
Deze vorm bevat de titel.

Deze vorm geeft aan dat er een formulier aan te pas komt.

Deze vorm geeft aan dat er een actie of gebeurtenis plaatsvindt.

Deze vorm geeft aan dat een keuze gemaakt moet worden.

Deze vorm bevat een toelichting op de bijbehorende stap in het stroomschema.



Kennismaking onervaren

Formulier:

Aanmeldformulier kennismaking

soort lid: Wachtlijst onervaren

factuur: geen

Eerste keer op het Botenhuys

Instructiecommissie

Nee

Gegevens verwijderen uit het ledenbestand

Ja

Formulier:

Basiscursus + lidmaatschap

soort lid: 

van Wachtlijst onervaren naar

Aspirantlid

Tweede en derde les

Nee

Gegevens verwijderen uit het ledenbestand

Ja

soort lid: 

van Aspirantlid naar Burgerlid

factuur: direct

Na enige tijd: Nee Stoppen met instructie

leerbaarheid voldoende? Overleg over financiële afhandeling

Gegevens verwijderen uit het ledenbestand

Ja

Begeleiding tot halen Gele kaart

Voor ledenbestand geen wijziging

Ja

Opgezegd?

Basiscursus deelnemen?

Doorgaan?

Gegevens verwijderen uit het ledenbestand

Iemand vult het formulier op de website in, vindt zichzelf onervaren en wil graag een keer kennismaken.
Link naar pagina op de website:
https://www.hetgaljoen.com/zonder-roei-ervaring

De secretaris geeft de aanmelding door aan de instructiecommissie. De secretaris houdt een wachtlijst 
met aanmeldingen van onervaren personen bij.

Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn en er voldoende instructeurs beschikbaar zijn, start een groepje met 
een eerste bijeenkomst op het Botenhuys. 

Aan het eind van die eerste bijeenkomst geven de deelnemers aan of ze door willen gaan en ook de volgende 
lessen willen volgen.

De cursisten vullen na de eerste bijeenkomst op het Botenhuys het formulier in dat op de website staat. 
Hierdoor is bij de penningmeester het banknummer bekend. Dat was bij het eerste formulier niet uitgevraagd. 

Daarnaast gaan de cursisten akkoord met hetgeen vermeld staat boven aan het formulier.

De cursisten krijgen maximaal 6 maanden instructie met als doel het behalen van de Gele kaart. De instructeur 
maakt dit de cursisten duidelijk. Lukt het niet in die 6 maanden dan heeft de vereniging onvoldoende faciliteiten 
om de instructie voort te zetten (te weing instructeurs, weinig mogelijkheden voor intensieve begeleiding zoals 
in een roeibak of vaker per week instructie).

Na de derde les is er nog een moment waarop stil wordt gestaan bij de vraag of roeien een passende sport is en 
de cursist door wil gaan met de lessen. 

De instructiecommissie meldt aan het bestuur de namen van de cursisten die doorgaan met de lessen. De 
cursisten ontvangen direct daarna de factuur voor de cursus en het lidmaatschap, zie info op de website 
hierover.

Link naar info over kosten: https://www.hetgaljoen.com/lidmaatschap

Afspraken met de afroeicommissie:
- 4 x per jaar kun je afroeien voor de Gele kaart. De data staan in de activiteitenlijst op de website.
- Zijn de cursisten bijna zover gevorderd en hebben ze de theorie-avond gevolgd, dan geeft de instructeur een 
seintje aan de instructiecommissie. De instructiecie. zorgt ervoor dat er iemand van de afroeicommissie komt 
kijken bij de training.  Dit vindt minimaal twee weken voor de afroeidatum plaats.
- Zijn de instructeur en afroeicie. het eens dan schrijft de instructeur de ploeg in voor het afroeien door het 
invullen van een formulier op de website. Mankeert er volgens de afroeicie. nog te veel, dan wachten met 
inschrijven voor het afroeien.
- Cursisten kunnen maximaal twee keer opgaan voor de Gele kaart.

In dit geval maakt de instructeur in een persoonlijk gesprek aan de cursist 
duidelijk dat er binnen de vereniging onvoldoende faciliteiten zijn om de 
cursist te leren roeien. Samen met de cursist wordt eventueel doorgenomen 
welke alternatieven er zijn, zoals les nemen bij TopRow. 

https://www.hetgaljoen.com/zonder-roei-ervaring
https://www.hetgaljoen.com/lidmaatschap


Kennismaking ervaren

Formulier:

Kennismaking ervaren

soort lid: Wachtlijst ervaren

factuur: geen

Kennismaking

Instructiecommissie

Nee

Lid worden? Gegevens verwijderen uit het ledenbestand

Ja

Nee Ja Formulier:

Naar basiscursus? Basiscursus + lidmaatschap onervaren

Nee soort lid: 

Ja van Geïnteresseerde naar Aspirantlid

Afspraken maken over TE VOLGEN TRAJECT

Instructiecommissie

Zie verder tabblad Onervaren

Formulier:

Lidmaatschap ervaren

soort lid: Burgerlid

factuur: direct

Ja

Opgezegd? Gegevens verwijderen uit het ledenbestand

Voldoende ervaren? 

Iemand vult het formulier op de website in, vindt zichzelf ervaren en wil graag een 
keer kennismaken. Link naar pagina op de website:
https://www.hetgaljoen.com/met-roei-ervaring

De secretaris geeft de aanmelding door aan de instructiecommissie. De secretaris 
houdt een wachtlijst met aanmeldingen van ervaren personen bij.

De instructiecommissie verzorgt de kennismaking. Tijdens de eerst kennismaking
beoordeelt de instructiecommissie of de Gele kaart direct kan worden toegekend of dat 
er nog instructie nodig is. Degene die komt kennismaken moet dus roeikleding 
meenemen.

Een TE VOLGEN TRAJECT kan bestaan uit:
- een aantal lessen met een instructeur
- deelname aan instuif
- aansluiten bij een instructieploeg
- anders, te bepalen door de instructiecie.

Link naar info over kosten: https://www.hetgaljoen.com/lidmaatschap

Voordat de nieuwkomer een C1 aantekening of een skiff aantekening kan 
halen, moet deze eerst afroeien voor de Gele kaart. Voor het afroeien gelden 
dezelfde regels als bij de onervaren cursisten, zie het tabblad Onervaren in 

https://www.hetgaljoen.com/met-roei-ervaring
https://www.hetgaljoen.com/lidmaatschap


Kennismaking student

Dit regelen de studenten in samenwerking met Rien

Onduidelijk waar deze kennismaking precies uit bestaat

geen registratie in ledenbestand

Nee

Ja

Formulier:

Lidmaatschap student Nyenrode

soort lid: Studentlid

factuur: direct

Ja

Opgezegd?

Lid worden? Geen actie

Gegevens verwijderen uit het ledenbestand

De studenten vullen het formulier in dat op de website staat. Hierdoor is bij de penningmeester het 
banknummer bekend. Daarnaast gaan ze akkoord met hetgeen vermeld staat boven aan het formulier.

Link naar info over kosten: https://www.hetgaljoen.com/lidmaatschap

Pagina op de website:
https://www.hetgaljoen.com/lid-worden-studenten

https://www.hetgaljoen.com/lidmaatschap
https://www.hetgaljoen.com/lid-worden-studenten

