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Algemene informatie, 2016 

Roeivereniging De Delftsche Sport (DDS) 
 

ALGEMEEN 

De vereniging: DDS is een roeivereniging die open staat voor iedereen van 11 jaar en 
ouder. 
Geschiedenis: De vereniging is opgericht op 18 oktober 1885, het clubhuis met een van de waltorens van Delft 
dateert van 1915. 
Leden en donateurs: DDS kent jeugdleden (11 – 14 jaar), juniorleden (15 – 18 jaar), seniorleden (19 jaar en 
ouder), ereleden, leden van verdienste en een groep van donateurs, meestal oud-leden, die DDS financieel 
ondersteunen. Het ledenaantal schommelt jaarlijks tussen 360 en 440 leden. 
Materiaal: Het clubgebouw herbergt ongeveer 70 boten, die alle eigendom zijn van de vereniging. Deze boten 

mogen gebruikt worden door leden als ze aan de eisen (zie bij “proeven”) voldoen. 
 
Adres DDS: Oostplantsoen 140, 2611 WN Delft 015 - 21 21 433   http://www.rvdds.nl 

 

AANMELDING 

Jeugd/juniorleden: 
Ben je jonger dan 19 jaar, meld dan je interesse om te komen roeien bij de commissaris jeugd/junioren:  
com_jeugd@rvdds.nl  

Jeugd- en juniorleden kunnen op een aantal momenten in het jaar beginnen met roeien. Zij krijgen les in 
oefenskiffs onder leiding van DDS-jeugdinstructeurs. 
Informatie over de roeidagen en -tijden is te verkrijgen bij de commissaris jeugd/junioren. 

 
Seniorleden: 
Ben je 19 jaar of ouder, meld dan je interesse om te komen roeien bij de commissaris instructie:  
com_instructie@rvdds.nl 

Seniorleden zonder roei-ervaring 
Eenmaal per jaar (in april) start de zogenaamde basisproef instructie. Dit is een serie van zo’n 25 lessen, 
waarin nieuwe leden in 2 groepen les krijgen in de roeibeginselen. Daarbij roeit elke roeier met twee 
riemen (scullen). In deze instructie wordt naast de roeitechniek ook veel aandacht besteed aan het 
geven en uitvoeren van de roeicommando’s en aan het sturen van de boot. De lessen zijn op vaste 
dagen en tijden twee maal per week, 1x doordeweeks 's avonds en 1x overdag in het weekend. De 
lesdagen zijn op dinsdagavond en zaterdagmiddag (DiZa groep) en op donderdagavond en 
zondagmiddag (DoZo groep). 

Nieuwe seniorleden met roei-ervaring: 
Na aanmelding bij de commissaris instructie neemt deze contact op voor een afspraak voor een gesprek 
en/of voorroeien. Afhankelijk van het getoonde roeiniveau wordt een tijdelijke dispensatie voor 
roeiproeven toegekend, die vervolgens binnen 2 maanden alsnog op de gebruikelijke wijze afgelegd 
dienen te worden. 

 
Inschrijfformulier: 
Om lid te worden dienen jeugdleden een inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij de 
commissaris jeugd/junioren, seniorleden leveren het formulier in bij de commissaris instructie. Dit formulier is 
verkrijgbaar in het clubgebouw of bij het bestuur. 
 

Afmelding 

Beëindiging van het lidmaatschap door schriftelijk of via e-mail op te zeggen bij de secretaris van de vereniging. 

 alleen per het einde van het verenigingsjaar (= kalenderjaar), waarbij de opzegging vóór 1 december door 

de secretaris dient te zijn ontvangen(secretaris@rvdds.nl). 

 binnen een proefperiode van 8 weken na aanvang met het roeien, waarbij men 2 maanden contributie is 
verschuldigd, vermeerderd met het entreegeld. 

 

PROEVEN (ROEI-/STUUREXAMENS) 

Proevensysteem: de vereniging kent een zogenaamd proevensysteem. Zowel de leden als de boten zijn in het 
systeem ondergebracht. Deze proeven geven het vaardigheidsniveau van de roeier aan en de moeilijkheidsgraad 
van de boot. Kort gezegd: hoe meer proeven iemand bezit, hoe meer boten gebruikt mogen worden. 
Na het behalen van de eerste proef (de basisproef) mag de roei(st)er zelfstandig gaan roeien om verder te 
oefenen in het scullen of om te leren boordroeien. 
 

VEILIGHEID 

U mag uitsluitend roeien op DDS indien u in het bezit bent van een zwemdiploma en heeft verklaard geen 
lichamelijke aandoening te hebben waarbij roeien en zwemmen een risico vormen. Een sportkeuring wordt 
aangeraden. Indien weersomstandigheden ongeschikt zijn geldt er een vaarverbod. Dit wordt (automatisch) op de 
website weergegeven met een stoplicht: groen=veilig, oranje=risico, rood=vaarverbod. De roeier wordt 
aangeraden zichtkleding (reflecterend) te dragen. Kennis van de vaarregels maken een onderdeel uit van de 
basis- en stuurproef.  

http://www.rvdds.nl/
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VERENIGINGSACTIVITEITEN 

Juniorencompetitie: Op regionaal niveau worden kleine wedstrijden tegen leden van andere roeiverenigingen 
geroeid. Hiervoor wordt één of twee maal per week, vaak in een vaste ploeg, onder leiding van een coach 
geoefend. 
Wedstrijdroeien: Wedstrijden voor junioren, senioren en veteranen. Afhankelijk van onder meer het niveau wordt 
twee maal (voor RoeiOntmoetingen met Wedstrijdkarakter, ROW) tot acht maal (nationaal/internationaal niveau) 
per week in een vaste ploeg onder leiding van een coach getraind. 
In de winterperiode worden indoor- en outdoortrainingen georganiseerd (op dinsdag-, resp. donderdagavond). 
Midweek-roeien: roeien op recreatief niveau, o.a. op maandagmiddag en donderdagochtend. 
Toer- en marathontochten: DDS-leden kunnen meedoen aan tochten, georganiseerd door DDS of door/bij 
andere roeiverenigingen in Nederland. Ook zijn er mogelijkheden voor het roeien van tochten in het buitenland. 
 

ZELFWERKZAAMHEID 

Van de leden van DDS wordt verwacht dat zij ook actief deelnemen aan het verenigingsleven. Er zijn altijd 
vrijwilligers nodig voor: instructie, coachen, bardiensten, clubbladredactie, werken aan materiaal, werken aan het 
gebouw en ‘bemensing’ van de diverse commissies en het bestuur. 

 

FINANCIËN 

Wie in januari of februari toetreedt als lid betaalt de volledige jaarcontributie, plus andere bijdragen. Wie daarna 
toetreedt betaalt voor iedere nog niet verstreken maand – of gedeelte hiervan – van het lopende verenigingsjaar 
1/10 deel van de jaarcontributie. 
 

Entree-geld:  Nieuwe leden betalen éénmalig een bedrag van € 25,- voor de inschrijving. 
 
Contributie:  

- De basiscontributie, verschuldigd voor het verenigingsjaar (1 jan. – 31 dec.), bedraagt voor 2016 € 235,-; 

- Juniorleden ontvangen een reductie van 20% op de basiscontributie, voor jeugdleden is de reductie 35%, 
zoals weergegeven in onderstaande tabel; 

- Naast de DDS-contributie is ieder lid jaarlijks een bijdrage aan de KNRB (Koninklijke Nederlandse Roei 
Bond) verschuldigd; 

- Bij deelname aan (regio-)wedstrijden en toertochten is een eigen bijdrage verschuldigd, afhankelijk van de 
aan die activiteiten verbonden kosten; 

- Leden, die aan DDS een machtiging verlenen tot automatische incasso van de verschuldigde bijdragen, 
ontvangen een reductie van € 5,- op de jaarlijkse bijdrage; 

- Aan het gebruik van boten en het krijgen van instructie zijn geen verdere kosten verbonden; 
 
Contributie 2016 

lidcategorie Leeftijd DDS-
contributie 

KNRB & 
NOC*NSRF 

bijdrage 

totale 
bijdrage 

Bijdrage  
met incasso-

korting 

seniorleden > 18 € 235,- € 31,88 € 266,88 € 261,88 

juniorleden 15 t/m 18 € 188,- € 15,97 € 203,97 € 198,97 

jeugdleden 11 t/m 14 € 152,75 € 15,97 € 168,72 € 163,72 

 
Op de DDS-contributie is een extra reductie mogelijk van: 
- 20%, als een ouder gezinslid ook DDS-lid is; 
- 20% voor full-time studenten; 
 
Aansprakelijkheid: In geval van veroorzaken van schade aan het materiaal kan een lid aansprakelijk gesteld 

worden voor de kosten. Het bestuur kan hierover inlichtingen geven. Ieder lid wordt aangeraden hiervoor een 
WA-verzekering aan te gaan.  
 

BESTUUR/COMMISSIES 

Bestuur: Het bestuur kent een 8-tal functies: voorzitter, secretaris, penningmeester, commissaris materiaal, 
commissaris gebouw, commissaris instructie, commissaris wedstrijdroeien en commissaris jeugd/junioren. 
Commissies: 

DDS draait geheel op vrijwilligers, die werkzaam zijn in de diverse commissies om de bestuursleden te 
ondersteunen in hun taken. Zo zijn er de Materiaalcommissie, Huisvestingscommissie, Instructiecommissie, 
Wedstrijdcommissie, Jeugd/juniorcommissie, Proevencommissie, Toercommissie, Slaggaard-redactie, 
Barcommissie, Evenementencommissie, Lustrumcommissie, Kascommissie, Kledingcommissie, 
Klachtencommissie, Beroepscommissie, Regattacommissie, Veiligheidscommissie en Internetcommissie. 
DDS heeft bovendien een tweetal vertrouwenspersonen. 
 

CONTACTPERSONEN 

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het bestuur via info@rv-dds.nl  of direct met de volgende 

bestuursleden: 
Voorzitter    voorzitter@rvdds.nl  
Secretaris    secretaris@rvdds.nl 
Penningmeester    penningmeester@rvdds.nl 
Commissaris jeugd/junioren  com_jeugd@rvdds.nl 
Commissaris instructie  com_instructie@rvdds.nl 
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