Functieomschrijving en taken Technische Commissie
De technische commissie heeft als taak het groot onderhoud van de sloepen en trailers te
coördineren, tussentijds onderhoud te plegen aan de sloepen en trailers en te zorgen dat de
roeisloepen te allen tijde veilig zijn om te gebruiken.
Tevens zal de technische commissie het bestuur technisch adviseren m.b.t. noodzakelijke uit te
voeren onderhoud en reparaties.
Ten minste 2 keer per jaar worden de sloepen uit het water gehaald om te worden geïnspecteerd en
geïnventariseerd. Ook hiervoor maakt de technische commissie een planning.
Reparatie en onderhoudswerkzaamheden worden ieder jaar in een actieplan gezet, inclusief de te
verwachten kosten. Dit actieplan dient uiterlijk eind oktober ieder jaar met het bestuur te worden
afgestemd zodat we in de wintermaanden het onderhoud kunnen doen samen met de leden.
Omdat er van de leden wordt verwacht deel te nemen aan de grote onderhoudsactiviteiten zal de
technische commissie de regie hebben over de planning en indeling van de klusdagen.
De klusdagen/activiteiten worden in Teamers geregistreerd, zodat bijgehouden kan worden welke
leden aan hun klusverplichting hebben voldaan. (leden die niet hebben geklust kunnen dit afkopen,
zie Huishoudelijk Reglement) De technische commissie wordt hierin administratief ondersteund
door de secretaris.
De technische commissie is verantwoordelijk voor het goed afleveren/ voorbereiden van de sloep
voorafgaande aan trainingen en wedstrijden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Riemen controleren
Dollen in orde
Voetenbankjes op orde (check reserve pinnen/ banden aan boord)
Landvasten/ (sleep) touwen / anker aanwezig
Stootwillen / fenders aanwezig
Reddingsvesten aanwezig
Verlichting aanwezig en werkend
Radardetectie aanwezig
Check de inventarislijst
Bij ontbreken van voorwerpen op de inventarislijst deze bijhouden/aanvullen.
Voorafgaande aan een training, zal ook de stuurman verantwoordelijk zijn voor controle
sloep (denk daarbij leegpompen van de sloep/ verlichting controleren / EHBO-set aanwezig/
reddingsvesten aanwezig)
Indien er geen trainingen zijn (bv. door weersomstandigheden) de sloepen controleren en
leegpompen. Dit laatste kan ook door de ‘andere’ leden gebeuren maar de aansturing ligt bij
de technische commissie.

In geval van onenigheid binnen de technische commissie kan het bestuur geraadpleegd worden.
Declareren kosten
De commissie mag onderhoudskosten tot EUR 50 zonder voorafgaande toestemming declareren bij
de penningmeester. Na declaratie door de technische commissie zal de penningmeester de
gedeclareerde bedragen binnen korte termijn terugbetalen, over het algemeen binnen 3 dagen.
Indien de kosten hoger uitvallen dan EUR 50 dan moet er vooraf toestemming voor deze uitgaven
worden gevraagd bij de penningmeester.

