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Dit is het commissieplan van de Gyas-Hunze Commissie. Hier zullen de kerntaken en doelen van de
commissie worden beschreven.

Kernactiviteiten Gyas-Hunze Commissie
Taken
De Gyas-Hunze Commissie organiseert in het weekend van 13 en 14 februari 2016 de jaarlijkse
Gyas-Hunze race. Tijdens deze opening van het (competitie)roei seizoen zal op zaterdag 2,7 km
geroeid worden door de grachten van Groningen. Op zondag is er een sprintafstand van 400 m.
Mocht de wedstrijd niet door kunnen gaan, vanwege bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden,
is er een uitsteldatum gekozen: 5 en 6 maart. Daarnaast organiseert de Gyas-Hunze Commissie de
winterwedstrijden op zondag 10 januari 2016. Dit is wedstrijd van ca. 3 kilometer tussen de
tweede en de derde brug voor zowel competitie-, wedstrijd- als clubroeiers. Voor deze wedstrijd
worden roeiers van de Hunze en Aegir uitgenodigd.
Welke voorwaarden worden er gesteld om deze taken goed uit te voeren?
1. Een enthousiaste commissie samenstellen
2. Zorgen dat alle commissieleden eigen verantwoordelijkheden hebben en zich bewust zijn van
die verantwoordelijkheden
3. Vanaf september beginnen met het treffen van voorbereidingen
Doelen - commissie
1. Ten eerste is het doel om een goed georganiseerde Gyas-Hunze race neer te zetten, waardoor de
roeiers een plezierig weekend hebben.
2. Door middel van promotie zorgen voor veel inschrijvingen, met name inschrijvingen voor de
zondag.
3. De Gyas-Hunze Race zodanig te promoten dat er de komende jaren even veel of meer
inschrijvingen zijn.
Doelen – voorzitter
1. Ervoor zorgen dat de commissie als team te werk gaat
2. Zorgen dat er ruimte is voor nieuwe ideeen die de Gyas-Hunze Race kunnen verbeteren.
3. Ervoor zorgen dat ieder commissielid zich bewust is van zijn of haar verantwoordelijkheden en
taken.
4. Ervoor zorgen dat alle commissieleden het naar hun zin hebben, door te fungeren als een
aanspreekpunt als dit niet het geval is.
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