
Jaarverslag Oud-Skøll 2020 
 

2020 Was voor iedereen een raar jaar, zo ook voor Oud-Skøll. Waar we vol enthousiasme               

het nieuwe jaar gestart waren en veel evenementen op de planning hadden staan, moesten              

we vanaf de eerste lockdown regelmatig onze plannen afgelasten of bijstellen. In dit verslag              

een overzicht van wat we wel hebben kunnen doen dit jaar, een overzicht van de               

samenstelling van het bestuur en een vooruitblik op komend jaar. We trappen af met een               

nieuwe ontwikkeling: de ALV zal voor het eerst online plaatsvinden. En er is gelukkig nog               

iets om naar uit te kijken: afgelopen 3 november is Skøll haar elfde lustrumjaar ingegaan,               

wat betekent dat er ook extra feestelijkheden georganiseerd worden waar Oud-Skøll aan            

mee mag doen.  

 

Bestuur 
Dit jaar hebben weer een paar wisselingen in de bestuurssamenstelling plaatsgevonden. In            

het eerste kwartaal namen we afscheid van Sharyn Roodenburg en Emma van Wettum. In              

het tweede kwartaal mochte we een enthousiaste Bram de Jong verwelkomen. Daarmee zijn             

we teruggegaan van zes naar vijf bestuursleden. We merken dat dit aantal prettig werkt en               

we de taken zo goed kunnen verdelen. Bij een naderend afscheid zullen we een              

overdrachtsperiode met zes leden houden. Jolien heeft de secretarisfunctie van Sharyn           

overgenomen.  

 

Stephan Opdenberg - voorzitter 

Jessica Niemeijer - penningmeester 

Jolien Verweij - secretaris 

Sander Döpp - algemeen bestuurslid 

Bram de Jong - algemeen bestuurslid 

 

Leden  
Er zijn twee momenten dat het ledenaantal van Oud-Skøll hard stijgt:  

1) Bij het uitschrijven bij Skøll - op het bijgaande formulier kan de uitschrijver aangeven              

lid te willen worden van Oud-Skøll; 

2) Werving op en rondom het Oud-Skøllfeest. In 2020 hebben in totaal 51 leden zich              

ingeschreven. Het feest heeft dit jaar niet plaats kunnen vinden en zeer waarschijnlijk             

enkele tientallen potentiële leden gekost.  

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 



* gegevens zijn niet betrouwbaar te achterhalen 

 

Activiteiten 
Met een goed gevulde activiteitenkalender aan de start van 2020 kwam de lockdown ook              

voor ons als een grote teleurstelling. Zodra het mogelijk is activiteiten zonder belemmering             

te organiseren gaan we weer verder op deze koers. Een wens is om meer sportactiviteiten               

te organiseren, als onderdeel van het streven dat de ene helft van onze evenementen              

sportief is en de andere helft gericht op feest en borrel. Zo hopen we naast borrelaars ook                 

een actieve groep leden aan te spreken die ervoor in is om samen te sporten.  

 

Rondje Oud & Nieuw, Nieuwjaarsborrel en ALV 

Het rondje Oud & Nieuw kon als vanouds doorgaan en met een groepje van zo’n 20 lopers                 

werd dit jaar sportief ingeluid. Robin Puls heeft vanuit zijn fysiotherapiepraktijk een mooie             

bijdrage met een goodie bag geregeld. De ALV van 2020 had geen hoge opkomst: het               

bestuur van Oud-Skøll was aanwezig, de voormalig voorzitter Rens Reeskamp en enkele            

leden van het bestuur van Skøll. In 2021 hopen we bij de eerste online ALV op meer                 

aanwezigen.  

 

Sportactiviteit - Krachttrainingen in het nieuwe krachthonk 

Begin dit jaar hadden Oud-Skøllies de mogelijkheid om het nieuwe krachthonk eens ‘te             

beleven’. Onder leiding van Martijn Jong heeft de KrachtCie twee trainingen verzorgd. Het             

liep niet storm qua inschrijvingen - met in totaal zo’n 8 deelnemers - maar er zijn toch twee                  

leuke zaterdagochtend krachttrainingsessies uit voortgekomen. In 2021 zijn we voornemens          

nieuwe sportactiviteiten, waaronder een bootcamp in het Amsterdamse Bos, te organiseren.  

 

Borrelactiviteit - Vrijdagmiddagborrels in cafés in de stad 

In 2019 al werden voor het eerst vrijmibo’s georganiseerd. Dit leverde gezellige            

vrijdagmiddagen op, al is het aantal leden dat op deze borrels afkomt niet heel groot - vaak                 

maximaal 10 personen per borrel. Ook in 2020 hebben we de vrijmibo’s voortgezet. Bij de               

laatste editie zelfs met een leuke activiteit erbij: jeu-de-boulen bij Mooie Boules. Komend             

jaar gaan we, zodra dat weer kan, door met het organiseren van vrijmibo’s. De aanvulling               

Ledenaantal  

(op 31 december) 

736 706 644 607 576 533 

Inschrijvingen 51 79 64 37 44 17 

Uitschrijvingen 20 17 27 * * * 



van activiteiten houden we er graag in en mogelijk zullen enkele borrels op Skøll gaan               

plaatsvinden. Om de opkomst van leden te verhogen bij soortgelijke activiteiten hebben we             

plannen voor 2021 voor het vergroten van betrokkenheid van leden in het jaarplan             

opgenomen onder het kopje “Betrokkenheid leden”. 

 

Wielerevenement 

We zijn ontzettend blij dat we afgelopen jaar toch een zeer geslaagd evenement hebben              

kunnen introduceren. De eerste Oud-Skøll wielerdag is in juli verreden. Zo’n 45 Oud-Skøllies             

en enkele Skøllies hebben in groepjes van ongeveer 8 personen een mooie lange ronde van               

80 kilometer langs onder andere de Vecht gefietst. Onderweg, rond de 50e kilometer, stond              

er koffie en taart klaar bij Paviljoen ‘Toren de Grote Sniep’ in Wilnis. We kregen veel                

enthousiaste reacties en het evenement heeft zelfs enkele nieuwe leden opgeleverd.           

Vanwege het succes willen we dit evenement in 2021 zeker weer organiseren, als dat kan               

grootser met afsluitende borrel op Skøll (en gratis warme douche voor leden!) 

 

Afgelast - Oud-Skøllfeest en ‘Not-your-average-netwerkevenement’ 

Er is heeft dit jaar helaas geen Oud-Skøllfeest kunnen plaatsvinden. Met de voorzitter van              

de feestcommissie, Lisa Heuer, hebben we afgesproken dat we, zodra er iets meer kan, we               

toch heel graag een feest in aangepaste versie willen organiseren. Zelfs als dan nog de               

mogelijke maatregelen als een zitborrel met maximum aantal mensen gelden.  

 

Het in mei geplande en voor een groot deel reeds uitgewerkte netwerkevenement kon             

eveneens niet doorgaan dit jaar. Ook dit evenement ligt op de plank en zullen we zodra de                 

restricties losser worden, zo snel mogelijk inplannen.  

 

Samenwerking Bestuur en commissies Skøll 
In de afgelopen jaren zijn stappen gezet in de communicatie met het Skøll bestuur. Dit is het                 

tweede jaar dat een bestuurslid van Skøll bij alle Oud-Skøll bestuursvergaderingen           

aanwezig is. Dit vergroot de betrokkenheid en de lijntjes zijn merkbaar korter geworden.             

Oud-Skøll is sneller op de hoogte van ontwikkelingen binnen Skøll en andersom weet Skøll              

ons als bestuur en vereniging beter te vinden. In het nieuwe jaar gaan we dit voortzetten.  

 

Het contact met het Botenplan ook nauwer geworden (in samenwerking met het Skøll             

bestuur) om beter af te stemmen welke boten op welk moment gewenst zijn. Zo kunnen we                

sneller inspringen op de behoeften van Skøll. Oud-Skøll heeft voorheen altijd eens in de vijf               

jaar een boot gedoneerd. Nu kijken we in overeenstemming met het botenplan welk nummer              

op dit moment gewenst is, waardoor mogelijk kleinere nummers - schepen goedkoper dan             



een acht - of buitenkansjes op een ander moment gedoneerd kunnen worden. De jaarlijkse              

reservering voor een boot blijft ongewijzigd (zie financiële stukken).   
 

Communicatie 

Nieuwsbrieven  

We hebben dit jaar zes nieuwsbrieven verstuurd via het programma Mailchimp, dat zijn er              

twee meer dan het jaar ervoor en klopt met onze ambitie om eens in elke twee maanden iets                  

te laten horen. Van deze brieven wordt gemiddeld 63% geopend, wat we een mooie score               

vinden. Dit houden we in het nieuwe jaar graag vol.  

 

Website Oudskoll.nl 

Onze website is vorig jaar voor het eerst de lucht in gegaan en loopt nu. Hier plaatsen we                  

nieuws(brieven), inschrijfformulieren voor evenementen, foto’s na evenement (achter de         

inlog) en kunnen leden elkaars contactgegevens zoeken in het smoelenboek (achter de            

inlog). De potentie van de site wordt nog niet ten volste benut. In het komend jaar gaan we                  

kijken hoe we vaker naar de site kunnen verwijzen en de site meer als netwerkplatform               

kunnen inzetten. Ook willen we stukken als ALV stukken, jaaragenda en het donatiebeleid             

op de site zetten in 2021.  

 

LinkedIn 

LinkedIn is meer gebruikt vanuit bestuur om evenementen onder de aandacht te brengen in              

de A.A.S.R.. We merken dat daar niet altijd reactie op komt in de vorm van ‘likes’. Komend                 

jaar onderzoeken we hoe we de groep levendiger kunnen houden. Dit kan combinatie met              

een meer up-to-date smoelenboek op de website bijdragen aan het versterken van het             

netwerk van Oud-Skøllies onderling.  

 

ALV online 

Voor het eerst vindt de ALV online plaats dit jaar. Vervelend dat we niet bij elkaar kunnen                 

komen, maar we zien dit voor onze vereniging juist als een kans om meer mensen te                

trekken. Daarom zullen we de ledenvergadering na afloop uitgebreid evalueren en kijken of             

dit een blijvend interessante optie is voor Oud-Skøll.  

 

 
Fondsen en donaties 
Bijzondere donatie - Zonnepanelen  

Oud-Skøll heeft via een bijzondere donatie bijgedragen aan een groener Skøll. Op de             

opbouw liggen maar liefst 76 zonnepanelen. Een investering waarbij Skøll niet alleen elk jaar              



ruim 3000 euro op de energierekening bespaart, maar die ook werken aan een duurzame              

toekomst uitstraalt.  

 

2000-europlan 

Dit jaar waren er verschillende inzendingen voor het 2000-europlan binnengekomen. Wij           

hebben gekozen voor het plan van Daan van Thiel, die rekken boven de kapstok in de                

nieuwe kleedkamers wilde gaan maken. Dit plan droeg volgens ons het meest bij voor de               

actieve leden van Skøll: meer ruimte in kleedkamers doordat er minder tassen op de grond               

en de banken rondslingeren. De hufterproof rekken van staal die de komende 30 jaar nog               

mee kunnen zijn afgelopen zomer gerealiseerd. De fysieke uitreiking van de prijs en het              

meer bekendheid verwerven van beide roeifondsen die tijdens een donderdagborrel in de            

lenteRIT in april , is niet doorgegaan dit jaar in de lockdown.  

 

Oud-Skøll roeifonds 

Voor het Oud-Skøll roeifonds zijn dit jaar geen aanvragen binnengekomen. Mogelijk kwam            

dit door gebrek aan promotie, maar zeer waarschijnlijk ook omdat er weinig is geroeid dit               

jaar. Komend jaar willen we meer inzetten op promotie van het roeifonds. Het roeifonds is               

specifiek een bijdrage voor het roeien als breedtesport op Skøll. Wedstrijdroeiers of            

toproeiers die een bijdrage aanvragen op dit fonds, worden doorverwezen naar Fonds            

Toproeien Skøll.  

 

Fonds toproeien Skøll 

Het fonds wordt geleid door Marlies Smulders (voorzitter), Bauke ten Brinke           

(penningmeester) Rens de Boer en Harmen Hofstra en is bedoeld om wedstrijdroeiers            

financiële ondersteuning te bieden. Oud-Skøll beheert enkel het geld van het Oud-Skøll            

roeifonds. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 


