
Thema Communicatie 	
Ideevorming	voor	verbetering	website	content	en	functionaliteit		
Roeivereniging	Breda	 is	een	groeiende	vereniging,	en	goede	communicatie	met	en	tussen	de	 leden	
wordt	belangrijker	en	ingewikkelder.	Er	bestaan	semi-professionele	applicaties	om	clubadministraties	
te	ondersteunen,	zoals	BRS,	e-Captain,	en	AllUnited.	Maar	die	applicaties	kosten	geld,	terwijl	ze	niet	
de	 functionaliteit	 bieden	 waar	 op	 RV	 Breda,	 of	 een	 andere	 willekeurige	 andere	 roeivereniging	
behoefte	aan	is.		
Hans	Rompa		

 
BRS 	
De	huidige	website	bevat	een	 link	naar	BRS.	Dat	 is	een	applicatie	waar	de	vereniging	voor	betaalt,	
maar	waarvan	de	functionaliteit	te	wensen	over	laat.	De	meeste	leden	reserveren	hooguit	10%	van	
het	botenbestand.	Waarom	krijgen	zij	alle	boten	te	zien?	Zorg	dat	 je	standaard	een	overzicht	krijgt	
van	 de	 boten	 die	 je	 het	meest	 reserveert,	 en	 dat	 je	 boten	 kunt	 aanmerken	 als	 favorieten.	 Boten	
waarvoor	je	niet	bevoegd	bent	moeten	niet	in	de	lijst	voorkomen,	en	boten	waarvoor	je	gewicht	niet	
geschikt	 is	 ook	 niet.	 Tenzij	 je	 afschrijft	 als	 coach	 voor	 andere	 roeiers,	 of	 organisator	 voor	 een	
evenement.	 Ook	 andere	 zaken	moeten	 op	 een	 goede	manier	 kunnen	worden	 afgeschreven,	 zoals	
vergaderruimtes,	ergometers,	enzovoort.	Verder	moet	je	regels	en	uitzonderingen	kunnen	invoegen,	
zoals	bij	vaarverbod	geen	mogelijkheid	om	af	 te	schrijven,	ploegen	die	toestemming	hebben	om	in	
het	donker	te	roeien,	blokuren,	enzovoort.		

Aanwezigheid jeugd 	
Er	is	een	applicatie	 in	gebruik	waarop	jeugdleden	kunnen	aanmelden	of	ze	op	de	training	aanwezig	
zijn	 of	 niet.	 Die	 applicatie	 werkt	 erg	 onhandig,	 waardoor	 de	 aanwezigheidsplanning	 niet	 goed	
verloopt.	Wat	er	nodig	is,	is	dat	er	een	systeem	komt	waarmee	evenement	kunnen	worden	gepland	
voor	 groepen	binnen	de	 vereniging.	 Leden	binnen	de	 groep	 kunnen	het	 evenement	 accepteren	of	
niet.	Op	basis	daarvan	kan	een	planning	gemaakt	worden	voor	de	jeugdleden.		

Roeiplanner 	
Anna	de	Zeeuw	schreef	in	de	Easy	All	een	artikel	over	plannen	met	de	roeiplanner.	Dat	is	een	externe	
applicatie.	 Beter	 is	 om	 dit	 te	 doen	 op	 basis	 van	 evenementen	waar	 leden	 van	 een	 groep	 zich	 op	
kunnen	inschrijven.	Dus	via	onze	eigen	website.		

AllUnited 	
Volgens	mij	 heeft	 de	 vereniging	 gekozen	 voor	 dit	 pakket.	 Ik	 ken	 het	 pakket	 niet,	maar	 ik	 zie	 veel	
persoonlijke	 gegevens	 van	 alle	 leden.	 Ik	 zou	 verwachten	 dat	 het	mogelijk	 is	 om	 alleen	 datgene	 te	
laten	zien	wat	voor	een	groep	van	belang	is.	Dus	een	lid	wil	niet	zijn/haar	adresgegevens	laten	zien	
aan	andere	leden,	maar	voor	de	ledenadminstratie	zijn	die	gegevens	wel	belangrijk	om	een	factuur	te	
kunnen	sturen.	Leden	moeten	zelf	controle	hebben	over	wat	ze	willen	tonen	aan	wie.	 Ik	zie	dat	bij	
AllUnited	nog	niet	terug,	maar	ik	ken	het	pakket	ook	niet	goed.		

Clubwerk 	
Naar	mijn	mening	moet	 clubwerk	worden	 ingericht	 als	 taken	 (evenementen)	waarvoor	 leden	 zich	
kunnen	 inschrijven.	Bijvoorbeeld:	de	commissaris	gebouw	maakt	een	evenement	aan	voor	onkruid	
verwijderen.	De	commissaris	stelt	het	aantal	uren	voor	die	taak.	Leden	kunnen	de	taak	accepteren.	
De	 commissaris	 geeft	 daarna	 aan	 of	 de	 taak	 naar	 behoren	 is	 uitgevoerd.	 Het	 lid	 dat	 het	 heeft	
uitgevoerd	krijgt	uren			

Inschrijven wedstrijden 	
Bij	het	inschrijven	voor	westrijden	zie	ik	dat	er	wedstrijden	in	de	lijst	staan	die	al	zijn	geweest.	Het	is	
niet	 ingewikkeld	 om	 evenementen	 die	 gepasseerd	 zijn	 uit	 een	 lijst	 te	 verwijderen.	 En	 sommige	
wedstrijden	staan	niet	in	de	kalender.	Beter	is	om	ook	hier	weer	evenementen		aan	te	kunnen	maken	
waar	deelnemers	op	in	kunnen	schrijven.		



Wedstrijdorganisatie 	
De	 hele	 wedstrijdorganisatie	 waaronder	 publicatie,	 uitgeschreven	 nummers,	 loting,	 uitslagen,	
enzovoort,	 zou	 prima	 door	 een	 simpele	 appkciatie	 ondersteund	 kunnen	 worden	 waardoor	 het	
organiseren	van	wedstrijden	veel	vlotter	verloopt.	Volgens	mij	zijn	er	al	leden	die	handige	applicaties	
hebben	gebouwd.		

Niet-leden 	
Er	zijn	binnen	de	vereniging	personen	die	geen	lid	zijn	van	de	vereniging,	maar	die	wel	meegenomen	
moeten	worden	 in	de	communicatie.	Denk	bijvoorbeeld	aan	ouders	van	 jeugdleden.	Maar	ook	wie	
moet	er	gewaarschuwd	worden	wanneer	er	iets	is	met	een	volwassen	lid?		

Evenementen 	
Kern	 is	 evenementen	 en	 groepen.	 Waarom	 moeten	 jeugdroeiers	 de	 evenementen	 zien	 van	
toerroeiers	 en	 vice	 versa?	 Voor	 ideale	 communicatie	 is	 het	 van	 belang	 dat	 er	 groepen	 zijn	 en	
evenementen.	Evenement	kunnen	van	belang	zijn	voor	alle	leden,	of	voor	groepen.	Groepen	hebben	
een	hierarchische	 strutcuur.	Een	 jeugdlid	 is	bijvoorbeeld	 lid	van	een	 team,	maar	ook	van	de	groep	
jeugdleden.		

Persoonlijke gegevens 	
Voor	 wedstrijdroeiers	 is	 het	 handig	 om	 persoonlijke	 gegevens	 vast	 te	 kunnen	 leggen	 die	 alleen	
zichtbaar	 zijn	 voor	 de	 roeier	 en	 voor	 de	 coach.	 Bijvoorbeeld	 ontwikkeling	 van	 gewicht	 en	
testresultaten.	De	roeier	moet	kunnen	beslissen	om	deze	gegevens	op	ieder	moment	te	verwijderen,	
en	de	coach	mag	deze	gegevens	niet	doorgeven	aan	derden.		

Financiering 	
Ik	 denk	 dat	 er	 binnen	 de	 vereniging	 heel	 veel	 kennis	 aanwezig	 is	 voor	 het	 ontwikkelen	 van	 de	
functionaliteit	 die	 nodig	 is	 voor	 onze	 vereniging	 en	 andere	 roeiverenigingen.	 Indien	 we	 deze	
functionaliteit	kunnen	ontwikkelen	via	onze	vereniging,	kunnen	de	mensen	die	daar	aan	bij	hebben	
gedragen	de	uren	terugverdienen	door	verkoop	aan	andere	verenigingen.	De	kosten	voor	RV	Breda	
kunnen	worden	verminderd	door	afschaffen	van	BRS	en	AllUnited.		
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