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Het is weer tijd voor een verslag van uw voorzitter namens het ON bestuur als begeleiding 

en toelichting van het financiële jaarverslag over het (boek-)jaar 2014-2015. Dat afgelopen jaar, na 

vier opeenvolgende overwinningen, de Oude Vierenrace op de Varsity niet winnend is afgesloten, is 

geenszins een voorbode gebleken voor de successen die door Nereus op roeigebied zijn bereikt.
   

Met de Olympische Spelen van Rio de Janeiro aankomend jaar in zicht, is Nereus met 

dertien toproeiers hofleverancier van de Nationale equipe. Zij moesten afgelopen zomer gedurende 

het WK in Aiguebelette kwalificatie voor de Spelen zien af te dwingen. Hierin slaagden zij met glans 

door onder andere een bronzen blik in de zware heren acht en lichte dames dubbelvier, en een 

finaleplaats in de zware heren vierzonder en de dames acht te behalen. De beide herenploegen, 

voorgeslagen en bemand door meerdere Nereïden, slaagden tevens in hun doelstelling om zich 

direct te kwalificeren voor Rio. Naast dit absolute toproeien heeft Nereus dit jaar op alle fronten 

intensief meegestreden om de ereplaatsen in binnen- en buitenland, en zowel op top- als  

competitieniveau.  
 

De vereniging groeit daarbij nog steeds gestaag. De aanwas van nieuwe leden die zich 

melden voor de afroeiperiode blijft immens. Dit noodzaakt de vereniging om binnenkort een 

omvangrijke onderhouds- en verbouwingsactie van het botenhuis en de sociëteit in gang te gaan 

zetten. Ook het meerjarenbeleid, tot uiting komende in het botenplan en (professionele) coaching 

vraagt veel aandacht van de actieve en capabele Nereus besturen. Uw oud-leden vereniging poogt 

hieraan steeds haar bijdrage, financieel en indien gewenst met adviezen, te leveren. Het is een 

prettig gegeven dat, zeker mede door de intensieve inspanningen van de reünistencommissaris Luc 

Weterings van het afgelopen Nereusbestuur en zijn voorgangers, een aantal belangrijke zaken op 

dit gebied is gerealiseerd. Zo hebben wij, met een nieuw ingestelde Reünistencommissie onder 

leiding van Thomas Compier, een aantal nieuwe oud-leden activiteiten georganiseerd. Het 

benefietdiner om bijdragen te werven voor de verbouwing was een groot succes. Daarnaast heeft 

een mix van jonge leden en oud-leden deelgenomen aan het fietsrondje. Komend jaar zullen deze 

activiteiten weer op de kalender staan en introduceren wij ook weer enkele nieuwe activiteiten.  
 

In die nieuwe activiteiten proberen we nadrukkelijk de brug te slaan tussen Jong en Oud-

Nereus. Zo maken we Oud-Nereus zichtbaarder voor jonge leden. Dat doen we ook door actief te 

zijn op sociale media. 670 Nereïden volgen Oud-Nereus op Facebook, waar actuele gebeurtenissen 

en activiteiten worden belicht maar ook beelden en verhalen uit de oude doos worden gedeeld.  

Voor een overzicht van de activiteiten verwijs ik u graag naar de kalender in het Nereus Magazine 

en/of naar www.nereus.nl/oud-nereus/nieuws/. Vanaf december leest u dit op de eigen website van 

Oud-Nereus. 
 

Tevens is de Reünistencommissie buitengewoon innovatief en succesvol te werk gegaan 

door tijdens dergelijke activiteiten rond de 250 (!) nieuwe donateurs zich te laten registreren. De 

stijging in het aantal nieuwe donateurs is bereikt door een actief wervingsbeleid, met name gericht 

op leden uit de jongere generaties. Met die inspanningen is het totaal aantal geregistreerde oud-
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leden van 613 naar 870 gestegen; een absoluut record. Daarnaast is vastgesteld dat Nereïden na   

beëindiging van hun actieve lidmaatschap vanzelfsprekend en automatisch toetreden tot het 

bestand van donateurs. We willen juist nu ook deze groep aan ons binden om via donaties of 

deelname aan de Fondsen ondersteuning van de successen van Nereus mede mogelijk te maken. 

Een groot deel van de nieuwe donateurs zal pas in het komende jaar voor het eerst doneren, wat 

veel belooft voor de inkomsten van volgend jaar. Een aandachtspunt is dat het doneren bij een flink 

deel van de donateurs er wel eens bij inschiet. Uit na-belacties blijkt dat dit geen onwil is. De 

consequentie is echter dat Oud-Nereus hierdoor inkomsten verliest. Om dit te ondervangen 

bewegen we zoveel mogelijk donateurs naar automatische incasso. We zijn op de goede weg om 

nog meer oud-leden bij Nereus betrokken te houden, en ook om meer fondsen te werven voor een 

bijdrage aan ’s Nereus vloot. Dit jaar is dan ook een record donatiebedrag ontvangen voor het 

mogelijk maken van het aanbieden van een lichte vierzonder.   
 

In het kader van nieuwe activiteiten en actieve werving heeft de afgelopen tijd ook een 

verjonging in het kernbestuur van Oud-Nereus plaatsgevonden. Een aantal Oud-Nereïden uit 

jongere generaties is toegetreden om de ambitieuze en vernieuwende plannen verder vorm te 

geven. Dorine Habets heeft het secretariaat onder haar hoede genomen, Sander van den Berg heeft 

het penningmeesterschap overgenomen van Pim Vos, Jorrit Lootsma is toegetreden als 

evenementencommissaris en Daniel Paarlberg als commissaris communicatie. Vanuit het huidige 

Nereus bestuur maken Gilles Bouman, praeses en Roos Thijssen, reunistencommissaris deel uit 

van  het kernbestuur Oud-Nereus. 
 

Daarnaast heeft een aantal van de lang zittende bestuurders hun actieve rol binnen het 

bestuur overgedragen. Zij zijn toegetreden tot de groep van generatievertegenwoordigers waarin zij  

een rol zullen blijven spelen in het activeren en motiveren van hun tijdgenoten.  

Vanaf deze plek wil ik hen van harte dankzeggen voor de actieve inbreng en ondersteuning van 

Oud-Nereus. Bovendien wil ik de nieuw toegetreden bestuurders heel veel succes wensen met het 

realiseren van de plannen om de bijdrage van Oud-Nereus via vele invalshoeken nog verder te 

vergroten.  
 

Dit brengt mij nog even op een korte vooruitblik op het aanstaande XXVIste Lustrum. De 

ambitieuze en actieve lustrumcommissie werkt hard aan de invulling van de vele klassieke en 

nieuwe elementen. Ik spreek de verwachting en overtuiging uit velen van u op het diner en wellicht 

op nog een aantal andere activiteiten te mogen begroeten. Ook hoop ik van harte dat de hernieuwde 

ontmoeting met de bruisende vereniging die ons Nereus is en moet blijven, u opnieuw mag 

motiveren om uw zeer welkome bijdragen in de toekomst te blijven leveren.  

 

Ioe Hikemelaya,            

                                                                   

Kees Jan Ponsen, voorzitter Oud-Nereus 

 


