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RV RIJNMOND  AANMOEDIGINGSPRIJS 2010 

Ivo Timmermans 
Roei Vereniging Rijnmond dankt onze initiatiefnemer van het jaar 2010. 

 
Vrijwilligers maken het mogelijk om op onze vereniging de roeisport te beoefenen.  

 
Sommige vrijwilligers zetten zich echter op een bijzondere en buitengewone wijze in. Met uw extra inspanningen en 
gedurfde inzet kan onze vereniging op een betere wijze haar leden de roeisport bieden dan anders mogelijk zou zijn. 

 
Uw initiatiefrijke bijdrage kan de doelstellingen van de vereniging, haar rol in de regio en de roeisport voor de leden op 

een hoger plan brengen. 

 
Met gedurfd enthousiasme wordt de handschoen opgepakt om als wedstrijdcommissaris ambities binnen 

de vereniging een platform te geven.  De belangrijke taak om de prestatie roeiers en de coaches een goed 

onderdak te bieden is door Ivo Timmernmans als uitdaging genomen.  

 

Nergens komen de lijnen van de vereniging zo bij elkaar als bij het faciliteren van prestatie-teams. De 

lat ligt hoog en er is veel goed werk te verzetten. Het materiaal moet tip-top zijn en de sfeer opbouwend. 

De aanloop naar een wedstrijd, op welk niveau ook verdient alle mogelijke aandacht in onze vereniging 

waar de ambities een nieuwe impuls krijgen door groei en enthousiasme.  

 

Voor de unieke rol die Rijnmond in Rotterdam en regio nog vele jaren hoopt te vervullen is een 

belangrijke taak nu opgepakt.  

Als aansporing en vooral als aanmoediging om het ingeslagen traject voor de vereniging tot een goed 

resultaat te brengen is deze waardering bedoeld.  

 

De wisseltrofee is een symbool van applaus voor nieuw élan dat met het door jou genomen initiatief kan 

ontstaan voor de vereniging. Uitvoering van je initiatief  verdient ieders ondersteuning;   

 
velen kunnen de finish verwachten dankzij de opmerkelijke inzet van Ivo Timmermans. 

 
Namens de leden en het bestuur brengen wij de grote erkentelijkheid daarvoor over met de RV 
Rijnmond aanmoedigings wisseltrofee die dit jaar welverdiend aan jou toevalt. 
 
 
 
 
 
Sharita Gopal 
Vrijwilligers coördinator rv Rijnmond    

 Steven Hoogslag 
Vrijwilligers coördinator rv Rijnmond    
 

 


