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JAARVERSLAG  2021 

 

 
Activiteiten 
De Roeivereniging Rijnland telt een aantal leden met een 
fysieke beperking. Die beperking verhindert hen echter niet om 
te roeien. Dat gebeurt onder auspiciën van de Commissie 
Aangepast Roeien Rijnland (C.A.R.R.), die al meer dan 20 jaar 
er voor zorgt dat elke dinsdagmorgen zo’n 20 roeiers met een 
beperking het water op kunnen. De C.A.R.R. wordt daarbij 
geholpen door een groep van meer dan 40 vrijwilligers die 
helpen bij het in -en uitstappen, sturen of mee roeien, of op de 
wal zorgen dat alles volgens plan verloopt.  
Voor roeiers met een beperking zijn speciale hulpmiddelen 
nodig, zoals reddingvesten, speciale hekjes voor het in- en 
uitstappen, een kraan om mensen aan boord te tillen of een 
aangepast roeibankje.  Al die voorzieningen kosten extra geld 
en daaraan draagt de Stichting Aangepast Roeien Rijnland 
(S.T.A.R.R.) bij. Deze stichting neemt ook andere specifieke 
uitgaven ten behoeve van het aangepast roeien voor haar 
rekening.  
In 2021 was de belangrijkste uitgave een bijdrage van € 3.200 
aan de aanschaf door Rijnland van een nieuwe zgn. duo-
liteboat. Deze boot is bijzonder geschikt voor bepaalde roeiers 
met een beperking. 
 
Donateurs 
De belangrijkste bron van inkomsten zijn de donateurs. De 
S.T.A.R.R. heeft ongeveer 75 donateurs (“Vrienden”) die 
jaarlijks een bedrag schenken. Daarnaast zijn er zo’n 40 
“Vrienden-voor-het-leven” die één keer een bedrag van 
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tenminste € 200 hebben geschonken. Bijna alle donateurs zijn 
lid of oud-lid van de Roeivereniging Rijnland. 
 
 
Financiën 
In 2021 werd in totaal een bedrag van € 1.666 aan donaties 

ontvangen. In 2020 was dat  € 1.523 . Desondanks laat de 

jaarrekening een negatief saldo zien van € 1.971 . Dit is 

voornamelijk het gevolg van de relatief grote bijdrage aan de 

nieuwe duo-liteboat. Het negatief saldo is in mindering gebracht 

van het eigen vermogen, dat hierdoor daalde tot € 749 per 31 

december 2021.  

 
Bestuur 
Het bestuur was in 2021 als volgt samengesteld: 
 
G.G.M. van Leeuwe, voorzitter 
F. Plate, secretaris 
G.C. van Uitert, penningmeester 
L. van der Werff – Renes, lid (tot 9 juli 2021) 
E. Nieuwenhuijs (vanaf 9 juli 2021) . 
 
 
 
 
Nadere informatie is te vinden op de website van de STARR, 
waarop ook het beleidsplan 2023-2024 is gepubliceerd. De 
website van de STARR is onderdeel van de website van de 
Roeivereniging Rijnland. Het webadres is : 
https://www.rvrijnland.nl/starr  . 
 
 
Contactgegevens van het secretariaat : 
postadres : Alexander Gogelweg 35 
   2517 JE 's-Gravenhage 
telefoon :  070 346 2918 
e-mail :   starr@rvrijnland.nl 

http://www.rvrijnland.nl/starr
mailto:starr@rvrijnland.nl
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STICHTING AANGEPAST ROEIEN RIJNLAND 

 PENNINGMEESTER 

 Frans Everstijnstraat 23 
 2251 RS  Voorschoten 

 Email: gcvu@planet.nl  

  
 
 
 

     Jaarrekening 2021 
 

 

    Balans per 31 december 2021 en 2020 

 

 
 

 
 

    Staat van baten en lasten over 2021 en 2020 

 
 

2021 2020 2021 2020

Baten Lasten

Bijdragen STARR-vrienden 1086,00 933,00 Bankkosten 130,52 108,23

Donaties 380,00 150,00 Bestuurskosten 30,00

Vrienden voor het leven 200,00 440,00 Bijdrage aanschaf LiteDuo 3200,00

Keuring reddingvesten 276,50 316,00

Reservering reddingvesten 0,00 1000,00

Nadelig saldo 1971,02 Voordelig saldo 98,77

Totaal 3637,02 1523,00 3637,02 1523,00   

   

 

 

 

  

Voorschoten, 3 mei 2022   

   

-o-o-o-o-o- 

Activa 2021 2020 Passiva 2021 2020

Bankrekening 2858,93 4745,33 Eigen vermogen 748,53 2719,55

Reservering reddingvesten 2000,00 2000,00

Vooruitontvangen bijdragen 100,00 15,00

Nog te betalen 10,40 10,78

Totaal: 2858,93 4745,33 2858,93 4745,33


