
Doe mee aan de
Goese Scaldis
Bedrijven Roeiregatta
2019

Geachte vertegenwoordiger van het personeel,

Roeivereniging SCALDIS organiseert volgend jaar voor de
2e keer het roeien voor bedrijven met als afsluiting de Goese 
Scaldis Roeiregatta. Via deze fl yer hopen wij u en uw collega’s
te interesseren voor deze sportieve en leuke uitdaging.

Gezond  Het organiseren van een Bedrijvenregatta is 
voor ons een middel om de roeisport en onze vereniging te 
promoten.
Voor u kan het een middel zijn om uw bedrijf meer bekend-
heid te geven en uw personeel kennis te laten maken met 
één van de meest gezonde en minst blessuregevoelige 
sporten. Weinig blessuregevoelig, omdat bij het roeien het 
hele lichaam gebruikt wordt zonder extreme belasting van 
gewrichten. Mede hierdoor is het een sport, die tot op hoge 
leeftijd beoefend kan worden in de mooie natuur langs het 
kanaal van Goes. Het roeien bij Scaldis is niet vergelijkbaar 
met sloeproeien.

Teambuilding  Roeien zorgt niet alleen voor een
fi tter lichaam en geest maar levert ook een behoorlijke
bijdrage aan teambuilding. Want hoe groter de teamspirit, 
hoe groter de kans dat de wisseltrofee straks in de prijzen-
kast van uw bedrijf pronkt. Tijdens het bedrijven roeien
krijgen de teams van 8 verschillende bedrijven gedurende 
circa 3 maanden (2e kwartaal 2019) één avond per week les 
en gaan vervolgens in juni 2019 de strijd met elkaar aan om 
de wisseltrofee te bemachtigen.
De wedstrijd en de trainingen vinden plaats op het kanaal 
van Goes naar het SAS.

Doe mee!  Wij nodigen uw bedrijf graag uit deel te 
nemen aan deze Regatta en de instructie daarvoor.
Hoe één en ander georganiseerd gaat worden leest u
in de bijgevoegde bepalingen. 

Voor deelname aan de Regatta vragen we aan u een
vergoeding van € 600,-. Daar staat tegenover dat de
voorbereidingen en de regatta vergezeld zullen gaan van een 
publiciteitscampagne in de regionale media.
We zien u graag terug op ons vlot!

Wilt u meer weten, neem dan contact op met:

Marjan Bos of Cobie Busser, Commissie Bedrijvenregatta
Telefoon: 06-1997 8397 - bedrijvenregatta@rvscaldis.nl
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Bepalingen
Bedrijfsroeien / Roeiregatta

1.  Het is de bedoeling, dat tijdens het Regatta-evenement een aantal roeiploegen 
geformeerd worden uit medewerkers van bedrijven of instellingen uit Goes en 
de regio, die elkaar proberen te overtreffen op het water. 
Een bedrijf/instelling kan maximaal twee ploegen afvaardigen. Een tweede 
ploeg wordt pas toegelaten als na sluiting van inschrijvingsdatum blijkt dat 
hiervoor voldoende ruimte is.

2. De ploegen (dames, heren of mixed) bestaan uit 4 of 5 roeiers met geen 
of weinig roeiervaring. Van elk team mag maximaal één van de roeiers 
enige roei ervaring hebben. Scaldis leert uw medewerkers roeien.

3. De roeiploeg krijgt van een Scaldis instructeur/coach gedurende een periode 
van 10 weken, in wekelijkse sessies van 11⁄2 uur, een gedegen roei-instructie 
met gebruikmaking van roeimateriaal van Scaldis.

4. Direct na de instructieperiode wordt de Goese Scaldis Roeiregatta gehouden. 
Details hierover volgen te zijner tijd.

5. De kosten bedragen € 600,-- per ploeg. Hierin zijn inbegrepen 10 weken roei- 
instructie, deelname aan de Roeiregatta, een advertentie in het programma-
boekje, mogelijkheden tot promotionele activiteiten tijdens de Regatta (vlaggen 
en reclameborden mogen op het Scaldis-terrein geplaatst worden) en niet te 
vergeten het diner voor de roeiers als slot van het Regatta-evenement. 
Het wordt overigens erg op prijs gesteld als de roeiers en hun coaches op de 
Regatta in kleding met de bedrijfsnaam 
verschijnen (denkt u hierbij aan de aanwezigheid van de regionale media).

6. Publiciteit wordt verkregen uit de publicaties van Scaldis in de komende 
maanden in de regionale dag- en weekbladen en TV en tijdens het 
Regattaspektakel zelf. Daarin worden de bedrijven en instellingen die zich 
hebben ingeschreven voortdurend genoemd. U kunt natuurlijk ook, in eigen 
regie, uw bedrijf of product profileren in relatie tot uw deelname aan dit 
gezonde, sportieve project en uw inzet ten bate van uw eigen medewerkers.

7. Aanmelding geschiedt middels het aanmeldingsformulier welke u begin 2019 
zult ontvangen. 
Er kunnen slechts 8 ploegen deelnemen. Hoe eerder de inschrijving bij ons 
binnen is, hoe groter de kans op deelname.

8. Hoewel de kans op het omslaan van boten zeer klein is wordt verwacht dat alle 
deelnemers kunnen zwemmen. Deelname is geheel op eigen risico.
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