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De commissie
De CompetiCie is een commissie die in het teken staat van het competitieroeien op Gyas. De
commissie bevordert het competitieroeien door roei‐gerelateerde activiteiten te organiseren en de
competitieploegen te coördineren.
De eerstejaarsverantwoordelijke commissieleden zullen het coördineren en de activiteiten van de
eerstejaarsroeiers op zich nemen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor een eerstejaarsploeg
wanneer zij iets nodig hebben. Deze groep organiseert ook de activiteiten voor eerstejaars, zoals
bijvoorbeeld de trainingsdagen.
De ouderejaarsverantwoordelijke commissieleden houden zich bezig met het plannen van
activiteiten voor de ouderejaarsroeiers, zoals verschillende projecten en aan het begin van het jaar
de CSP. Zij zullen ook de ouderejaarsploegen coördineren.

Doelen 2015/2016
Algemeen
 Doel 1
Gedurende het hele jaar is de commissie buiten een goedlopende, ook een gezellige commissie.
Door het jaar heen zullen er minstens drie commissie‐uitjes hebben plaatsgevonden. Ook zal de
vergadering altijd samengaan met het avondeten, waarbij er niet vergaderd wordt.

 Doel 2
Aan het einde van het jaar heeft de commissie tijdens elke competitiewedstrijd de Competitie
Commissaris ondersteund door bij wedstrijden met minimaal twee leden aanwezig te zijn om de
Competitie Commissaris te helpen en een aantal taken over te nemen.

 Doel 3
Aan het einde van het jaar is er een draaiboek gemaakt waarin alle activiteiten staan beschreven
die de commissie organiseert.

 Doel 4
Aan het eind van het jaar heeft er eens in de vijf weken op woensdag een Brainstormvergadering
plaatsgevonden. Hierbij zullen de Supervisoren en de CompetiCie samen met de Competitie
Commissaris aanwezig zijn. Er zullen algemene verbeterpunten en ideeën worden besproken, die
tijdens een normale vergadering niet aan bod komen.

Activiteiten:
 Doel 1
Activiteiten zijn gestructureerd georganiseerd, waarbij één persoon duidelijk de leiding heeft. Bij
elke activiteit wordt er daarom iemand aangewezen die verantwoordelijk zal zijn. Dit is ook
degene die het draaiboek aan het einde van het jaar zal maken.

 Doel 2
Aan het eind van de CSP kan er door zowel de roeiers als door de CompetiCie teruggekeken
worden op een succesvolle en goed georganiseerde periode. Dit houdt in dat er aan het eind van
de CSP genoeg (ploegvormings‐)activiteiten hebben plaatsgevonden, waaronder het Bootkamp.

Ook houdt het in dat er elke week outingen zijn geweest, waarbij roeiers verschillende boottypen
hebben kunnen leren kennen. Bij het plannen van outingen hebben de roeiers zelf het initiatief
genomen, zodat de CompetiCie slechts een begeleidende rol aan hoefde te nemen.

Coördinatoren:
 Doel 1
De coördinatoren houden het gehele jaar goed bij hoe het met hun ploegen gaat. Dit doen zij
door wekelijks te bellen met een van de ploegleden en soms eens op een ploma of outing te
verschijnen.

 Doel 2
Aan het einde van het jaar is de samenwerking tussen de coördinatoren en de supervisoren goed
verlopen. Elke eerstejaarscoördinator wordt gekoppeld aan een supervisor, zodat zij samen de
eerstejaarsploegen in de gaten kunnen houden. Zij komen af en toe bij elkaar om te bespreken
hoe het met de ploegen gaat. Samen met de supervisoren houden de eerstejaars de gegevens
ook op een database bij.

Voorzitter:
 Doel 1
Er wordt gestructureerd en duidelijk op een vast moment vergaderd, namelijk dinsdagavond.
Meten door: Minstens een dag van te voren is er een agenda bekend gemaakt. De gehele
commissie is bekend gemaakt met het forum en de Dropbox en gebruikt deze voor commissie
doeleinden.

 Doel 2
Aan het einde van het jaar heeft elk commissielid een gelijkwaardige bijdrage gehad. De leden
hebben allemaal evenveel moeite en tijd gestoken in het organiseren, coördineren en begeleiden
van activiteiten en ploegen binnen Gyas.

