Reglement Roeien GWV De Vrijbuiter
Dit Reglement Roeien is vastgesteld door het Bestuur van GWV De Vrijbuiter op
3 maart 2020.
1. De roeibijdrage
Het roeien in materiaal van GWV De Vrijbuiter is uitsluitend voorbehouden aan
haar leden die de roeibijdrage hebben betaald. Leden van De Vrijbuiter die willen
roeien dienen daartoe een aanmeldingsformulier in te vullen, die op de website
te vinden is. Leden die voor het roeien zijn aangemeld betalen naast de
contributie van GWV De Vrijbuiter een bijdrage voor het roeien, waarvan de
hoogte jaarlijks door het Bestuur van GWV De Vrijbuiter in overleg met de
Roeicommissie wordt vastgesteld.
De aanmelding voor het roeien wordt jaarlijks op 1 januari automatisch verlengd.
Opzeggingen dienen uiterlijk op 1 december voorafgaand aan het jaar waarvoor
wordt opgezegd door de secretaris van GWV De Vrijbuiter ontvangen te zijn.
Aspirant roeileden mogen 4 maal gratis meeroeien. Als zij daarna willen
doorgaan met roeien dienen zij het bovengenoemd aanmeldingsformulier in te
vullen en zijn zij de jaarlijkse roeibijdrage verschuldigd.
2. De Roeicommissie
De Roeicommissie bestaat uit minimaal 3 leden, welke door het Bestuur worden
benoemd. De commissaris roeien van het Bestuur is tevens de voorzitter van de
Roeicommissie. De leden verdelen onderling de taken, zoals: secretariaat,
technische zaken, teamplanning en opleidingen.
3. Verantwoordelijkheid van de stuurman/vrouw
Er wordt geroeid onder de leiding en verantwoording van een stuurman/vrouw.
Iedere stuurman/vrouw dient bekend te zijn met de belangrijkste vaarregels en
zich te bedienen van de standaard roeicommando’s. Deze zijn te vinden op de
website van de vereniging.
4. Veiligheid op het water
Zaken betreffende de veiligheid bij het roeien zijn geregeld in het
Veiligheidsreglement Pilot Gig roeien GWV De Vrijbuiter. De laatste versie
hiervan is te vinden op de website van GWV De Vrijbuiter.
5. Materiaalbeheer
De stuurman dient erop toe te zien dat er voorzichtig met boten en materiaal
wordt omgegaan. De regels hiervoor worden gepubliceerd op de Website van
GWV De Vrijbuiter.
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6. Roeiploegen.
Een aantal roeiers kan samen een roeiploeg vormen. Een roeiploeg bestaat
minimaal uit 6 roeiers. Een roeiploeg kan bij de Roeicommissie een vaste roeitijd
aanvragen. Dit uur wordt indien goedgekeurd door de Roeicommissie opgenomen
in de Sportsplanner. Iedere roeiploeg kiest uit haar midden een teamcaptain;
deze teamcaptain is voor de Roeicommissie het aanspreekpunt van de roeiploeg.
Indien zich nieuwe roeileden melden bij een vaste roeiploeg, dient dit gemeld te
worden aan de Roeicommissie.
7. Slotbepaling
Indien een artikel in dit reglement roeien voor verschillende uitleg vatbaar is,
beslist het Bestuur van GWV De Vrijbuiter. In gevallen waarin het reglement niet
voorziet, beslist het Bestuur.
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