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2012: een turbulent jaar   

Olympische en Paralympische Spelen
De Olympische Spelen van deze zomer in Londen zijn begrijpelijk nog al bepalend geweest 
voor het imago van het Nederlandse Roeien in 2012. Wij deden met zeven ploegen mee;  
een mooi groot aantal. Zes daarvan eindigden bij de eerste acht en verkregen daarmee een 
Olympisch diploma (ze voldeden aan de uitzendeis van NOC*NSF). De vier grote boten 
(M8+, V8+, M4-, LM4-) zaten allemaal in finale. De breedte van de Nederlandse roeitop 
toont zich hiermee van de goede kant. Helaas resulteerde dit in slechts een medaille (V8+, 
brons). De top van de top moet beter.

Overigens waren er ook medailles bij de Europese kampioenschappen (M2-, goud) en de 
wereldkampioenschappen Junior en niet-Olympische nummers (LM2-, zilver) en de WK <23 
(LW2x, zilver; LW4x en V8+ brons).

Teneinde de basis te leggen voor een verbetering van de roeitop is Joop Alberda bereid 
gevonden om als tijdelijk topsportadviseur voor de KNRB op te treden van december 2012 
tot en met februari 2013. Deze mogelijkheid is in belangrijke mate gefaciliteerd door 
NOC*NSF. In de talentenidentificatie spelen de regionale trainingscentra een belangrijke rol.

De turbulentie van het roei-jaar 2012 lag onder meer in (de media-aandacht voor) het wel 
en wee van de Olympische roei-equipe en met name de mannen Holland Acht: coachwissel, 
boot probleem et cetera. Desondanks waren de prestaties zoals hierboven beschreven.

Helaas is het nog niet mogelijk gebleken Nederlandse roeideelneming aan de Paralympi-
sche Spelen te realiseren.

Roeien, een nationale sport
Na uitgebreide consultaties heeft de Algemene Vergadering in november 2012 het  
Meerjarenbeleidsplan 2013 – 2016, ‘(G)roeien naar Rio: samen halen, samen brengen’ 
goedgekeurd.

Daarin worden onder meer de doelstellingen van de sportagenda van NOC*NSF op het 
punt van prestatie (top 10) en participatie (van 65% naar 75%) vertaald naar de Nederlandse 
roeisport: top 5 en 36.000 leden van de bij de KNRB aangesloten verenigingen.

De top 5 ambitie past zeer wel in de status van focussport, die NOC*NSF onder andere 
aan de roeisport heeft verleend voor deze Olympische cyclus. Het Meerjarenbeleidsplan 
(MJP) kent vier pijlers: topsport, sportparticipatie, imago & beleving en kennisdeling.  
Om roeien tot een nationale sport te maken is veel nodig. De eerste AEGON Open Roeidag is 
daar een aanzet toe. Meer dan vijftig verenigingen namen deel. Een effectieve uitvoering van 
het MJP is een voorwaarde.

De poster van de (moderne) Prezi presentatie, waarmee het MJP werd geïntroduceerd, 
hangt inmiddels al in menig botenhuis. De eerste AEGON Open Roeidag is daar een aanzet 
toe. Meer dan vijftig verenigingen namen deel.

Contribuanten en sponsors
De KNRB is in overwegende mate afhankelijk van externe financiering. De bijdrage van de 
verenigingen zorgt voor de rest. NOC*NSF is dankzij onder meer De Lotto en het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een belangrijke contribuant.

In 2012 heeft de KNRB drie kwaliteitssponsors: hoofdsponsor AEGON, Oranjewoud  
en DSM (als innovatiepartner). De KNRB verheugt zich in de vernieuwing van het hoofd-
sponsorschap van AEGON tot en met 2016. Gesprekken vinden plaats met Oranjewoud. 
DSM heeft laten weten de samenwerking te beeïndigen, vanwege andere prioriteiten.
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In het kader van ‘wellwishers’ van de KNRB mag de Dutch Rowing Business Club niet onver-
meld blijven. Dit zakelijke netwerk laat meer en meer van zich horen.

Code Goed Sportbestuur
Was 2011 het jaar waarin de KNRB een regeling overeenkwam betreffende antidoping, 
algemene tucht en ongewenste omgangsvormen, 2012 was het jaar waarin de KNRB en de 
verenigingen hun statuten inzake de antidopingregeling moesten aanpassen. De KNRB en de 
grote meerderheid van de verenigingen hebben dit inmiddels volbracht. Ik hoop van harte 
dat ook de laatste verenigingen spoedig volgen.

Ondertekening van de schone sportverklaring is door alle deelnemers aan wedstrijden 
gedaan. In 2013 zal deze verklaring worden opgevolgd door het wedstrijdcontract.

Op deze wijze voldoet de KNRB ook op deze onderwerpen aan de dertien aanbevelingen 
van de Code Goed Sportbestuur en de minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF.

Vrijwilligers, professionals, bondsbureau en Bondsbestuur
De vele vrijwilligers, inclusief diegenen die aan de 23 KNRB Commissies deelnemen, hebben 
als immer hun essentiële bijdrage geleverd aan het welzijn van het Nederlandse roeien. In 
2012 is een notitie gereed gekomen betreffende het vrijwilligersbeleid.

De professionals in bijvoorbeeld de (bege)leiding van de nationale equipe(s) en het bonds-
bureau kunnen terugzien op een welgevuld jaar. In het acht personen tellende bestuur  
werden in maart 2012 de secretaris en commissaris sportparticipatie vernieuwd. Hiermee 
werd een meerderheid van vrouwen in het bestuur gecontinueerd. Dit leverde de KNRB een 
nominatie op voor een diversiteitsprijs, die overigens niet werd gewonnen.

Eind 2012 zijn conform de daartoe geldende regels en procedures, zoals vastgelegd  
in statuten en huishoudelijk reglement, een vijftal vacatures in het Bestuur gemeld.  
De ver vulling daarvan moet formeel tijdens de Algemene Vergadering van maart 2013 
plaatsvinden.

Onder de in april 2012 aangetreden nieuwe directeur werd verdere voortgang geboekt 
met een kwaliteitsslag van het bondsbureau, dat 17 medewerkers telt op 12,2 fte. Een  
dergelijke kwaliteitsslag kan tevens bevorderen dat het Bondsbestuur niet meer zozeer 
operationeel, interveniërend actief is, maar veeleer als betrokken toezichthouder. Dit was  
ook een van de conclusies van een door Sport en Zaken gefaciliteerde zelfevaluatie die het 
Bondsbestuur heeft laten uitvoeren door een externe consultant, de Galan Groep.

Tevens voerde het accountantsbureau PWC een benchmarkstudie uit binnen de twintig 
grootste sportbonden van Nederland. De KNRB scoort iets boven het gemiddelde van  
de benchmark, dat neemt niet weg dat op een aantal aspecten, waaronder governance en 
vermogenspositie, nog veel te winnen valt.

Het is verheugend dat de presentie van Nederlanders in de FISA verdubbeld is (van  
twee naar vier), zodat het Nederlandse roeien nu vertegenwoordigd is in de commissies 
evenementen, fairheid, kamprechters en communicatie. Ook de Financiële Commissie van 
NOC*NSF kent inmiddels dankzij onze penningmeester een lid afkomstig van onze bond.

Beter dan verwacht financieel resultaat
In het Olympische jaar werkte de KNRB met een begroting van 4,3 miljoen euro. Ruim 
driekwart daarvan is externe financiering. Externe financiering waartegen in veel gevallen 
een eigen KNRB bijdrage vereist is. Het financieel resultaat van 2012 is 28.000 euro negatief, 
dat wordt opgevangen uit de KNRB reserve. Dit resultaat is overigens beter dan verwacht. 
Voor 2013 wordt een sluitende begroting gepresenteerd.
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Vooruitblik op 2013
In dit eerste jaar van een nieuwe Olympische cyclus, zullen het Meerjarenbeleidsplan, de 
bevindingen van de tijdelijk topsportadviseur, de zelfevaluatie van het bestuur en de bench-
mark van PWC de basis vormen voor het wel en wee van de KNRB.

Hoe roeien een nationale sport te maken zal centraal staan in de verschillende activi-
teiten, waaronder de tweede AEGON Open Roeidag in het eerste weekeinde van de Nationale 
Sport Week op 20 en 21 april 2013.

De topsport staat in het teken van het traject naar de wereldkampioenschappen van  
2014 op de Bosbaan, de Olympische Spelen van 2016 in Rio en de wereldkampioenschappen 
junioren en niet-Olympische nummers in 2016 op de Willem Alexander Baan. Indien mogelijk 
krijgt de topsport in 2014 de beschikking over een uitgebreid Olympisch Trainingscentrum  
op de Bosbaan, aansluitend bij het Centrum voor Topsport en Onderwijs Amsterdam van 
NOC*NSF.

Tenslotte
Was de bestendiging van het predicaat Koninklijk voor de KNRB in het laatste jaarverslag 
nog slechts informeel bekend, tijdens de Algemene Vergadering van maart 2012 kwam 
wethouder Eric van der Burg, als waarnemend burgemeester van Amsterdam, persoonlijk  
de oorkonde overhandigen waarbij dit predicaat verlengd wordt voor wederom 25 jaar tot 
2036.

In verband met vele andere werkzaamheden heb ik besloten mijn voorzitterschap van de 
KNRB na vier jaar per maart 2013 te beëindigen. Ik ben u erkentelijk voor het feit dat ik 
gedurende die periode, waarin vele structurele ontwikkelingen in gang zijn gezet, uw voor-
zitter heb mogen zijn.

Ik wens u allen, mijn opvolger en het vernieuwde bestuur een uiterst voorspoedige ont-
wikkeling van het Nederlandse roeien en de KNRB toe.

Eric F. Ch. Niehe
Voorzitter KNRB
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Meerjarenbeleidsplan 
2013-2016
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De weg die in het najaar van 2011 is ingezet om samen met de leden de richting van de 
KNRB voor de toekomst te bepalen, is in 2012 doorgezet en afgerond. Met de verenigingen 
(vertegenwoordigers van de leden), commissieleden, het Bondsbestuur en het bondsbureau, 
zijn op diverse momenten ideeën uitgewisseld. Op bijvoorbeeld districtsbijeenkomsten, de 
roeidag en de Algemene Vergaderingen kwamen veel verschillende meningen naar voren en 
vonden constructieve discussies plaats.

In september zijn districtsbijeenkomsten gehouden waar met name werd gesprokken over  
de doelstelling: ‘Roeien wordt een nationale sport’ uit het nieuwe Meerjarenbeleidsplan.  
De opkomst was laag (41 personen bij vier bijeenkomsten), maar de input zeer bruikbaar. 
Vier taakgroepen zijn aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van de verschillende 
thema’s. Een vijfde taakgroep buigt zich over de verbindingen tussen deze thema’s uit het 
plan.

Roeien, een nationale sport
Hierna hebben het Bondsbestuur en het bondsbureau een vernieuwende visie opgesteld die 
verder gaat dan het belang van de verenigingen. Bovendien werkt de bond aan een toekomst 
waarin de roeisport in Nederland nadrukkelijker op de kaart wordt gezet. De visie voor het 
Meerjarenbeleidsplan is dan ook: Roeien, een nationale sport.

De roeisport wordt een nationale sport wanneer veel mensen, actieve roeiers en roei-
geïnteresseerden, handelen binnen de sport. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld 
door lid te worden van een roeivereniging, wedstrijden te bezoeken, het bezoeken van roei-

Meerjarenbeleidsplan 
2013-2016

•	Top	5	roeilanden

•	Prominent	en	positief	in	de	medi
a

•	Talent	tot	Top:	optimaal	traject

•	Aangepast	roeien	(Paralympisch)

•	Coach	-niveau-	en	beschikbaarhe
id	

•	Toonaangevende	top-sportevene
menten

•	Meer	roeiers	
•	Meer	locaties
•	Meer	roeivormen
•	Aantrekkelijke	competities

•	Bekendheid	bij	een	breder	publiek

•	Zichtbaarheid	zowel	intern		
–naar	de	leden-	als	extern

•	Eerlijk	en	schoon	imago
•	Toegankelijk	voor	niet	ingewijden

•	Ontwikkeling	van	sporttechnisch,		

arbitrair	en	bestuurlijk	kader.

•	Zelf-ontwikkelend	vermogen	

•	Passend	aanbod	‘kennis-deling’	

•	Sterk	netwerk	(inter)nationaal

Illustraties:	Jongens	van	de	Tekeningen

Topsport

Sport-participatie

Imago	&	Beleving

Kennisdeling
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websites of een abonnement te nemen op het roeiblad, een roeiboot te huren, kleding of 
andere gadgets aan te schaffen, als kind op school te kiezen voor het vak roeien binnen 
lichamelijke opvoeding en als media meer aandacht aan de roeisport te besteden.

Om de roeisport tot nationale sport te maken is het de wens één publieksplatform te 
realiseren. De huidige website is vooral gericht op de organisatorische kant van het roeien, 
maar weinig aantrekkelijk en toegankelijk voor het grote publiek.

Het Meerjarenbeleidsplan rust op vier pijlers:

  Topsport  Sportparticipatie   Imago & beleving    Kennisdeling

Voor het eerst in de geschiedenis van de KNRB is het Meerjarenbeleidsplan gevisualiseerd, 
met als doel de visie rondom imago & beleving direct in praktijk te brengen. Inmiddels  
hangt de poster met het Meerjarenbeleidsplan op veel verenigingen. Bovendien is er op het 
Nationale Roeicongres in januari 2013 een animatie getoond waarvan de bond hoopt dat die 
alle huidige roeiers inspireert een steentje bij te dragen aan het gezamenlijk ontwikkelen van 
de roeisport.

Voor 2013 zijn er plannen in de maak met specifieke doelstellingen waarvan de voortgang 
meetbaar is. Op die manier zijn de verenigingen betrokken bij de realisatie van het 
Meerjarenbeleidsplan.
 



Topsport
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Halverwege oktober 2012 besluit Technisch Directeur René Mijnders zijn functie neer te 
leggen omdat hij in het coachingsvak zijn kwaliteiten beter tot hun recht vindt komen. Hij 
was vanaf 2010 Technisch Directeur van de KNRB en hiermee verantwoordelijk voor het 
technische beleid en de aansturing van het coachteam. De prestaties bij de Olympische 
Spelen in Londen vond hij teleurstellend. Hier werd Olympisch brons behaald door de 
vrouwenacht onder leiding van bondscoach Susannah Chayes, maar de Technisch Directeur 
had met zeven boten op meer Olympisch metaal gerekend.

Joop Alberda is vanaf 1 december 2012 voor drie maanden aan de slag bij de bond. Alberda 
gaat in opdracht van de KNRB en NOC*NSF het fundament leggen voor een succesvol top-
sportsysteem binnen de bond. De roeibond en de sportkoepel zijn er, gezien de prestaties  
op de laatste wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen in London, van overtuigd 
dat veranderingen noodzakelijk zijn om de resultaten te verbeteren. Gedurende deze drie 
maanden maakt Alberda het bestaande topsportprogramma klaar voor de toekomst. Hij richt 
zich op het wereldkampioenschap 2014 in Amsterdam en de Olympische Spelen 2016 in Rio. 
Alberda heeft het mandaat om in het programma de noodzakelijke beslissingen te nemen. 
Het principe ‘athlete centered, coach driven and results focused’ is het uitgangspunt van  
zijn werkzaamheden en leidt tot een sterk coachteam en bijbehorende heldere aansturings-
structuur. Van groot belang voor de bestendiging van bovengenoemde is de aanstelling van 
een nieuwe Technisch Directeur.

WK 2014
In 2012 zijn de voorbereidingen begonnen om van het wereldkampioenschap roeien in 2014 
in Amsterdam een geweldig toernooi te maken. De organisatie hiervan is neergelegd bij  
de Stichting Organisatie WK Roeien 2014. De ambitie is om niet alleen een goed wereld-
kampioenschap te organiseren, maar een evenement neer te zetten voor een breder publiek. 
Het organisatiecomité bestaat uit: Henk-Jan Zwolle, Irene Eijs, Seada van den Herik en Joost 
de Geus. Een team met ruime ervaring op het gebied van internationale roeitoernooien. 
 Dit jaar hebben zij een groep vrijwilligers samengesteld. Gezamenlijk werken en bouwen ze 

aan dit toernooi.

WK 2016
In 2012 kwam het verlossende woord 
tijdens het congres van de Internationale 
Roeifederatie (FISA) in Bulgarije: het wereld-
kampioenschap Roeien 2016 vindt plaats op 
de Willem-Alexander Baan bij Rotterdam.  
In 2016 vindt geen gangbaar WK plaats, 
maar de zogenaamde World Junior & Senior 
Championships. Tijdens het toernooi wor-
den het WK voor junioren en niet-Olympi-
sche WK-nummers voor senioren geroeid. 

Talentontwikkeling
Dit jaar is gewerkt aan een sterke fundering 
voor Regionale Talentcentra (RTC). Dat 
gebeurde grotendeels achter de schermen. 
Coaching, beleid en organisatie zijn door de 

Sportwethouder Antoinette 

Laan van Rotterdam: “Het 

is fantastisch dat zo’n groot 

internationaal evenement 

als de World Junior & 

Senior Championships hier 

in Rotterdam gaat plaats-

vinden. We kunnen de 

wereld vol trots onze 

Willem-Alexander Baan 

tonen, de nieuwe parel voor 

Rotterdam Sportstad. In 

2014 wordt al op deze baan 

geroeid tijdens de European 

Universities Games.”
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KNRB uitgevoerd waardoor sterker kon worden ingezet op het ondersteunen van de RTC’s  
bij onder andere funding en lange termijnstructuren. Ook is de borging naar de regionale 
subsidieverstrekkers versterkt.

De bondscoaches zijn in een zogeheten ‘verticale kolom’ gebracht, van topsporter tot 
talent. Coaches kunnen de ontwikkeling van een  talent hierdoor beter volgen en ook de 
doorstroom is beter te managen. Overleg en kennisdeling tussen de coaches is geïntensi-
veerd. Bovendien is er een gezamenlijke inventarisatie gemaakt hoe zij dit verder kunnen 
optimaliseren. De resultaten staan in het Meerjarenbeleidsplan 2013-2016.

Trainingen met junioren vonden centraal plaats, en de bondscoaches talentontwikkeling 
hebben talenten gemonitord. De talentprofielen zijn aangepast zodat de RTC’s samen met de 
lokale netwerken een professionaliseringsslag kunnen maken.

Toproeien
Nederland is met het roeien op de Olympische Spelen niet tot de gewenste top 5 positie 
gekomen. Hoewel het roeien met zeven boten (32 atleten) op de Olympische Spelen de 
grootste sportbondvertegenwoordiging had, heeft dit slechts tot één medaille geleid. Op de 
roeibaan in Eton Dorney heeft de vrouwen acht beslag gelegd op de bronzen Olympische 
medaille. Annemiek de Haan, Carline Bouw, Claudia Belderbos, Roline Lepelaer van Driel, 
Sytske de Groot, Chantal Achterberg, Nienke Kingma, Jacobine Veenhoven en stuurvrouw 
Anne Schellekens kwamen goed uit de start en lagen meteen goed in het veld. De Ameri-
kaanse vrouwen leidden de race van start tot finish. De acht van bondscoach Susannah 
Chayes streed met Canada om het zilver en het brons. De Canadezen wisten in de laatste 
vijfhonderd meter iets meer afstand te maken en pakten het zilver. 

De prestatie in de breedte was goed: zes boten presteerden op top 8 niveau in Londen en 
ontvingen een Olympisch diploma.

Atletencommissie en ACTR
De atletencommissie heeft, door omstandigheden, minder input geleverd aan de Commis-
saris Topsport. Met Annemiek de Haan heeft de commissie eind 2012 een nieuwe voorzitter 
gekregen. Een belangrijke sleutel tussen Technisch 
Directeur en roeier om topsport meer inhoud te 
geven. Met de Adviescommissie Toproeien (ACTR) 
was er om reden van beschikbaarheid ook minder 
contact. In de loop van het jaar is naar vervanging 
gezocht. Sinds eind 2012 is de ACTR weer compleet.

Eén van tien focussporten
Medio 2012 heeft NOC*NSF bekendgemaakt dat 
roeien op grond van de prestaties in het verleden en 
potentie voor de toekomst tot de focussporten wordt 
gerekend. Voor 1 oktober werd een nieuw investe-
ringsplan ingediend bij NOC*NSF. In december werd 
duidelijk dat de KNRB een toekenning van 1,4 mil-
joen euro voor 2013 tegemoet mag zien. De KNRB 
geeft zichzelf de opdracht om met deze mindere 
middelen en in samenwerking met partners zoals het 
Centrum voor Topsport en Onderwijs Amsterdam 
(CTO), toch een top 5 ambitie te realiseren.

“Geld is een bijproduct van 

vertrouwen” – Joop Alberda



Sportparticipatie
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De pijler Leven lang sporten bestaat uit de afdeling Sportontwikkeling en de afdeling 
Wedstrijdzaken & Opleidingen. Het faciliteren van verenigingen binnen deze thema’s is een 
belangrijke kerntaak van de KNRB.

Leven lang sporten

Kennisuitwisseling verenigingen
Het AEGON Nationaal roeicongres in januari 2012 was met 250 deelnemers een fantastisch 
evenement. Het is door de deelnemers gewaardeerd met een 8. De aansprekende workshops 
– verenigingsbeleid, communicatie, promotie van de roeisport en inspiratiesessies met 
betrekking tot het Meer jarenbeleidsplan 2013-2016 – werden goed bezocht. Bij de workshop 
verenigingsbeleid stond de SWOT-analyse op het programma. Tien verenigingen voerden 
zo’n analyse over de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen van de vereni-
gingen uit en schreven een verbeterplan.

Veiligheid voor verenigingen
Naar aanleiding van de AEGON Open Roeidag 2012 is een workshop ‘beleidsplan veiligheids-
beleid’ aangeboden aan de verenigingen. Verder is er onderzoek gedaan naar verschillende 
risico-inventarisatie instrumenten. 

Vereniging in de buurt
In 2012 is een aanzet gegeven voor het opzetten van nieuwe verenigingen en zijn drie vereni-
gingen toegevoegd aan het ledenbestand van de KNRB (dat nu 114 verenigingen omvat). 
Tijdens de Algemene Vergadering in het voorjaar van 2013 worden deze verenigingen for-
meel verwelkomd. Daarnaast is een overzicht gemaakt van de bezettingsgraad in Nederland 
en is het handboek Roeiaccommo daties geüpdatet. Er is een duidelijke kwaliteitsverbetering 
aangebracht.

Passend en gezond sportaanbod

Schoolroeien
Ongeveer vijftig (schoolactieve) roeiverenigingen hebben aanbod voor voortgezet en  
middelbaar onderwijs structureel opgezet en uitgevoerd. De gezamenlijke ontwikkeling van 
materialen met NOC*NSF voor roeien op het mbo is in december afgerond en vanaf het 
voorjaar 2013 beschikbaar.

Aangepast roeien
Onderwijsinstellingen en revalidatiecentra maakten kennis met de aangepaste roeisport.  
In 2012 waren ook de aangepaste velden in vijf nationale wedstrijden bezet. Daarnaast 
namen gehandicapte roeiers deel aan de reguliere velden. De Nationale Tocht Aangepast 
Roeien werd in het najaar gehouden bij de Zwolsche Roei & Zeilvereeniging. Ondersteuning 
en bemiddeling van de KNRB is afgebouwd. Zo werden nieuwe verenigingen verwezen naar 
het stappenplan voor het opzetten van aangepast roeien binnen een vereniging. De vraag 
naar persoonlijk advies nam daardoor af.
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Sportontwikkelingsactiviteiten

AEGON Open Roeidag
In samenwerking met de hoofdsponsor is de eerste AEGON Open Roeidag georganiseerd  
ter promotie van de roeisport. Het gewenste neveneffect: ledengroei voor roeiverenigingen.  
Er is gekozen voor één landelijke dag waarop deze keer vijftig verenigingen hun deuren 
openstelden voor verschillende doelgroepen. De KNRB deelde kennis over de organisatie 
aanpak, en vervaardigde pr-materiaal (posters, flyers en website). Ook zijn instructeurs en 
Volans 2-boten geleverd om te gebruiken voor clinics. Na evaluatie bleek de AEGON Open 
Roeidag voor herhaling vatbaar, met een aantal verbeterpunten om deelname te vergroten.

KNRB toertochten
Er zijn dit jaar weer vijf meerdaagse toertochten georganiseerd door de toercommissie. Hier 
hebben 166 roeiers aan deelgenomen.

Marathonroeien
Dit jaar zijn 23 marathons georganiseerd met ondersteuning van de marathoncommissie.  
Er waren 385 deelnemers aan de verschillende marathons, waarvan er 83 deelnamen aan het 
marathonwedstrijdklassement (deelname aan zes of meer marathons).

Juniorencompetitie
Aan de voorjaarscompetitie hebben 30 verenigingen met 37 teams deelgenomen. De finale-
dag in Tilburg werd bezocht door 12 teams.
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AEGON NSRK
Op 1 juni namen 40 scholen met in totaal 120 teams deel aan het AEGON Nationaal  
Schoolroei Kampioenschap (NSRK) op de Bosbaan.

NJTK
Het jaarlijkse juniorentrainingskamp in Tilburg is in 2012 niet doorgegaan vanwege finan-
ciële tekorten op de begroting door teruglopende projectsubsidies en verhoogde kosten. Voor 
2013 wordt gekeken naar een nieuwe opzet.

Jeugdroeikampen
Het aantal deelnemers aan de KNRB Jeugdroeikampen, georganiseerd door de werkgroep 
Jeugdroeikampen, is gedaald tot slechts acht deelnemers voor één kamp. Ook in 2011 was de 
deelname aan het KNRB Jeugdroeikamp minimaal. Naar aanleiding van deze verdere daling 
van het aantal deelnemers, is besloten te breken met een jarenlange traditie en te stoppen 
met de KNRB Jeugdroeikampen.

Al jaren organiseren studentenroeiverenigingen Aegir en Laga met enorm veel succes hun 
eigen jeugdroeikampen. Het streven is, dat in de toekomst ook andere (studenten)roeivereni-
gingen dit soort kampen gaan organiseren.
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Opleidingen & 
Wedstrijdzaken



21

Het jaar 2012 was een jaar met veel initiatieven om de kwaliteit van de afdeling  
Opleidingen & Wedstrijdzaken een nieuwe impuls te geven.

Opleidingen

Voor het kader in roeiend Nederland was het een jaar van stabiliteit. De afgelopen jaren is 
hard gewerkt aan de erkenning van de opleidingen door NOC*NSF en die erkenning is 
behaald voor alle opleidingen. Vanaf 2013 start een tweede audit. De afdeling heeft ingezet 
op evaluaties, docentenbijeenkomsten en inhoudelijke sessies om de opleidingen verder te 
ontwikkelen in de komende jaren. Tegelijkertijd zijn er vijftien verschillende opleidingen 
gegeven en is de roeicoach 3-cursus verkocht aan de Vlaamse Roeiliga. De afdeling zet, met 
de nieuwe erkenning in het vooruitzicht, in op meer bijscholingen, een coachcongres en 
nieuwe manieren van kennisdelen als webinars (online seminars).

Wedstrijdzaken

In 2012 lag de nadruk op het ondersteunen en faciliteren van wedstrijdorganisaties. De 
wedstrijdorganisaties (2 km-wedstrijden), Time Team en de KNRB sloten een mantelcontract 
voor tijdwaarneming. Op deze manier kunnen de nationale 2 km-wedstrijden gebruikmaken 
van dezelfde kwaliteit tijdwaarneming tegen een gereduceerd tarief. Het was voor alle par-
tijen een bevredigende samenwerking, die in 2013 hopelijk wordt vervolgd.

Het inschrijfsysteem is verder verbeterd zodat bijna alle wedstrijden nu gebruikmaken 
van dit systeem. De laatste stap (honderd procent gebruikt het wedstrijdsysteem) wordt in 
2013 gezet. De KNRB heeft eveneens samen met Time Team gewerkt aan een uitslagen-
systeem. Het was een flinke klus, maar alle uitslagen vanaf 2002 staan erin. De inschrijf- en 
uitslagensystemen vormen nu een wedstrijdportal waar alle wedstrijdinformatie te vinden is.

De Hollandia roeiwedstrijden waren dit jaar één Nationaal Kampioenschap. Het was een 
flinke puzzel om alle nummers te laten varen. Door de uitstekende samenwerking is het 
toernooi prima verlopen. AEGON was dit jaar voor het eerst de sponsor van de Nederlands 
Kampioenschappen Indoorroeien. Nereus en AEGON hebben een mooi evenement neer-
gezet waar de deelnemers aantallen hoog waren.

Tenslotte, de KNRB besteedt veel aandacht aan het up-to-date houden van belangrijke 
randvoorwaarden van wedstrijdroeien zoals kamprechters, motorboten en accommodaties. 
Helaas zijn de motorboten dit jaar tweemaal vernield. Er zijn maatregelen genomen om 
nieuwe vernielingen tegen te gaan.
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Pr, Communicatie en
Sponsoring
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Beleid

De afdeling Pr & Communicatie, waar sponsoring ook onder valt, heeft als hoofdtaak de 
roeisport te promoten onder een breed publiek. Roeien moet zich ontwikkelen naar een 
nationale sport. Naast het realiseren van media-aandacht, spelen sponsors daarbij een grote 
rol. Met zowel financiële steun als het leveren van diensten, draagt de KNRB samen met de 
sponsors bij aan een kwalitatief en positief beeld van de roeisport. De afdeling streeft samen 
met wedstrijdorganisaties en het bondsbureau naar steeds professionelere evenementen,  
die in uitstraling passen bij de top 5-ambitie.

Sinds deze zomer was de afdeling Pr & Communicatie tot half november onbemand.  
Met de komst van twee nieuwe krachten is de afdeling op een derde medewerker na weer  
op sterkte. De afdeling heeft als doel de media-aandacht verder te vergroten en de sponsor-
inkomsten te laten groeien. Eind 2012 zijn de eerste voorbereidende stappen gezet.

Media 2012

In een Olympisch jaar is de aandacht voor de roeisport vele malen groter dan in andere jaren. 
Het heeft daarom geen zin om een vergelijking te maken met de media-aandacht in 2011. 
Inhoudelijk kreeg de onrust rond de boot van de Holland Acht, meer aandacht dan de roei-
prestaties van onze Olympische roeiers. De komst van tijdelijk topsportadviseur Joop 
Alberda leidde eind 2012 tot veel media-aandacht. Na het in de ogen van veel media tegen-
vallende Olympisch jaar, investeert de KNRB in het herstel van het vertrouwen van de media 
in de roeisport. Een belangrijk aspect daarbij is transparantie rond de nationale selecties en 
het coachingsteam.

De media-aandacht voor roeien was in 2012 dankzij de 
Olympische Spelen in Londen hoog. 

Aantal televisieminuten over roeien
NOS    315
Overig publieke omroep 10
Commerciële zenders  -
Eurosport   448

De aandacht op televisie had bijna volledig te maken 
met de roeiwedstrijden tijdens de Olympische Spelen. 
Het kinderprograma Z@ppsport (TROS) heeft op de 
Bosbaan een roei-item gemaakt. Daarnaast heeft Studio Sport in de maanden voorafgaand 
aan de Spelen een paar korte items gemaakt over World Cups en het AEGON Nationale 
Roeiteam.

Net als vorig jaar legde RoeiTv wedstrijden en belangrijke topsportmomenten vast. 
Regelmatig zijn geproduceerde nieuwsvideo’s geplaatst op goed bezochte (sport)nieuws-
websites zoals nu.nl en ad.nl. In 2012 werden iets meer dan 147 video’s geplaatst die in 
totaal 44.000 keer zijn bekeken (gemiddeld 298 keer per video). Van de 34.000 unieke  
bezoekers bekeek 40% het filmpje volledig. De best bekeken video in 2012 ging over roeien 
met Erben Wennemars (2.554 kijkers).
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Sponsoring

AEGON Nederland is sinds 2008 sponsor van de roeisport. In 2012 heeft hoofdsponsor 
AEGON het sponsorcontract met de KNRB verlengd tot en met de Olympische Spelen van 
Rio in 2016. AEGON heeft vertrouwen in het potentieel van het roeien in Nederland en de 
voortgang die de bond, ondanks alle hectiek, boekt bij onder andere evenementen. Het 
contract is zelfs uitgebreid met het WK Roeien in 2014 op de Amsterdamse Bosbaan.  
Hiermee is continuering van het overgrote deel van de sponsorinkomsten gewaarborgd.  
In 2012 stond de sponsoring voornamelijk in het teken van de Olympische Spelen in  
Londen, onder andere met het Roeifans-programma. AEGON richt zich nadrukkelijk ook op 
de breedtesport en de AEGON Bestuursbokaal is daar een mooi voorbeeld van. Deze prijs 
wordt elk jaar uitgereikt aan het bestuur van de best presterende studentenroeivereniging.  
In 2012 ging de AEGON bestuursbokaal naar Orca. 

Oranjewoud was in 2012 sponsor van het Eerstejaarsklassement en de zware mannen.  
De overeenkomst met Oranjewoud loopt per 31 december 2012 af. De onderhandelingen 
met Oranjewoud over voortzetting van het sponsorcontract zijn in 2012 gestart. DSM 
leverde een aantal boten voor de Spelen, waarmee de vrouwen acht een bronzen plak haalde 
in Londen (zie de coverfoto). De sponsorovereenkomst met DSM liep op 31 december 2012 
af en wordt niet verlengd. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het werven van extra 
sponsors en dat geeft bemoedigende signalen.

De Lotto is een belangrijke inkomstenbron voor de Nederlandse sportwereld. Over de 
afgelopen vijftig jaar heeft De Lotto 1,3 miljard euro afgedragen aan NOC*NSF en daarmee 
aan de Nederlandse sport. Dankzij de jaarlijkse bijdrage worden onder andere sportbonden, 
zoals de KNRB, sportverenigingen en topsporters ondersteund, wordt talent ontwikkeld en 
worden clubhuizen en trainingsfaciliteiten verbeterd.

De uitstraling van evenementen wordt in de sport steeds belangrijker. Het publiek en de 
sponsors verwachten een professionele beleving. De oplopende kosten zijn echter niet altijd 
op te brengen voor organisatoren. Hoofdsponsor AEGON gaf niet alleen financiële steun, 
maar zorgde er ook voor dat de nieuwe wedstrijdaankleding werd gerealiseerd. Zo konden 
wedstrijden hun uitstraling professionaliseren zonder daar zelf uitgaven voor te doen. 

Communicatie binnen de roeigemeenschap
Vertrouwde middelen als de website, posters, flyers en de ledenpost zijn ook in 2012 ingezet. 
De website van de bond, knrb.nl kreeg het hele jaar ruim 120.000 unieke bezoekers. De 
populairste pagina’s zijn naast de homepage, vooral de pagina’s met informatie over wedstrij-
den en inschrijvingen en die met nieuws over het AEGON Nationaal Roeiteam. De KNRB site 

is aangepast als voorbereiding op de uitvoering van 
het dopingreglement en de schone sport verklarin-
gen. Informatie over en standen van de klassemen-
ten is verenigd in klassementen.knrb.nl en er is 
meer gebruikgemaakt van links naar Roei.tv.

De exploitatie van het blad Roeien is nog steeds 
niet rooskleurig. De advertentietarieven kunnen 
door de dalende oplage (en crisis) niet worden 
verhoogd voor een sluitende exploitatie. Eind 2012 
is gestart met het nadenken over alternatieven.
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Organisatie
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De Koninklijke Nederlandsche Roeibond heeft volgens zijn statuten ‘het doel de roeisport te 
bevorderen en doet dit langs wettige weg met alle hem ter beschikking staande middelen’. 
In de afgelopen jaren is het bevorderen van de roeisport prima gelukt. In dit jaarverslag zijn 
ontwikkellijnen genoemd en geïllustreerd met aansprekende voorbeelden. Vanuit het 
Bondsbestuur is het van belang zicht te houden op de verenigingen die lid zijn van de bond, 
op de eigen organisatie en op de context waarbinnen het Nederlandse roeien zich in inter-
nationaal, maar ook in het Nederlandse sportkader beweegt. 

Bondsbestuur

Tijdens de Algemene Vergadering van 3 maart 2012 namen penningmeester Victor Maes en 
de secretaris, Rianne Meester-Broertjes afscheid van het Bondsbestuur. Op diezelfde dag 
traden Geri Donkervoort (commissaris sportparticipatie) en Jan Willem Landman (secreta-
ris) toe tot het Bondsbestuur. De overige Bondsbestuursleden zijn: Eric Niehe (voorzitter), 
Frans Cornelis (vicevoorzitter en commissaris marketing en sponsoring), Quirine van Heek 
(penningmeester), Ingrid Munneke (commissaris topsport), Heleen Cocu (commissaris 
(inter)nationale evenementen) en Herma van der Stoel (commissaris wedstrijden).

Tijdens de Algemene Vergadering in oktober heeft Herma van der Stoel haar Bonds-
bestuursfunctie neergelegd, waardoor de portefeuille wedstrijden vanaf dat moment  
vacant is.

Zelfevaluatie Bondsbestuur
Eind 2012 heeft het Bondsbestuur besloten in een zelfevaluatie terug te blikken op en  
vooruit te kijken naar het eigen Bondsbestuurlijk functioneren. Samen met de directeur, 
onder externe begeleiding van de Galan Groep en gefaciliteerd door Sport en Zaken, zijn 
daarover begin 2013 conclusies getrokken die op de website van de KNRB worden vermeld. 
Het betreft beleid en strategie, alsmede de werkwijze en het functioneren van het 
Bondsbestuur.

Beleid en strategie
Het Bondsbestuur kijkt terug op een turbulent jaar. Veel sportieve en Bondsbestuurlijke 
zaken zijn in dit Olympisch jaar de revue gepasseerd. De in april 2012 aangetreden nieuwe 
directeur kreeg direct te maken met personele mutaties in het bondsbureau, wat de rust en 
organisatiekracht niet ten goede kwam. Inmiddels zijn er organisatorisch diverse goede 
stappen gezet: deze lijn wordt in 2013 versterkt doorgezet.

De resultaten van de roeiers tijdens de Olympische Spelen in Londen vielen tegen. 
Ondanks de Olympische vertegenwoordiging van zeven boten werd er, tegen de verwachting 
in, maar een medaille behaald (V8+, brons). Een en ander heeft ertoe geleid dat het Bonds-
bestuur, gefaciliteerd door NOC*NSF, Joop Alberda als tijdelijk topsportadviseur een 
opdracht heeft verstrekt om de basis te leggen voor een succesvol optreden tijdens onder 
meer het WK 2014 op de Bosbaan en de Olympische Spelen 2016 in Rio. De aansturing en 
begeleiding van de selecties zijn onder de loep genomen, het Bondsbestuur wordt met raad 
en daad door hem bijgestaan. Bovendien verricht Joop Alberda werkzaamheden die leiden 
tot de oplevering van een plan van aanpak met als doel het topsportprogramma van de 
KNRB in alle onderdelen optimaal te continueren.

Het Bondsbestuur is verheugd dat het Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 door de  
Algemene Vergadering in november 2012 is goedgekeurd. In het plan ‘(G)roeien richting Rio; 
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samen halen, samen brengen’ staat een viertal speerpunten centraal: topsport, sportpartici-
patie, imago & beleving en kennisdeling. De komende jaren is het zaak deze plannen binnen 
de bond succesvol uit te voeren.

Werkwijze en functioneren
Het Bondsbestuur functioneert als collegiaal bestuur. Naast de reguliere portefeuilles voor-
zitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester kent het Bondsbestuur een vijftal meer 
sportgerelateerde portefeuilles. Het Bondsbestuur is zeer (operationeel) betrokken bij de 
uitvoering van beleid. Een Bondsbestuurslid besteedt gemiddeld tussen de tien en twintig 
uur per week aan de KNRB.

Eind 2012 is bekend geworden dat enkele Bondsbestuursleden bij de Algemene Vergade-
ring van maart 2013 het Bondsbestuur gaan verlaten. De vacatures voor de werving van 
nieuwe Bondsbestuursleden zijn in 2012 uitgezet.

De relatie tussen het Bondsbestuur en de medewerkers van het bondsbureau is goed. 
Binnen het bondsbureau wordt gewerkt aan de verdere professionalisering ten dienste van de 
verenigingen. Het ondersteunt commissies en het Bondsbestuur bij het uitvoeren van hun 
taak.

De uitkomsten van de zelfevaluatie ziet het Bondsbestuur als een kans om minder operatio-
neel betrokken te zijn bij de dagelijkse begeleiding en uitvoering van activiteiten van het 
bonds bureau. 

De KNRB voldoet nagenoeg aan alle dertien aanbevelingen van de Code Goed Sport-
bestuur. In 2013 wordt gewerkt om de aandachtspunten die uit de zelfevaluatie 2012 naar 
voren kwamen op te pakken en uit te voeren.

Bondsbureau

Met ingang van 16 april 2012 is Monica Visser directeur van  
de Koninklijke Nederlandsche Roeibond. Zij volgde Tjaart  
Kloosterboer op, die sinds december 2011 directeur ad interim 
was van de bond.

Het was een hectisch jaar voor het bondsbureau van de 
KNRB. Er werd een groot beroep gedaan op de flexibiliteit en 
extra inzet van de medewerkers zodat het personele verloop,  
de vele personele wisselingen en het ziekteverzuim konden 
worden opgevangen. De belasting versus belastbaarheid van 
mede werkers was hierdoor niet in de juiste verhouding. Dit alles 
speelde zich in 2012 af tegen de achtergrond van de organisatie-
ontwikkeling die in 2012 werd ingezet om de organisatie voor te 
laten sorteren op de ambities van het Meerjarenbeleidsplan.

Organisatiemodel Meerjarenbeleidsplan
De KNRB streeft naar een slanke organisatie die effectief en 
efficiënt werkt. De medewerkers van het bondsbureau zijn de 
spin in het web en denken actief mee. Het enthousiasme van  
de verenigingen en de inzet van deskundige medewerkers en 
vrijwilligers vormen de basis voor een succesvolle samenwerking.

Monica Visser,  

directeur Koninklijke  

Nederlandsche  

Roeibond
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Voor inzicht in de financiële resultaten en financiële positie wordt verwezen naar de  
Jaarrekening 2012, verderop in dit jaarverslag.

Financiële resultaten

In 2012 zijn de lasten, exclusief de uitgaven met betrekking tot de organisatie van de wereld-
kampioenschappen gestegen van 3,8 miljoen euro in 2011, naar 4,3 miljoen euro in 2012. 
Deze stijging heeft voornamelijk te maken met de lasten die verband houden met de deel-
name aan de Olympische spelen. Daarnaast zijn de lasten van Leven lang sporten licht 
gestegen ten opzichte van 2011.

De additionele lasten van de pijler Topsport ten opzichte van de begroting zijn groten-
deels gedekt door extra baten, maar het tekort tussen de Topsport baten en lasten is gestegen 
van 0,5 miljoen euro in de begroting tot 0,6 miljoen euro in 2012. Dit tekort wordt voor-
namelijk gefinancierd uit de contributie inkomsten van de leden en voor een kleiner gedeelte 
uit de sponsorinkomsten. Alle overige lasten zijn nagenoeg in lijn met de begroting.

Rekening houdend met een eenmalige belasting bate in 2011 van 0,3 miljoen euro, zijn 
de baten gestegen van 3,9 miljoen euro in zowel 2011 als in de begroting naar 4,3 miljoen 
euro in 2012.

 
Per saldo is het tekort uitgekomen op 28.000 euro, tegen een begroot tekort van 92.000 
euro.

Financiële positie

De financiële positie is nagenoeg onveranderd ten opzichte van 2011. Investeringen in 
wedstrijdboten zijn licht hoger dan de afschrijvingen. 

De liquide middelen zijn echter gedaald met 130.000 euro als gevolg van het tekort over 
2012, en voorfinanciering van de organisatiekosten voor de wereldkampioenschappen van 
2014 en 2016.
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Als gevolg van de aanzienlijke uitgaven die verbandhouden met de organisatie van de aan-
komende wereldkampioenschappen wordt het niveau van de liquide middelen nauw lettend 
gevolgd en zijn maatregelen genomen om deze uitgaven te beheersen.

Rekening houdend met de nodige bestemmingsreserves, die verband houden met de 
financiering van de vaste activa, voorfinanciering subsidies en een bescheiden continuïteits-
reserve van 300.000 euro, is de vrije reserve nagenoeg nihil. Dit heeft als gevolg dat er weinig 
financiële speelruimte is voor nieuwe projecten als ook het nieuwe topsportprogramma.

 



Medaillewinnaars
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Olympische Spelen, Londen 2012

W8+ Brons

Chantal Achterberg Proteus-Eretes
Claudia Belderbos Orca
Carline Bouw Skøll
Sytske de Groot Proteus-Eretes
Annemiek de Haan Skøll
Nienke Kingma Nereus
Roline Repelaer van Driel Triton
Jacobine Veenhoven Njord
Anne Schellekens Triton
Coach: Susannah Chayes

Wereldkampioenschappen, Plovdiv (Bulgarije)

LM2- Zilver

Arnoud Greidanus Proteus-Eretes
Joris Pijs Gyas
Coach: Rob Jonkman

Europese kampioenschappen, Varese (Italië)

M2- Goud

Mitchel Steenman Skadi
Rogier Blink Gyas
Coach: Titus Weijschede

Wereldkampioenschappen onder 23, Trakai (Litouwen)

BLW4x Brons

Nine Douwes Dekker Skøll
Jose van Paassen Orca
Marleen van Roessel Orca
Joanneke Jansen Triton
Coaches: Marlies Midden, Bram Hamburger

BLW2x Zilver

Lieve Leijssen Nereus
Lisa Worner Nereus
Coach: Peter Kolsters
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Wereldkampioenschappen onder 23, Trakai (Litouwen)

BW8+ Brons

Rosa Bas Orca
Yvonne Janse Laga
Monica Lanz Triton
Jenny de Jong Triton
Lies Rustenburg Skøll
Karien Robbers Die Leythe
Marja Haagsma Laga
Kyra de Vries Orca
Evi van der Graaf Njord
Coach: Steffen de Vries

FISU Wereldkampioenschappen, Kazan (Rusland)

M4- Zilver

Jonathan Hijlkema Orca
Hugo van Velzen Skadi
Sjoerd de Groot Proteus-Eretes
Thomas Doornbos Aegir

W1x Zilver

Lisa Scheenaard Thêta

W4- Zilver

Avalon Valstar Skadi
Marleen Mol Skadi
Sarah van der Linden Skadi
Mariette Nijhof Skadi

W1x Brons

Nienke van Hoogenhuijze Triton

Coupe de la Jeunesse, Banyoles (Spanje)
zondag

JW4x brons

Medien van der Laan Hunze
Claartje Ottens Amstel
Rieke Brinkman ARC
Emma Huig Willem 3
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JM4- Brons

Daniel van de Berg Het Spaarne
Brinio Claerbout Het Spaarne
Mark Buis Het Spaarne
Joost van Rietbergen Het Spaarne

JW2x Zilver

Marieke Mulder DDS
Marieke Keijser De Maas

JM1x Zilver

Tone Wieten Willem 3

JM4x Zilver

Job Huigsloot RIC
Floris van Bonninghausen Het Spaarne
Jaap Scholten Het Spaarne
Michiel Oyen Die Leythe

JW1x Goud

Annemarie Schonk De Maas

zaterdag

JM1x Brons

Tone Wieten Willem 3

JM2x Brons

Thijs Bouwmans DDS
Arend Roks TOR

JM4x Zilver

Job Huigsloot RIC
Floris van Bonninghausen Het Spaarne
Jaap Scholten Het Spaarne
Michiel Oyen Die Leythe

JW1x Zilver

Annemarie Schonk De Maas

JW2x Goud

Marieke Mulder DDS
Marieke Keijser De Maas
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Nederlands Kampioen Roeien Grote Nummers

Acht met stuurman Senioren A

SA 8+ Diederik Simon, Rogier Blink, Matthijs Vellenga,  
Sjoerd Hamburger, Roel Braas, Jozef Klaassen, O.F.J. Siegelaar, 
Mitchel Steenman. Stuur: Peter Wiersum

KNRB

Vier zonder Senioren A

SA 4- Boaz Meylink, Kaj Hendriks, Ruben Knab, Mechiel Versluis KNRB
LSA 4- Henk Jan Scholten, Joost Kuiper, Jorrit Kortink, Daan Peeters Aegir/Gyas
DSA 4- Avalon Valstar, Mariëtte Nijhoff, Sarah van der Linden,  

Marleen Mol
Skadi

Dubbeltwee Senioren A

SA 2x Freek Robbers, Dirk Uittenbogaard Nereus

Twee zonder stuurman Senioren A

SA 2- Arnoud Greidanus, Joris Pijs Proteus/ Gyas
LSA 2- Joost Kuiper, Henk Jan Scholten Gyas/ Aegir
DSA 2- Claudia Belderbos, Chantal Achterberg KNRB

Skiff Senioren A

SA 1x Dirk Uittenbogaard Nereus
LSA 1x Frans Goutier Nereus
DSA 1x Nicole Beukers Njord
LDSA 1x Lisa Wörner Nereus

Aangepast Roeien

MAS 1x Tycho Herf Rijnland
WAS 1x Esther van der Loos ZZV

Dubbelvier Junioren

J18 4x Louis Stolper, Lukas Pragt, Roelant Feldbrugge, Abel Bokdam Tromp

Dubbelvier met stuurman Junioren

J16 4* Max Ponsen, Lex van den Herik, Julien Rühl, Roel van 
Broekhuizen. Stuur: Pim ten Hije

Willem III

M16 4* Roanne van Gelder, Julia Smeulders, Mieke Wilms, Sarah van 
Beek. Stuur: Steven Steiginga

Laak
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Dubbeltwee Junioren

J18 2x Daan Klomp, Jort van Gennep TOR
J16 2x Sam Langerak, Freek Temming Viking
M18 2x Claartje Ottens, Nienke Mekkes RIC/ Amstel
M16 2x Marike Veldhuis, Martine Veldhuis Amycus

Skiff Junioren

J18 1x Daan Klomp TOR
J16 1x Philip den Bremer Zwolsche
M18 1x Anne-Marie Schonk Maas
M16 1x Bente Paulis Salland

Nederlands Kampioen Indoor Roeien

SA Roel Braas Okeanos
LSA Sander van Dijk Proteus
DSA Jenny van Dobben de Bruijn Nereus
LDSA Nienke van Hoogenhuijze Triton
SB Stef Broenink Njord
LSB Jort van Gennep Nereus
DSB Margriet Lantink Orca
LDSB Marleen van Roessel Orca
J18 Daniel van Laake Thyro
M18 Liselotte van der Togt Breda
J16 Simon van Dorp WillemIII
M16 Laila Youssifou Pampus
HLTA Daniel Knegt
DLTA Odette van Deudekom Beatrix
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KNRB prijzen 
Jeugdbeker
De jaarlijkse wisselprijs voor de vereniging die met haar juniorploegen (15-16; 17-18) de 
beste prestaties heeft geleverd op bepalende wedstrijden in het binnenland, gebaseerd op 
basis van het aantal overwinningen. De jeugdbeker is gewonnen door de Tilburgse Open 
Roeivereniging (TOR).

Vaardigheidsbeker Jeugd
De vaardigheidsbeker voor de jeugd is bestemd voor die vereniging die in verhouding tot het 
aantal jeugdleden van die vereniging de meeste vaardigheidsproeven in de skiff heeft afge-
legd. De prijs is gewonnen door Roeivereniging Naarden.

Chris van Winden Vaardigheidsbeker Volwassenen
Roeivereniging Naarden won de jaarlijkse vaardigheidsbeker voor volwassenen. De wissel-
prijs is bestemd voor die vereniging die in verhouding tot het aantal seniorleden van die 
vereniging de meeste vaardigheidsproeven heeft afgelegd. Het betreft vaardigheidsproeven in 
de skiff, een wherry, of een tweeriemsgiek (met of zonder stuur). Roeivereniging Naarden 
won de jaarlijkse vaardigheidsbeker voor volwassenen.

Tritonbeker
Deze beker is ter beschikking gesteld door dr. J.W. Hingst. Deze jaarlijkse wisselprijs wordt 
uitgereikt aan die vereniging waarvan de roeiers en roeisters de beste prestaties hebben 
geleverd op het FISA-seniorenwereldkampioenschap of de Olympische kampioenschappen. 
In 2012 is de beker uitgereikt aan de Delftse Studenten Roeivereniging Proteus-Eretes.
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KNRB Lauwerkrans voor Marathonroeien
Hessel Tacoma, lid van ARV de Grift nam in 2012 deel aan achttien marathons met een 
totale afstand van 1100 kilometer. Hij kreeg hiervoor de KNRB Lauwerkrans voor Marathon-
roeien. De KNRB Lauwerkrans voor Marathonroeien is in 1998 door de werkgroep  
Marathonroeien van de bond ingesteld. De prijs wordt gewonnen door de marathonroeier  
die in het betreffende jaar aan het grootste aantal marathonevenementen heeft deelgenomen 
en bij een gelijk aantal van meerdere personen 
is diegene winnaar die in deze wedstrijden de 
meeste kilometers aflegde.

A.A.J.H. Marres Herinneringsprijs
Het Bondsbestuur van de KNRB bepaalt, op 
voordracht van de Adviescommissie Toproeien, 
welke amateurcoach de beste prestatie heeft 
geleverd. In aanmerking komt elke coach, die 
niet in dienst is van de KNRB. Dit jaar is de prijs 
voor Rob Jonkman.

Persprijs
De persprijs is gewonnen door Michiel  
Jonkman van NLRoei. Deze prijs werd ter 
beschikking gesteld door dr. D. Willebrand, 
erelid van de KNRB. De prijs wordt toegekend 
aan een medewerker van pers, radio en/of 
televisie, die naar de mening van de schenker,  
in overleg met het Bondsbestuur van de KNRB, 
in het afgelopen jaar de meest positieve bericht-
geving over roeien heeft verzorgd.

Hanny van der Aa Bokaal
Hanny van der Aa was een van de grondleggers van het marathonroeien in Nederland,  
en was mede oprichter van de werkgroep Lange afstand roeien later Marathonroeien.  
Ze stimuleerde door heel Nederland mensen om meer marathons te gaan roeien. De bokaal 
wordt uitgereikt aan de verenging met de meeste deelnemers met een oorkonde in een jaar. 
De bokaal is uitgereikt aan Roeivereniging ‘t Diep Steenwijk.

Gambonnière
Deze jaarlijkse wisselprijs voor het damesroeien wordt gewonnen door de vereniging waar-
van de roeisters de beste prestatie hebben geleverd in de senior A-nummers in Nederland.  
De prijs is gewonnen door de Amsterdamsche Studenten Roeivereniging Nereus.

KNRB Vrijwilligersprijs
De KNRB Vrijwilligersprijs wordt toegekend aan een persoon, groep mensen, instelling of 
organisatie die op bijzondere wijze heeft bijgedragen aan de roeisport, of een prestatie heeft 
geleverd die bijzondere waardering of aanmoediging verdient. In 2012 is de prijs niet 
uitgereikt.
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Jaarrekening 2012
Amsterdam, 23 maart 2013

Geconsolideerde balans per 31 december 2012
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2012

Kasstroomoverzicht 2012 
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Toelichting

1  Algemeen

De Koninklijke Nederlandsche Roeibond ( hierna ‘KNRB’) is op 21 januari 1917 opgericht 
met als doel het bevorderen van de roeisport. De KNRB is een vereniging met als leden de in 
Nederland gevestigde roeiverenigingen en regionale roeibonden.
 
De jaarrekening is opgesteld conform de ‘Richtlijn voor Jaarverslaggeving 640 kleine organi-
saties zonder winststreven’. Uit hoofde van deze richtlijn is tevens de begroting 2012 opge-
nomen in de staat van baten en lasten, zoals deze door de algemene ledenvergadering van  
3 maart 2012 is goedgekeurd. Op deze begroting is geen accountantscontrole toegepast. 

Met ingang van 2012 zijn de financiële gegevens van de Stichting WK2014 opgenomen. Voor 
de jaarrekening 2012 is een ander model gebruikt waardoor vergelijkende cijfers af kunnen 
wijken.

2  Consolidatie Stichting Organisatie WK Roeien 2014

De KNRB is (mede)oprichter van de ‘Stichting Organisatie WK Roeien 2014’. Op grond van 
de statuten van de ‘Stichting Organisatie WK Roeien 2014’ kan de KNRB drie van vijf 
bestuursleden benoemen. De jaarrekening van deze stichting is geconsolideerd in de balans 
en de staat van baten en lasten van de KNRB. Deze consolidatie heeft geen invloed op het 
balanstotaal, het eigen vermogen, of het saldo van baten en lasten. Om die reden wordt geen 
aparte enkelvoudige balans of enkelvoudige staat van baten en lasten gepresenteerd. Wel zijn 
die subsidiebaten en kosten, gepresenteerd onder de pijler ‘Organisatie Internationale wed-
strijden” € 209.000 hoger dan indien niet geconsoldieerd zou worden.

3  Waarderingsgrondslagen

Zover niet anders wordt vermeld, worden alle activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen.   De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte  
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de ver-
krijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Eventuele ontvangen 
investeringssubsdies worden togevoegd aan een egalisatierekening subsidies, en vallen vrij 
over de afschrijvingsperiode van het betreffend actief.

Ten behoeve van het onderhoud van het Olympisch Trainingscentrum, wordt jaarlijks 1% 
van de bouwkosten voorzien. De werkelijke onderhoudskosten worden op deze voorziening 
in mindering gebracht. 

Sponsorbijdragen en eventueel andere giften worden verantwoord in het jaar waarin de 
onvoorwaardelijke toezegging heeft plaatsgevonden, of indien van toepassing, in de periode 
waarop de sponsoring betrekking heeft. 



42

Subsidies van derden worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar 
waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een 
gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Eventuele giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Deze giften worden 
financieel verantwoord. De niet-financiële bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, 
wordt niet in de staat van baten en lasten verantwoord. 

De uitgaven die gemaakt worden in verband met de organisatie van de wereldkampioen-
schappen 2014 en 2016 worden direct als last genomen. De ontvangen en te ontvangen 
subsidies worden als bate toegerekend aan de periode dat de lasten worden gemaakt .  
Eventuele verwachte tekorten worden genomen op het moment dat deze bekend zijn. Op dit 
moment wordt er vooralsnog van uitgegaan dat beide evenementen geen tekort voor de 
KNRB zullen opleveren. In de bestemmingsreserve wordt echter een reservering gemaakt 
voor de afgegeven en eventueel af te geven garanties.

4  Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Materiële vaste activa worden als volgt afgeschreven:

	 	 	 	 Jaar

Olympisch trainingscentrum 30
Botenwagens   10
Wedstrijdboten   5
Wherry’s   5
Kantoorinventaris  3
ICT    3
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Het Olympisch Trainings Centrum (OTC) is in 2005 gereedgekomen en in gebruik genomen. 
De investering in het OTC is geactiveerd onder aftrek van de ontvangen subsidies. De netto 
boekwaarde ultimo 2012 bedraagt € 54.000 (2011: € 57.000).

5  Financiële vaste activa
 
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Onder de financiële vaste activa worden rente vrije leningen op verenigingen uit hoofde van 
huurkoop van jeugdboten en toerboten opgenomen. Deze leningen worden in 10 jaar afge-
lost en lopen tot 2018.

6  Vorderingen en overlopende activa

7  Liquide middelen

Liquide middelen die niet op korte termijn nodig zijn worden op een spaarrekening gezet. 
Met uitzondering van een spaarrekening van de toercommissie zijn alle gelden onderge-
bracht bij de ING. Alle liquide middelen zijn direct opneembaar. 



44

8  Eigen vermogen

Het verloop in het eigen vermogen kan als volgt worden weergegeven.

Eigen	vermogen

De continuïteitsreserve, de bestemmingsreserve en vrije reserve dienen in principe in liquide 
middelen te worden aangehouden. Door tijdelijke toename van de vordering op subsidienten 
i.v.m. organisatie WK 2104 en 2016 is dit niet het geval.

Algemene	Reserve	

De vermogenspositie van de KNRB zou met een factor 1,5 (1,5 maal de kosten van de werk-
organisatie) gezond zijn gezien het ambitieniveau met de daarbij samenhangende risico’s. De 
reserve continuïteit en de reserve werkkapitaal per ultimo 2012 samen zijn minder dan 1 
jaar kosten van het bondsbureau. Een recent benchmarkonderzoek toont aan dat dit aan de 
onderkant zit van de grote sport bonden in Nederland

Bestemmingsreserve	FISA
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In 2014 organiseert de Stichting WK2014 samen met de gemeente Amsterdam het WK 
roeien 2014. De KNRB heeft zich, onder voorwaarden, garant gesteld voor eventuele tekor-
ten tot een maximum van EUR 200.000. In 2016 organiseert een nog op te richten Stichting 
WK2016 samen met de gemeente Rotterdam het WK roeien 2016. Naar verwachting zal, tot 
en met 2016, de maximale bijdragen van de KNRB aan dit evenement € 100.000 bedragen. 
In 2012 is voor dit evenement € 100.000 als bestemmingsreserve opgenomen (2011: € 0).

9  Voorziening onderhoud OTC

Er is een voorziening groot onderhoud gevormd voor toekomstige uitgaven voor onderhoud 
aan het Olympisch Trainingscentrum. De jaarlijkse dotatie is vastgesteld op 1% van de 
bouwkosten.

10  Kortlopende schulden

Alle schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. 

11  Niet uit de balans blijkende bezittingen en verplichtingen

Voor de bouw van het OTC in 2005 is met de gemeente Amsterdam overeengekomen dat 
vanaf 2025 (20 jaar na bouw van het OTC) de KNRB jaarlijkse een retributie gaat betalen 
o.b.v. een nog nader overeen te komen jaarlijkse vergoeding ter hoogte van een bedrag wat 
voor sportaccommodaties in Amsterdam gebruikelijk is. 
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De huurverplichting voor de tijdelijke huisvesting van het van het bondsbureau loopt ultimo 
mei 2016 af en bedraagt € 28.361 (excl. BTW) per jaar. Afvoerkosten tijdelijke huisvesting  
€ 10.900 (excl. BTW).

De KNRB huurt woningen voor sporters. De huurlasten worden doorbelast aan de sporters 
die in de huizen wonen. Het totaal aan jaarlijkse huurbetalingen bedraagt € 55.145 (2011:  
€ 48.225).
 
De KNRB heeft zich, onder voorwaarden, garant gesteld voor eventuele tekorten richting  
de ‘Stichting Organisatie WK Roeien 2014’ voor een maximum van € 200.000 en voor de 
‘Organisatie WK Roeien 2016’ voor € 100.000.

12 Algemene baten

13  Sterk profiel
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14  Leven lang sporten

15  Topsport  

16  Organisatie WK’s

Organisatie WU23 vond in 2011 plaats. De inkomsten in 2012 hebben betrekking op de 
WK2014 (€154.000) en WK2016  (€ 55.000).
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17  Algemene lasten

18  Sterk profiel lasten  

19  Leven lang sporten lasten
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20  Topsport lasten

21  Organisatie WK Roeien lasten

Organisatie WU23 vond in 2011 plaats. De lasten in 2012 hebben betrekking op de WK2014 
(€ 154.000) en WK2016  (€ 55.000). 
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22  Personeelslasten

Het gemiddeld aantal personeelsleden, gemeten in voltijds formatieplaatsen is met -0,7 FTE 
afgenomen ten opzichte van 2011.

Personele	bezetting

Pensioenen

De KNRB is aangesloten bij de bedrijfstakpensioenfonds PFZW en past voor al haar mede-
werkers de middelloonregeling conform het standaard pensioenreglement toe. De pensioen-
regeling is niet in de jaarrekening verwerkt als een toegezegde bijdrage regeling omdat omdat 
de KNRB geen verplichting heeft tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een 
tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere toekomstige 
premies.

Bezoldiging	van	bestuurders	en	toezichthouders

Het bestuur van de KNRB bestaat uit vrijwilligers en is onbezoldigd. Aan de bestuursleden is 
ter tegemoetkoming in de door hen gemaakte kosten een totaal bedrag betaald van € 5k  
(€ 5k in 2011). 

Jubileumvoorziening

De KNRB ziet af van het vormen van een voorziening op de balans voor personeelsjubilea. 
De kans dat zo een gebeurtenis zich daadwerkelijk voordoet is gericht gezien de bezetting 
van het personeel en het verloop hiervan. Indien een uitkering wordt verwacht zal dit wor-
den opgenomen in de begroting.

Ecotaks

De KNRB draagt jaarlijks zorg voor de incassering en uitbetaling van de de Ecotaks. Op 
balansdatum was € 9k aan de verenigingen nog niet betaald wat in januari is uitbetaald en 
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daarmee voor 2012 volledig afgehandeld. Het doorbetaalde bedrag aan Ecotaks in 2012 was 
€ 61.951 (2011: € 53.464). 

Amsterdam, 23 maart 2013

Eric Niehe, voorzitter
Jan Willem Landman, secretaris
Quirine van Heek, penningmeester
Heleen Cocu-Wassink, commissaris internationale evenementen
Frans Cornelis, commissaris communicatie en marketing 
Geri Donkervoort, commissaris sportontwikkeling
Ingrid Munneke - Dusseldorp, commissaris Toproeien 

Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum

Niet van toepassing.
 

Voorstel bestemming van het saldo van baten en 

lasten over het boekjaar 2012  

Het bestuur stelt voor het saldo van baten en lasten 2012 te bestemmen conform de  
verwerking in noot 8, “Eigen vermogen”. Dit voorstel is verwerkt in de balans.
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Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant
Aan: De Directie en het Bestuur van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2012 van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond te Amstelveen 
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van 
baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid	van	het	bestuur	

Het bestuur van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond is verantwoordelijk voor het  
opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven 
in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 voor kleine organisaties 
(RJK 640) “Organisaties zonder winststreven”. Het bestuur is tevens verantwoordelijk  
voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid	van	de	accountant		

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van 
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons 
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat 
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informa-
tie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden 
zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van 
het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden. 

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te 
brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de Koninklijke Nederlandsche 
Roeibond. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van 
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de Koninklijke Nederlandsche Roeibond gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van 
het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
 
Oordeel	betreffende	de	jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling 
van het vermogen van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond per 31 december 2012 en van 
het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 
voor kleine organisatie (RJK 640) “Organisaties zonder winststreven” 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Wij hebben vastgesteld dat de bepalingen van de overeenkomst inzake teruggaaf ecotaks, 
gesloten met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zijn nageleefd.

Utrecht, 23 maart 2013

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. F. de Bruijn RA
Partner
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Begroting

Gecomprimeerde begroting 2013-2016 

Staat van baten en lasten

Hierboven is de meerjarenbegroting van de KNRB weergegeven. Dit is de financiële weerslag 
van de visie en het meerjarenplan van de KNRB. 
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Colofon

Koninklijke Nederlandsche Roeibond

Bosbaan 14
1182 AG Amstelveen

020 646 2740
info@knrb.nl

www.knrb.nl
www.roei.tv
klassementen.knrb.nl

Redactie 

Gaby Kuijpers, aquablauw communicatie & evenementen

Fotografie

Merijn Soeters
Katie Steenman
Bert Cocu
Rogier van Steennis
Ben Verbeek
Laurens Morel
 
Grafische vormgeving

Laurens Morel
www.morelstudio.nl
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