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REGIOBIJEENKOMSTEN NAJAAR 2017 

Locaties: Tubantia; Cornelis Tromp; De Hunze; Breda 

 

Seksuele Intimidate en Onderzoek in de sport 

Inleiding seksuele intimidatie en onderzoek in de sport. Vanuit de KNRB wordt input gegeven naar 
het onderzoek onder leiding van Klaas de Vries. Naast de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de 
vereniging, kunnen meldingen ook altijd bij de VCP van de KNRB gedaan worden. Enkele vragen die 
er vanuit de verenigingen gesteld zijn: 

De situatie bij Aegir. Wat doet de KNRB hier mee?  

De KNRB heeft uiting gegeven op de website hoe de bond in de situatie staat. Er is contact vanuit het 
bestuur van de KNRB met het bestuur van Aegir. Dit betrof voornamelijk een adviserende rol en 
navragen hoe Aegir met de situatie omgaat. Verenigingen zijn zelfstandig en kunnen hulp vanuit de 
bond vragen. Zodat ze van slechtste jongetje naar beste jongetje van de klas gaan. Er is een 
adviescommissie gevormd bij Aegir. Het is een cultuurprobleem i.p.v. een incidenteel probleem. 
Aegir neemt zelf tuchtmaatregelen, de KNRB zit er dicht op.  

Komen er veel meldingen binnen? 

De meldingen komen binnen bij de VCP. Hier wordt vertrouwelijk mee omgegaan. De cultuur is meer 
dat er geen tot weinig meldingen van worden gemaakt. Verenigingen kunnen stimuleren om 
grensoverschrijdend gedrag te melden.  

Hoe om te gaan met sociale veiligheid? 

Oproep goede voorbeelden van goed georganiseerde sociale veiligheid op de vereniging. Één 
vereniging heeft hulp gehad van het vertrouwenspunt sport, bij een misstand op hun vereniging. 
Er wort gevraagd of andere verenigingen ook al VOG’s aanvragen. 

 

Ledenaanwas 

Het ledenaanwas blijft gestaag groeien. De vraag naar wedstrijden neemt toe. Hierin wordt 
besproken dat het een uitdaging blijft om jeugdroeiers aan wedstrijden deel te laten nemen. Hemus 
heeft hiervoor een good practice, waarbij ze 6 wedstrijden in de winter en 3 wedstrijden in de zomer 
voor jeugdroeien hebben. In zijn geheel is en wordt het wedstrijdprogramma aangepast. De 
verwachting is dat het uiteindelijke programma in 2019/2020 is ingevoerd. Momenteel liggen de 
aanpassingen voornamelijk bij de nationale wedstrijden, maar de belangstelling in alle categorieën is 
groot. Er is een tussengroep gekomen die actief met de roeisport bezig wil zijn, maar waarbij het 
huidige aanbod niet altijd passend is (2k wedstrijden, boord-aan-boord races, etc.)   
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Andere onderwerpen die besproken zijn:  

- Cijfers van unieke deelnemers die meer starts maken dus waardoor er krapte komt op de 
wedstrijden. Voorbeeld dubbele set kamprechters als maatregel. Let op roeiverenigingen; 
bereidt je voor op het dubbel bootgebruik en bootwagens 

- De KNRB is actief op zoek naar verenigingen die bereidt zijn om wedstrijden te organiseren. 
- Toename van het aantal veteranen wedstrijdroeiers zorgt voor extra druk op het materiaal. 
- De rol van de KNRB in de wijzigingen van de NOOC. 
- Capaciteit kamprechters en volgboten. 
- Vraagstukken omtrent botenwagens. Het is relatief duur om met weinige boten te rijden. 

Door meerdere wedstrijden in een weekend, zijn veel botenwagens niet beschikbaar.  
- Gelijktijdig organiseren van nationale en competitiewedstrijden. 
- De gevolgen van nieuwe wedstrijden op al bestaande wedstrijden. 
- Inschrijfgelden voor wedstrijden. 

 

Veiligheid 

Veiligheid is primair de verantwoordelijkheid van het individu, maar als vereniging heb je hier wel 
degelijk verantwoordelijkheid in te nemen. Het veiligheidsdossier wordt geïntroduceerd. Publicaties 
volgen na de regiobijeenkomsten op de KNRB website. Benadrukt wordt dat veiligheidsaanpassingen 
afhankelijk zijn van elke roeisituatie. Ook wordt aangegeven dat er een adviescommissie veiligheid 
wordt opgericht. Sinds september 2017 is de incidentenregistratie van de KNRB online, hier kunnen 
alle roei-incidenten gemeld worden. Een melding gaat zowel naar de secretaris van de eigen 
vereniging als naar de KNRB. Het voordeel van het registreren van incidenten is om dit als 
bewijsvoering aan te dragen bij gesprekken  met bijv. de gemeente of overheid. De website is: 
https://knrb.nl/incidentregistratie/. Verdere punten die tijdens de bijeenkomsten zijn aangedragen, 
zijn:  

- Mogelijkheid prijsafspraken tussen de KNRB en leveranciers. 
- Vragenbank omtrent veiligheidsaspecten met basisprincipes 
- Zelfstandig zoeken op internet en social media naar filmpjes van bijv. decent rowing 
- Verschillende maatregelen op basis van leeftijd, gewicht, etc. 
- Het zelfstandig benaderen van schippers of Rijkswaterstaat in geval van problemen met 

vrachtverkeer. 
- Veiligheidsvoorlichting op de vereniging zelf (bijv. filmpjes, foto’s en tips). 
- Tip: meldpunt bij waternet 
- Verzekeringen van verenigingen 
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