijden. Er
wordt ook op de Wiericke geroeid, ten oosten
van fort Wierickeschans, in de richting van
Hekendorp en de Hollandse IJssel.

secretaris.

De teams bepalen steeds zelf hun route.
Vertrek– en eindpunt is de afmeerplaats.

Naast het bestuur is er de
Activiteitencommissie. Deze commissie
organiseert de jaarlijkse clubactiviteiten, zoals
een roeidag, stadswandelingen, een

Onderhoud
Het onderhoud van de boten wordt grotendeels
door de leden zelf gedaan. De bootsvrouwen en
–mannen zijn hiervoor verantwoordelijk.
Het onderhoudsplan wordt gemaakt door de
onderhoudscoördinator.
De vereniging bezit een boottrailer. Tijdens de
winterstop liggen de boten op het droge, zodat
onderhoud in het voorjaar makkelijker is.

PR activiteiten

Leden
De vereniging telt zo’n tachtig leden uit alle
leeftijdsgroepen. Er zijn dames– en herenteams
met elk een eigen bootsvrouw of bootsman.

De vereniging heeft een eigen website
www.rijnrees.nl en Facebookpagina
https://www.facebook.com/RijnRees/
Ook staat de vereniging vermeld in de
gemeentegids van de gemeente BodegravenReeuwijk.

maandelijkse borrel, de nieuwjaarsreceptie en
dergelijke.

Afstemmingsvergaderingen met bestuur,
bootsvrouwen en –mannen vinden periodiek
plaats. Jaarlijks wordt een Algemene
Ledenvergadering gehouden.

