Draaiboek roeiclinic MWC

Een roeiclinic houdt in dat een groep mensen, bijvoorbeeld in de vorm van een bedrijfsuitje, personeelsfeest of familie-uitje, eenmalig kennis maakt met de roeisport en onze club.
NB: In dit document wordt gesproken over een roeiclinic, hiermee wordt ook een sloeproei-clinic bedoeld.
Een clinic kan bestaan uit:
• ontvangst met een drankje en versnapering
• een korte presentatie over MWC
• een rondleiding op het terrein, in het clubgouw en in de loods
• oefenen op de ergometer
• het water opgaan in een roeiboot, begeleid door een instructeur en een meeroeier
NB: Een roeiclinic duurt totaal ongeveer 4 uur.

Wat geregeld moet worden
•
•
•
•
•

Mensen en faciliteiten: instructeurs, mee-roeiers, boten(reservering), clubhuis
Communicatie met contactpersoon: afstemming, ontvangst en begeleiding
Kosten: opstellen factuur en verzending
Indien nodig overleg met bestuur over zaken die toegezegd kunnen worden
Bij voorkeur is er een bestuurslid aanwezig bij de clinic

Afstemmen met aanmelder
•
•
•
•
•
•

Contactpersoon, datum, tijd en aantal deelnemers (lid of geen lid en of ze kunnen zwemmen)
Wensen: planning van de dag en gebruikmaking van faciliteiten
Instructeurs en mee-roeiers: wenselijk dat aanvrager (indien lid) zelf mensen regelt
Aantal boten
Contactgegevens en factuuradres
Overig

Kosten clinic
§

§

§

Een clinic kost per persoon (niet-leden) € 37,50 (all-in). Voor een MWC-lid die deelneemt is
de clinic gratis. Het totaalbedrag van een clinic dient voorafgaand aan de clinic voldaan te
worden.
Bij minder dan 15 personen dient bardienst uitgevoerd te worden door lid/aanvrager of instructeur/aanwezig bestuurslid. Het gebruik van de keuken dient afgestemd te worden met
de clubhuiscommissie via clubhuis@maastrichtsche.nl.
Bij meer dan 15 personen dient de bardienst en het gebruik van de keuken (met de daarbij
behorende kosten) afgestemd te worden met de clubhuiscommissie via clubhuis@maastrichtsche.nl.
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§

Etentjes en feesten verbonden aan een roeiclinic op initiatief van een bedrijf of andere derden (zijnde niet-leden) zijn niet mogelijk. Wij als niet-horeca mogen geen feesten/etentjes
aanbieden aan activiteiten die georganiseerd worden als bedrijfs-/teamuitjes.

Evaluatie
Terugkoppeling vragen door contactpersoon ‘Roeiclinic MWC’ aan aanvrager van de clinic over hoe
de clinic is verlopen en kijken naar verbeterpunten.
Wil jij voor jouw gezelschap een roeiclinic organiseren? We denken graag met je mee en helpen je
verder. Afstemming vindt plaats met de contactpersoon ‘Roeiclinic MWC’:
Astrid Vincendon, bestuurslid PR en communicatie
E: pr@maastrichtsche.nl
T: 0031-624515317
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