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Meerjarenambities 2017+  



De doelstelling van de KNRB is: het bevorderen van de roeisport

We willen dit in het meerjarenambities 2017+ bereiken door:
• Het verder laten groeien van de roeisport in de volle breedte
• Het blijven leveren van topprestaties

Als kernthema voor de nieuwe ambities kiezen wij “verbinden”
• Verenigingen met verenigingen
• Vrijwilligers met professionals
• Roeiers onderling

Samen de schouders eronder, ieder draagt z’n steentje bij!

Doelstelling KNRB



Ter herinnering, uit onderzoek: mogelijke hulp door KNRB
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Hoe zou de KNRB u daarbij kunnen helpen
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De ambities voor het MJP 2017+ zijn vastgesteld in de Algemene Vergadering 
en worden gezien als wenselijk en haalbaar. Vragen die nu openstaan:

• Wat moet er gebeuren om deze ambities te realiseren?
• Gesprekken in de afgelopen periode met een aantal verenigingen (vooral 

leveranciers van jeugdig talent)  en RTC’s hebben duidelijk gemaakt dat er 
bij die verenigingen behoefte is aan meer ondersteuning (= geld) voor 
talentontwikkeling. Staat iedereen achter de wens om meer geld te 
besteden aan talentontwikkeling (geschatte extra kosten € 200K)?

• Indien extra geld beschikbaar komt, moet dat dan (uitsluitend) aan 
talentontwikkeling ten goede komen of ook aan de andere taken?

Vraagpunten rond realisatie



• De roeisport drijft in belangrijke mate op (ex-)wedstrijdroeiers

• Een actieve jeugdafdeling geeft reuring en stimuleert groei

• Kunnen deelnemen aan internationale competitie is motiverend en stimulerend gedurende 
de gehele sportloopbaan

• Internationaal succes heeft een wervende waarde voor de sport. Niet alleen voor nieuwe 
toetreders tot de roeisport, ... maar ook voor overheden, universiteiten en sponsoren

• Een goed gevulde ‘talentenpijplijn’ is nodig voor het handhaven van onze positie in de 
Nederlandse sport (NOC*NSF, media)

Waarom extra investering Talentontwikkeling?



• Verenigingen hebben grote behoefte aan extra ondersteuning en kennisuitwisseling

• Fondsen en subsidies zullen meer dan vroeger bij lokale overheden moeten worden gezocht

• Overleg met overheden kan vaak beter op centraal niveau 

• De veranderende wereld maakt ontwikkeling van digitale instrumenten wenselijk

• Diverse doelgroepen o.a. jeugdroeien vragen om extra competitievormen en ondersteuning

Waarom extra investering Sportparticipatie?



• Omdat sterk sportkader ook sterke sportverenigingen maakt 

• Omdat sterk sportkader bijdraagt aan het roeiplezier

• Om de organisatie van de masterclass/ coachcongressen te professionaliseren

• Om de KNRB opleidingspopulatie en behoefte in beeld te krijgen o.a. door goed 
registratiesysteem 

• Om de opleidingsprijs kunstmatig laag te houden zodat prijs geen barrière is

Waarom extra investering Opleidingen?



• De begroting en personele bezetting van de KNRB zijn de afgelopen vier jaar (2012-
2016) met 1/3 terug gelopen. De uitvoering van taken is onverminderd

• Indien we het erover eens zijn dat de KNRB extra taken op zich moet nemen is de vraag: 
Hoe dit te financieren? Immers:
◦ De middelen van de KNRB zijn beperkt en na reorganisatie eind 2013 volledig 

uitgenut
◦ Vrij besteedbare middelen KNRB bestaan vooral uit contributieopbrengsten
◦ Sponsorgeld & overige inkomsten (o.a. opbrengst deelnemersbijdragen) zijn 

geoormerkt geld
◦ Ook financiering uit Lottogeld van NOC*NSF is geoormerkt geld (grotendeels 

bestemd voor topsport) 
◦ Vanaf 2017 is er in de basis weer minder Lottogeld beschikbaar

(Inrichting bestedingsplan 2017 e.v. NOC*NSF)

Uitgangspunten - financieel
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Hoe dient eventuele intensivering van taken gefinancierd te worden?

1. Algemene omslag (contributieverhoging)

2. Wedstrijdlicentie algemeen

3. Wedstrijdlicentie + maatwerk (bv. extra betalen per (cluster van) 
wedstrijden, marathons, diensten, etc.)

4. Door roeiers/eigen vereniging/crowd funding

5. Combinatie eigen bijdragen, wedstrijdlicentie en contributie

6. Alles laten zoals het is: geen extra geld  geen intensivering van taken

Financiering - opties

belangenbehartiging opleidingen talentontwikkelingbinden en boeien



1. Willen we extra investeren?

2. Zo ja, hoe willen we dat bekostigen?

3. Zo ja, hoe willen we dat verdelen over/binnen de pijlers?

Gesprek



• Bespreking en inventarisatie regiobijeenkomsten
• Onderzoek/enquête onder alle leden (verenigingen) naar mogelijke 

gekozen oplossingen
• Voorstel door KNRB-bestuur voor te kiezen route op AV op 25 juni 2016
• Mogelijk extra overleg op bijeenkomst tijdens WK in Rotterdam
• Uitwerking van eventueel financieringsmodel in het najaar 2016

Vervolgstappen
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Tijdspad Meerjarenplan 2017+



Verbinding binnen de 
roeigemeenschap



Buitenwereld 
• Facebook plus Google/YouTube groter dan TV
• Instant communicatie is de norm
• Sponsor landschap is fundamenteel veranderd

Roeigemeenschap
• Indirecte communicatie structuur in de KNRB raakt in toenemende mate achterhaald
• Band van roeiers met verenigingen EN bond is nodig maar moet in beide gevallen simpel en 

digitaal zijn
• Veel verborgen werk, veel vertraging en toenemende risico’s door gekozen constructie

⇒ Wat betekent dit voor de roeigemeenschap?

Trends sport en maatschappij



• Hoe kan ik als roeier eenvoudig informatie vinden over opleidingen die de 
KNRB organiseert?

• Hoe kom ik als roeier te weten welke activiteiten en evenementen er zijn 
voor roeiers? Vaak hoor ik weinig over de activiteiten van de KNRB via mijn 
vereniging.

• Hoe kan ik gebruik maken van de nieuwe digitale toepassingen (apps) die 
de bond beschikbaar heeft?

• Hoe zorgen we voor een eenvoudige verbinding tussen roeiers, 
verenigingen en Bond?

• Wat gebeurt er met subsidies van de KNRB als we non-compliant aan 
regels NOC*NSF zijn (dat zijn niet alleen de topsportsubsidies)

Versterken van de roeigemeenschap



De KNRB wil dat roeien kan worden beoefend in een veilig sportklimaat. 
Daarbij hoort dat er zorgvuldig wordt gehandeld bij misstanden en de KNRB 
voorspelbaar en betrouwbaar optreedt. Prioriteit van de KNRB is om roeiers 
veilig te laten sporten. 

• 2011 : de KNRB en alle sportbonden zeggen JA om gezamenlijke afspraken 
hierover te maken. 

5 jaar verder en nu………………….

• 2016 : KNRB voldoet nog niet volledig; noodzakelijke 
reparatiewerkzaamheden of willen we het anders met elkaar 

Veilig sportklimaat als visitekaartje



Roeiverenigingen KNRB

Statuten
Huishoudelijk Reglement

Wedstrijdroeiers

Tuchtkamers
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Doping kamer
Kamer S.I

Statuten
Huishoudelijk Reglement

Wedstrijdcontract
Ledenadministratie

Topsportovereenkomst

Commissie van beroep
Algemeen

Doping 
S.I

KNRB als controleur & roeivereniging  als uitvoerder

Arbeidsintensief proces (tijd = geld)

Roeiers

Huidige relatie roeier – vereniging - KNRB

Eigen tuchtrechtspraak is een probleem bij grote zaken waarbij 
internationaal beroep (CAS) nodig is



• Huidige situatie is resultaat van overleg tussen verenigingen en KNRB in 2010-2011
• Dubbel vangnet ten behoeve van doping:

◦ Aanpassen van Statuten verenigingen en KNRB
◦ Instelling schone sportverklaring (nu wedstrijdcontract)

• Later aangevuld met artikelen omtrent Seksuele Intimidatie
• Systeem vereist bij elke wijziging dat alle verenigingen hun statuten aanpassen en dit en eigen 

aanpassingen altijd eerst door de KNRB moeten laten goedkeuren; dit is een zeer tijdrovend 
proces; intussen zijn we niet ‘compliant’

• Omdat eisen voortdurend veranderen ontstaat permanent ‘statutenonderhoud’

Historie



Voorbeeld actueel probleem: 
• Het KNRB tuchtreglement beschrijft in art 14 van het hoofdstuk seksuele intimidatie de op te leggen 

straffen. Voor een aantal straffen staat beschreven welke straffen kunnen worden opgelegd door de 
tuchtcommissie

• Echter wanneer de zwaarste straffen zouden moeten worden opgelegd (te weten schorsen voor maximaal 5 
jaar of royeren), kan de tuchtcommissie deze straf niet opleggen, maar ‘slechts’ een advies uitbrengen aan 
het bestuur c.q. de algemene vergadering van de bij de KNRB aangesloten verenigingen

• Om aan de blauwdruk van de Nederlandse Sport te voldoen, moet de tuchtcommissie een bindende straf 
kunnen uitspreken, in plaats van nu volgens het KNRB tuchtreglement een advies uit te brengen. Daarnaast 
is het een eis dat de aangesloten sportbonden dezelfde strafmaat toepassen

⇒ Hoe kunnen we dit met elkaar oplossen?

Actueel probleem 



Roeiverenigingen KNRB

Statuten
Huishoudelijk Reglement

Statuten
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Mogelijke relatie roeier – vereniging - KNRB

Wedstrijdcontract)(Wedstrijdroeiers

Individueel lidmaatschap Evenementen
Cursussen

AppsRoeiers

Toproeiers Topsportovereenkomst

• Individueel lidmaatschap sluit aan bij de individualisering van de maatschappij én de gewenste verbinding, 
waarbij we als koepelorganisatie van het roeien ook rechtstreeks de individuele roeier bedienen

Tuchtrecht



1. Hoe kijkt u hier tegenaan?

2. Welke aspecten/issues zijn hierbij voor u van belang?

Gesprek
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