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The OAR 

Intentieverklaring 
 
Zoals in het eerste artikel van onze statuten wordt vermeld, zijn wij een OPEN 
roeivereniging. Wij staan open voor iedereen, ongeacht afkomst, religie of politieke 
overtuiging. 
 
In onze interne werking vertaalt deze openheid zich in een transparante structuur en 
beleidsvoering. Bestuursvergaderingen zijn vrij toegankelijk mits op voorhand de 
aanwezigheid werd medegedeeld. Financiën en verslagen kunnen op eenvoudige aanvraag 
steeds ingekeken worden en ideeën zijn altijd welkom. 
 
De hoofdactiviteit van The OAR is de roeisport op alle gebieden en niveaus, namelijk 
initiatieroeien, recreatieroeien, sportroeien waar fysieke en technische doelstellingen 
primeren en ten slotte het competitieroeien. Onze leden krijgen de mogelijkheid de roeisport 
te beoefenen met de intensiteit, doelen en tijdsbesteding die zij verkiezen en mogen op alle 
niveaus evenveel aandacht en ondersteuning verwachten. 
Naast onze hoofdactiviteit staat The OAR open voor de beoefening van elke sport die zich 
van roeiriemen of peddels bedient. Ook drakenbootvaren, kanovaren en kajakken kunnen 
de sportieve en sociale succesbeleving van onze leden vergroten. 
 
 
Onze primaire waardenorm: de leidraad voor alle beslissingen 

• Iedereen op de vereniging moet de roeisport kunnen beoefenen op zijn/haar niveau 
en moet daar plezier aan kunnen beleven. Dit met behoorlijk materiaal en 
begeleiding waar nodig. De roeier(ster) is dus vrij in de keuze van zijn/haar 
trainingsdoelstellingen.  

• Het spreekt voor zich dat een eenzijdige beleving van deze waardenorm niet kan. 
Men kan niet voor zichzelf doen wat men graag doet en daarmee anderen hetzelfde 
recht ontzeggen. In alle omstandigheden moet het algemeen belang in het oog 
gehouden worden. 

 
Onze vereniging tracht een cultuur uit te dragen van vrije keuze en respect. Wij bieden een 
veilig klimaat voor creativiteit en initiatieven en zijn erg overtuigd van de creërende kracht 
van overleg en uitwisseling. 
 
Clubcultuur en clubleiding zijn onlosmakelijk verbonden en versterken elkaar. 
Het bestuur heeft een voorbeeldfunctie voor leden en niet-leden, en tracht op een 
professionele en efficiënte manier te werken. Openheid en integriteit worden essentieel 
geacht om dit te bereiken.  
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Onze werking steunt op 6 fundamenten 
 
 
Fundament 1 – The OAR is een kenniscentrum op sportief en sociaal gebied. 
De individuele en collectieve expertise van The OAR wordt actief gedeeld met leden en niet-
leden. Sportieve en sociale continuïteit zijn levensnoodzakelijk in onze vereniging. 
The OAR gaat actief op zoek naar nationale en internationale sportieve evenementen en zal 
vandaar uit ook zelf organiseren met de opgedane ervaringen.  
We zijn ervan overtuigd dat deze ervaringen een belangrijk onderdeel zijn van een 
volwaardige opleiding voor jonge mensen. 
 
Fundament 2 – The OAR is een actief groeiende vereniging. 
Groeien kan en moet op verschillende terreinen zoals omvang, inhoud, kennis, prestaties en 
ervaring. Om deze groei te verwezenlijken, stelt de clubleiding specifieke, meetbare, 
attractieve, realistische en tijdsgebonden doelen op middellange en op lange termijn voor al 
deze terreinen. 
 
Fundament 3 – Bij The OAR staan de leden en de gemeenschap centraal. 
Zonder leden is groei per definitie onmogelijk. Om onze primaire waardenorm te kunnen 
realiseren streven we voor alle leden naar infrastructuur en materiaal dat hen in staats stelt 
hun sportieve en sociale wensen zo goed mogelijk te ontplooien.  
Het uitdragen van de verenigingscultuur binnen en buiten de vereniging moet ons in staat 
stellen deel uit te maken van, en bijdrage te leveren aan de gemeenschap. 
 
Fundament 4 – De jaarkalender van The OAR biedt activiteiten voor alle leden. 
Ter ondersteuning van de sociale en sportieve ontwikkeling van onze leden, voorzien de 
clubleiding en de leden gezamenlijk en voortdurend in het opstellen van een jaarkalender. 
Deze dient een evenwicht na te streven tussen sociale, recreatieve, sportieve en 
competitieve activiteiten. De kalender moet gekend zijn bij alle leden en beschikbaar zijn 
voor leden en niet-leden. 
 
Fundament 5 – The OAR streeft naar financiële zelfredzaamheid. 
The OAR streeft ernaar financieel zelfredzaam te zijn om een evenwichtige sportieve en 
sociale werking te kunnen organiseren. Daarvoor ontplooit zij op jaarlijks weerkerende basis 
fondsenwervende activiteiten. Met het oog op het eerste fundament is het logisch dat we 
ernaar streven deze fondsenwerving voornamelijk via het sportieve terrein te laten verlopen. 
 
Fundament 6 – De leiding van The OAR ondersteunt haar leden zo goed mogelijk.  
De clubleiding dient zich ten allen tijde bewust te zijn van haar dienende 
verantwoordelijkheid in het succes van de vereniging. Zowel nieuwe als reeds 
geëngageerde leden moeten door de clubleiding gemotiveerd en ondersteund worden voor 
het nemen van initiatieven die al het bovenstaande realiseren. 
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