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         Ouderkerk, oktober 2014 

Waarde Oud-Nereïden, 

 
Alweer een jaar is voorbijgeraasd. Een enerverend jaar , waarin Nereus opnieuw veel 
bekende én nieuwe successen mocht vieren, en wij als Oud-Nereïden hiervan regelmatig 
hebben kunnen en mogen meegenieten, en waaraan wij  ook weer een bijdrage hebben 
kunnen leveren door het door ons gestelde doel voor afgelopen jaar te verwezenlijken door 
uit uw donaties Nereus weer te kunnen voorzien van een nieuwe zware wedstrijdacht. 
 
De roeiers van Nereus hebben weer vanouds goed gepresteerd . In het voorseizoen al door 
vele (7)  klassementen op de traditionele Heineken Roeivierkamp te winnen, de Blauwe 
wimpel en vele andere klassementsprijzen op de Head binnen te slepen. Daarna de unieke 
veertigste Varsity overwinning van de Oude Vier, met het nooit eerder vertoonde feit van 
viermaal op rij en met dezelfde winnende slag in de Oude Vier , Dirk Uittenbogaard, als weer 
een historisch hoogtepunt. 

Daarna volgden in het kortebaanseizoen nog vele, vele overwinningen (174 in totaal), 
waaronder bronzen medailles op het EK in Belgrado, goud in de skiff op de World Cup in 
Sydney (Uittenbogaard), goud op de WK onder 23 in de lichte skiff (Ilse Paulis) en tenslotte 
natuurlijk nog het goud waar velen van u persoonlijk getuige van zijn geweest op onze 
onovertroffen thuis-WK op de Bosbaan door de dames lichte dubbelvier ( Nereïden Lisa 
Wörner en opnieuw Ilse Paulis).  

Een WK overigens die met 16 deelnemende Nereiden, een uniek aantal wereldrecords, een 
waanzinnige ambiance en met bestuurlijke en organisatorische inbreng van vele Oud-
Nereïden , de onovertroffen en unieke Nereuslounge pal aan de finish en een fantastische 
attendance, één grote reclame was voor de topsport roeien in het algemeen en voor de 
cohesie en kwaliteiten van Nereus in het bijzonder. 

Het afgelopen jaar hebben wij als vertegenwoordigers van Oud-Nereus een nieuwe koers 
gevaren, waarbij wij mede op suggestie van Jong-Nereus de structuur van de 
bestuursvergadering enigszins hebben gewijzigd door maandelijks met 3 ON bestuurders 
(voorzitter, secretaris en penningmeester) samen met praeses en commissaris Reünisten 
van het JN bestuur in een kernvergadering bijeen komen, waarbij deze twee 
Nereusbestuursleden qualitate qua lid zijn van het ON bestuur. In deze vergadering worden 
plannen gemaakt en ten uitvoer gebracht  gericht op intensieve werving van nieuwe 
donateurs van Oud-Nereus en het nog sterker verbinden van de oude en jongere generaties 
van Nereïden die hun rol moeten en kunnen spelen in de functies die Oud-Nereus heeft voor 
Nereus. Dit resulteert erin dat naast deze 3 bestuurders de andere bestuursleden van ON 
met name een belangrijke rol spelen als generatievertegenwoordigers  voor hun tijdgenoten 
in ons streven om zoveel mogelijk van u aan te kunnen spreken om donateur te blijven of te 
worden om de immer ambitieuze plannen en intenties van Nereus zo goed mogelijk te 
kunnen ondersteunen en daarnaast vooral om tot in lengte van dagen gezamenlijk te kunnen 
blijven genieten en meeleven met de vereniging die bij ons allen een warme bordeauxrode 
plek in ons hart heeft verworven en voor ons allen in onze beste (studie-)jaren zo’n 
belangrijke rol heeft gespeeld. 
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Ik hoop en ga er dan ook vanuit dat ook komend jaar dit bovenstaande streven erin zal 
resulteren dat nóg meer (tussen september 2013 en augustus 2014 meldden zich meer dan 
100 nieuwe donateurs aan) nieuwe donateurs, naast de trouwe vaste schare (meer dan 400 
donaties), zich bij ons zullen voegen, waardoor wij in het komende lustrumjaar nog meer 
van de grote plannen van Nereus kunnen helpen verwezenlijken, zij het door nieuwe boten, 
danwel door inbreng in adviescommissies, het aanbieden van steun in coaching, werving, 
sponsoring of het realiseren van plannen rond structurele verbouw of plannen richting 
verdere expansie en professionalisering. Hiertoe zullen wij opnieuw acties ondernemen, ook 
om degenen die niet doneren aan te moedigen komend jaar wel weer te gaan bijdragen. 

Het doel voor het komende jaar is om opnieuw een boot aan te bieden. In dit geval een 
noodzakelijke lichte/dames vierzonder, die dan rond de lustrumviering zal worden 
aangeboden. Als het aantal donaties het toelaat, zullen er ook een zware en een lichte skiff 
aangeboden worden. 

Wij rekenen op uw aller steun en bijdragen, en waar mogelijk aanwezigheid om Nereus te 
blijven opstuwen in de vaart der volkeren van het (inter)nationale toproeien. 

Ioe Hikemelaya, 
 

Keesjan Ponsen 
Voorzitter Oud-Nereus 

 
Bijlagen: 

Financieel Jaarverslag Oud-Nereus 
Begeleidende brief Secretaris Oud-Nereus 


