Commissaris Gebouw:
DDS is een vereniging met een grote diversiteit aan doelgroepen en roeibehoeften. Ons
gebouw neemt daar een centrale plaats bij in en wordt op allerlei wijzen gebruikt: van
gebruik door roeiers voor en na trainingen, van Bar tot Jeugdavonden, van open
monumentendagen tot gebruik door derden. De commissaris gebouw is de persoon die al
deze vormen van gebruik bij elkaar moet zien te brengen en het onderhoud op het pand en
de faciliteiten aanstuurt. Daarom zijn we op zoek naar een veelzijdig commissaris die:
1. De Commissaris Gebouw heeft ervaring met het onderhouden en/of gebruiken van
een gebouw en het aansturen van vrijwilligers. Ervaring met grote projecten is een
pre, maar geen vereiste.
2. De Commissaris Gebouw heeft een heldere ambitie van doelen die de komende drie
jaar bereikt kunnen worden en is in staat die doelen in de Algemene Vergadering aan
de leden uit te leggen. Het bestuur vraagt kandidaten in het bijzonder een ambitie te
formuleren over het betrekken van meer leden bij onderhoud en gebruik van het
gebouw.
3. De behoeften van de vereniging kan inventariseren en deze kan bundelen tot een
gedragen voorstel
4. Actief kan participeren in de barcommissie en een nieuw te formeren commissie
onderhoud
5. Actief contact onderhouden met andere roeiverenigingen (met name in en rond
Delft) om te leren van ervaringen van anderen.
6. Analyses maakt van het gebruik van de faciliteiten, gemaakte schades/oorzaken en
hierover rapporteert aan het bestuur en de leden van DDS
7. Beschikbaarheid of bereikbaarheid. In geval van nood of storing moet er snel actie
kunnen worden ondernomen.
Het afgelopen jaren zijn er een tweetal projecten voorbijgekomen, die vooralsnog niet tot
een besluit zijn gekomen, maar welke wel leven in de vereniging. Het bestuur vraagt een
nieuwe commissaris dan ook om deze projecten tot een besluit (positief dan wel negatief) te
leiden. Het gaat dan om de volgende zaken:
- Walkant afgraving en versterking waloevers. Een complex project dat vooralsnog
getrokken wordt door de oud-commissaris gebouw. Vragen als eigendom van de
grond, afstemming met gemeente, waterschap, wijze van afgraven, extra ruimte voor
boten, etc moeten worden geadresseerd. De oud-commissaris gebouw heeft
aangegeven dit project te blijven doen
- Ver/nieuwbouw van de Nieuwe Loods: Er is een projectgroep bezig met een
onderzoek naar de impact van een verbouwing van de nieuwe loods. Dit project
heeft diverse dwarsverbanden met de commissaris Materiaal en de vloot. De nieuwe
commissaris gaat namens het bestuur in dit traject participeren.
Van kandidaten verwacht het bestuur dat ze objectief zijn, niet een bepaalde roeigroep
vertegenwoordigen en het belang van de vereniging als geheel centraal hebben staan.

