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Inleiding

Nederland is een echt verenigingsland. Veel mensen zijn lid van één of meerdere sportverenigingen (Van 
Bottenburg, 2007). Volgens de Sportdeelname index van NOC*NSF waren begin 2014 ongeveer negen miljoen 
mensen wekelijks aan het sporten. Daarvan waren er bijna 4,4 miljoen mensen lid van een sportvereniging 
(Ledentalrapportage NOC*NSF, 2014). Lange tijd was er een toename van het aantal leden binnen verenigingen 
te merken, maar de afgelopen jaren neemt dit bij een aantal sporten af. 

NOC*NSF ziet dat maatschappelijke ontwikkelingen ervoor hebben gezorgd dat er minder sponsoren, 
gemeentelijke subsidies en vrijwilligers beschikbaar zijn (NOS, 2014). Dit heeft ertoe geleid dat meer mensen 
buiten sportverenigingen om zijn gaan sport. Deze trend zorgt ervoor dat sportverenigingen hun ledenbeleid 
veelvuldig bespreken en evalueren. 

Bij de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) komt dit fenomeen ook voor. In Nederland blijkt 
wedstrijdroeien een echte studentensport te zijn. Jaarlijks sluiten honderden nieuwe studenten zich aan bij 
een studentenroeivereniging. Niet alle verenigingen hebben deze jaarlijkse aanwas. Zij proberen op andere 
manieren aan nieuwe leden te komen. 

Tijdens regiobijeenkomsten, verenigingsbezoeken en het Nationaal Roeicongres 2015 is het binnenhalen en 
binden van leden veelvuldig gesproken. Bestuurders, commissies en leden van verenigingen vinden regelmatig 
zelf oplossingen rondom de ledenthematiek te vinden. Dit is en blijft vaak lastig met beperkte middelen. 
Verenigingen proberen unieke acties op te zetten om hun leden te werven en te behouden. Om alle bestaande 
kennis en ervaringen te delen, heeft de KNRB zich ten doel gesteld om geslaagde acties (best practices) te 
verzamelen en te delen.
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Doel en opzet 

De KNRB hoort regelmatig van verenigingen dat ze een goede instroom van nieuwe leden hebben. Een 
probleem waar veel verenigingen mee te kampen hebben, is dat de uitstroom vaak net zo groot is. Ze merken 
dat de roeisport een arbeidsintensieve sport is waar een groot beroep wordt gedaan op vrijwilligers. De 
meeste verenigingen worden immers geleid door onbetaalde vrijwilligers. Het is een van de hoofdredenen 
waarom verenigingen steeds meer energie steken in begeleiding en behoud van leden in plaats van in het 
werven van nieuwe leden. De KNRB wil verenigingen hier graag in ondersteunen en een bijdrage leveren aan de 
kennisdeling tussen verenigingen. 

Het doel van dit rapport is dan ook om acties en activiteiten te verzamelen en verenigingen concrete 
handvatten aan te bieden om nieuwe leden te werven en te behouden. Voorbeelden van verenigingen zijn 
verzameld als best practice. Een best practice is een nieuwe werkmethode die bruikbaar kan zijn voor anderen. 
De methode is in de praktijk op een effectieve manier getest of positief ervaren. Best practices zijn waardevol 
voor verenigingen die met soortgelijke activiteiten bezig zijn (benchmarking). 

In de periode van februari 2016 tot en met mei 2016 zijn verenigingen in het hele land benaderd om 
verschillende acties omtrent ledenwerving en ledenbehoud op te sturen. Uit het contact met 46 verenigingen 
zijn acht best practices gekomen. Andere ideeën beschrijven we met behulp van tips & tricks. Veel 
ledenactiviteiten kwamen via mail, krantenberichten, telefonisch contact of bij verenigingsbezoek op onze 
radar. Uiteindelijk konden vereniging met behulp van een format zelf de best practice schrijven en aanleveren. 

Leeswijzer

In dit rapport zijn bevindingen omtrent ledenwerving en ledenbehoud gebundeld. In de inleiding komt de 
aanleiding van het plan naar voren. Vervolgens is het doel bepaald en de opzet vastgelegd. Uiteindelijk zijn 
er acht best practices geschreven. Aansluitend zijn de best practices samengevat in de bevindingen en zijn er 
enkele tips en tricks geformuleerd. Uit de bevindingen komen enkele handvatten naar voren. Hieronder een lijst 
met de verschillende best practices. 

Onderwerp Titel Vereniging

1 Werven Roeien op een ijsbaan R&ZV De IJssel 

2 Werven Investeer in junioren G.S.R. Aegir

3 Werven Werven buiten de gebaande paden RIC

4 Behoud Investeer in persoonlijke contact R&ZV De Amstel

5 Behoud Winteractiviteit in de wintermaanden RV Hemus

6 Behoud Verplichte vrijwilligerstaken RV De Hertog

7 Behoud Ploegvormingsavond bij ARC Asser roeiclub

8 Behoud Sluit aan bij de wens van de leden RV Epsilon

Alle best practices zijn volgens een vast format beschreven:
 - Een omschrijving van het probleem (probleemstelling)
 - Argumenten waarom deze manier van werken succesvol is (oplossing)
 - Wat de nieuwe manier van werken oplevert (resultaat)
 - Tips waaraan gedacht kan worden
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Bevindingen

Best Practices

Naar aanleiding van de best practices blijkt dat de thematiek rondom ledenwerving en ledenbehoud enorm 
speelt binnen de verenigingen. Verenigingen merken dat het moeilijk is om leden lang aan zich te binden. Om 
nieuwe leden te werven en bestaande leden te behouden, zijn er verschillende acties ondernomen. Hieronder 
zijn de bevindingen van de best practices samengevat. 

Belangrijk bij het werven van leden is de manier waarop je aansluit bij de doelgroep. Welke mensen wil je 
bereiken en hoe zorg je voor de juiste boodschap. 
• Kamper roeivereniging de IJssel (Kampen) sluit actief aan bij de omgeving. Zij hebben samen met de 

lokale schaatsvereniging het schaatsseizoen afgesloten met een middag roeien op de ijsbaan. Op deze 
manier konden schaatsliefhebbers het roeien eens uitproberen. De roeiers fungeerde hierbij als de ideale 
instructeur en uithangbord voor de roeivereniging.  

• Bij de G.S.R. Aegir (Groningen) organiseert een jeugdcommissie jaarlijks een jeugdkamp. De actieve 
commissie zorgt voor promotie richting de jeugd. Dit zorgt voor continue toestroom van jeugdroeiers. 

• RIC (Amsterdam) bewijst met een simpele vertaling van de website naar het Engels dat een toestroom van 
buitenlandse roeiers naar de vereniging realiseerbaar is.

Naast het werven van leden is het behouden van leden een belangrijk aandachtspunt. Tevreden leden blijven 
immers langer verbonden en promoten de vereniging op een positieve manier.
• Bij De Amstel (Amsterdam) is de manier van instructie geven aangepakt. Met een digitaal 

inschrijvingssysteem melden roeiers en instructeurs zich gemakkelijk aan. Onder andere op deze manier 
stijgt de betrokkenheid en neemt de binding met de vereniging toe.

• RV Hemus (Amersfoort) organiseert in het najaar enkele laagdrempelige roeiwedstrijden. Er is ruimte 
voor alle leden en verschillende boottypen om deel te nemen. Tijden worden individueel genoteerd en 
omgerekend in punten, rekening houdend met leeftijd, geslacht, boottype en staat van de boot. Hierdoor 
stijgt het aantal ontmoetingen op de vereniging, wat weer leidt tot meer binding tussen de leden. 

• Bij RV De Hertog (Den Bosch) blijven leden actief doordat ze verplichte vrijwilligerstaken uitvoeren. De leden 
geven hun taakvoorkeuren op en het bestuur verdeelt de taken onder haar leden. 

• De Asser roeiclub (Assen) organiseert een ploegvormingsavond waarbij iedereen geholpen wordt om een 
ploeg te vinden. Dit stimuleert het roeien in ploegen wat leidt tot meer roeiactiviteit op de vereniging. 

• Bij RV Epsilon (Leeuwarden) hebben ze wekelijkse roeimomenten ingelast om zoveel mogelijk mensen 
tegelijkertijd te laten roeien. Daarbij proberen ze met activiteiten aan te sluiten bij de wens en leeftijd van 
leden. Dit zorgt voor een positieve sfeer en voor binding met de vereniging.

Tips & Tricks

Tijdens het contact met verenigingen zijn naast de best practices ook andere ideeën aangedragen. Simpele 
acties of ideeën zijn waardevol voor verenigingen. Daarom zijn er een aantal Tips & Tricks geformuleerd die 
bruikbaar zijn voor verenigingen om hun beleid omtrent ledenwerving en ledenbehoud verder aan te scherpen.

Voorbeelden van ledenwerving:
• Schrijf een ergometer challenge uit om mensen fit te krijgen en de roeihaal aan te leren (De IJssel)
• Betrek ouders van jeugdleden bij de vereniging (Hunze)
• Organiseer een Open roeidag (zie stappenplan op de KNRB website)
• Maak reclame in de pers door volledige berichten en foto’s aan te leveren. 
• Bied clinics aan voor ouders, bedrijven en andere relaties. 
• Sluit aan bij inter(nationale) acitiviteiten zoals Olympische Spelen, Watersportweek en het schoolroeien 

waarmee je meer bekendheid in de omgeving verwerft (Pampus)
• Organiseer een burenborrel, familietoernooi of een vriendjes/ vriendinnetjesdag
• Doe mee met het NSRK (Nationaal Schoolroei Kampioenschap)
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• Benadruk het belang van het sociale aspect van een vereniging, denk aan ervaringen binnen commissies, 
bestuur en als coach (persoonlijke ontwikkeling)

Voorbeelden van ledenbehoud:
• Stel een jeugdcommissaris aan om jeugdleden op te leiden tot instructeur (DDP)
• Denk aan buddy of mentorsysteem waarbij bestaande leden actief nieuwe leden wegwijs maken binnen de 

vereniging en zo langere tijd de doelgroep volgen. Denk aan persoonlijk contact, middels actief nabellen en 
uitnodigen voor activiteiten.

• Meng leden in roeipools met ervaren roeiers en coaches om in andere boten te kunnen roeien (de Kop)
• Organiseer jaarlijks een ploegvormingsavond, vaste roeimomenten en laagdrempelige wedstrijden voor alle 

leden
• Houd een enquête onder leden om interesse te peilen en in te spelen op behoefte van leden (de Kop)
• Sluit met lustrum of jaarlijks thema aan bij een thema waar om heen je allerlei activiteiten organiseert 

(Hunze)
• Let op dat de informatievoorziening omtrent activiteiten duidelijk is voor leden, potentiële leden. Denk 

hierbij aan facebookpagina, clubblad, flyeren en posters ophangen in de directe omgeving.
• Laat een oud-Olympiër/ bekende roeier langs komen op de vereniging en iets vertellen over trainingen, 

techniek, voeding of zijn persoonlijke ervaringen als roeier. 

Deze tips & tricks helpen de vereniging bij het werven en behoud van leden. Wanneer de acties niet het 
gewenste effect hebben, geef dan vooral niet op! De ideeën hebben een positief effect op het imago van de 
vereniging en van iedere activiteit wordt weer geleerd. Ook wanneer leden zijn binnengehaald, stop dat vooral 
niet met werken. Het behoud van leden is net zo belangrijk!
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Handvatten

Alle best practices en Tips & Tricks die hierboven zijn beschreven, hebben geleid tot betere binding met en 
tussen leden en tot een sterker ledenbestand. Met de inventarisatie van de voorbeelden zijn enkele handvatten 
geformuleerd. Wanneer verenigingen hun ledenbeleid willen aanpakken, zijn de volgende handvatten van 
belang: 

• Focus op persoonlijk contact

Mensen stellen het enorm op prijs om persoonlijk benaderd te worden om aan activiteiten deel te nemen. 
Hierdoor voelen ze zich welkom en gehoord.

• Zorg dat iedereen binnen vereniging meehelpt taken uit te voeren

Laat iedereen een aantal taakvoorkeuren aandragen waarna alle leden een klustaak uitvoeren. Hierdoor voelen 
alle leden zich verantwoordelijk voor een deel van de vereniging.

• Speel in op behoefte van bestaande leden

Stel ze de vraag: Waarom de leden lid zijn van de roeivereniging? Wat gaat er al goed, wat kan er beter en wat 
is daar voor nodig? Denk daarbij niet alleen aan de meest actieve leden maar ook aan de minder actieve leden 
en de jeugd. Voorwaarde is dat uitkomsten goed gecommuniceerd worden en dat er direct actie ondernomen 
wordt.
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• Zet commissies op en geef ze hun eigen deeltaak

Beleidsdoelstellingen van het bestuur kunnen over worden gedragen aan deelcommissies voor de uitvoering. 
Binnen de commissies wordt kennis gebundeld en kan er gericht aan één taak gewerkt worden. Binnen een 
commissie leidt dit tot verantwoordelijkheid voor een gedeelte van de vereniging.

• Bied een duidelijk instructie aan

Met een sterk opleidingenhuis leren instructeurs en coaches hun roeikennis over brengen op nieuwe leden. 
Nieuwe leden leren zo technisch roeien, om te gaan met roeimateriaal en worden gemotiveerd en gestimuleerd. 
Hierdoor stijgt het aantal ontmoetingen en de betrokkenheid binnen de vereniging.

• Sluit website en social media aan op doelgroep(en)

Denk bij het werven van nieuwe leden aan de mogelijkheden die social media hebben. Hiermee kunnen veel 
potentiele leden worden bereikt. Verder is het goed de website in te richten, zodat duidelijk is welke leden 
gezocht worden.

• Faciliteer een ploegvormingsavonden en andere laagdrempelige activiteiten

Zorg voor voldoende mogelijkheden voor ontmoetingen. Het is belangrijk dit op wekelijkse basis te doen, zodat 
leden zich op deze vaste momenten kunnen focussen. Sluit activiteiten zoals wedstrijden, familiedagen en 
borrels hierop aan en nodig leden regelmatig persoonlijke uit.

• Wees ludiek en innovatief

Zoek actief en openlijk naar nieuwe manieren waarop de roeisport gepromoot kan worden. Daarbij kan 
aangesloten worden bij andere verenigingen, sporten en evenementen. 
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Investeer in persoonlijk contact
Roei- en Zeilvereniging De Amstel

Veel roeiverenigingen hebben te kampen met een 
dalend ledenbestand. Hoe zorg je ervoor dat iedereen 
aan boord blijft? De Amsterdamse vereniging De 
Amstel ging het probleem succesvol te lijf.

Oplossing
Om te voorkomen dat nieuwe leden, onder wie een respectabel aantal zij-instromers, in het luchtledige 
blijven hangen, heeft De Amstel de instructie anders opgezet. Ze krijgen niet meer zoals in het verleden per 
vier- of vijftal één instructeur toegewezen, maar kunnen zich inschrijven via een digitale sportplanner. Ook de 
instructeurs schrijven zich in. Daardoor staan er meestal tien tot twaalf mensen op het vlot, die zoveel mogelijk 
naar hun niveau worden ingedeeld in de boten. Elke keer komen ze in andere groepjes terecht, zodat ze elkaar 
leren kennen. 

Door het organiseren van veel activiteiten probeert de vereniging de binding tussen de leden te optimaliseren. 
Voor dergelijke zaken, zoals het houden van tochten (Lichtjestocht, Amsterdam Light Festival) of het 
onderhouden van clubgebouw en andere zaken zijn altijd veel vrijwilligers nodig. Geregeld laat het bestuur voor 
karweitjes een mail uitgaan naar een stuk of vijftig leden. Meestal happen twintig ervan toe. 

Goede instructeurs zijn van levensbelang. De Amstel zorgt ervoor dat het niveau van de instructeurs en hun 
aantal op peil blijft door jaarlijks cursussen te houden en door actief te werven onder de leden.

Resultaat
Na een dip begint het ledental de laatste twee jaar weer te stijgen. Bij de jeugd bestaat zelfs een wachtlijst.

Tips
Ledenbinding is ontzettend belangrijk. Zorg ervoor dat nieuwe leden elkaar en bestaande leden leren 
kennen. Organiseer activiteiten en stimuleer nieuwe leden daaraan mee te doen. Probeer mensen ook bij 
vrijwilligerswerk te betrekken, zoals het organiseren van tochten en klussen aan het clubgebouw. Investeer in 
persoonlijk contact.

“Persoonlijk contact is heel belangrijk. Als iemand in de sportplanner staat die ik al een tijd niet gezien heb, 
mail ik die en vraag of er iets aan de hand is. Dat doe ik constant en helpt geweldig. Mensen stellen het enorm 
op prijs” aldus commissaris instructie Florrie de Pater van De Amstel.

Verenigingsinformatie

Vereniging: Roei- en Zeilvereniging De Amstel
Plaats: Amsterdam
Aantal leden: 730
Website: www.amstelroei.nl
E-mailadres voor meer informatie: info@amstelroei.nl

Best Practice



LEDENWERVING EN LEDENBEHOUD

9

Verplichte vrijwilligerstaken
RV De Hertog

Veel (roei)verenigingen kampen met een te kort aan 
vrijwilligers. Hoe zorg je ervoor dat de vereniging 
blijft draaien en dat de taken verdeeld worden onder 
zoveel mogelijk leden. Roeiverenging De Hertog uit 
’s-Hertogenbosch verplicht alle leden minimaal 15 uur 
aan vrijwilligerstaken te verrichten.

Roeivereniging De Hertog draait uitsluitend op vrijwilligers. Zoals bij veel verenigingen werd het werk gedaan 
door een klein aantal vrijwilligers. Een ruwe schatting wees uit dat zo’n 20% van de leden ongeveer 80% van 
al het verenigingswerk op zich nam. Een groot aantal vrijwilligers besteedde vijf à tien uur per week aan de 
vereniging, sommigen nog meer.

Oplossing
Het uitgangspunt van de vereniging is dat ieder lid (ook de jeugdleden) een zekere bijdrage levert. Daarom is 
in 2006 het takenbeleid ingevoerd. Het beleid verplicht alle leden minimaal 15 uur aan vrijwilligerstaken voor 
de vereniging te verrichten. Een keer per jaar mag men drie taakvoorkeuren kiezen uit een digitale lijst. Het 
bestuur verdeelt de taken vervolgens een keer per jaar waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de 
taakvoorkeur. Het takenbeleid is dus niet vrijblijvend. Leden kunnen de taak afkopen, maar daar maakt slechts 
een enkeling gebruik van.

Resultaat
Sinds de invoering van het takenbeleid heeft De Hertog geen gebrek aan vrijwilligers en draait de vereniging 
heel goed omdat de betrokkenheid van de leden bij de vereniging groter is geworden.

“We hadden verwacht dat het verplichten van vrijwilligerswerk ons leden zou gaan kosten. Maar niets is minder 
waar, slechts heel zelden zegt iemand het lidmaatschap op vanwege het takenbeleid. Veel leden hadden zich 
gewoon niet gerealiseerd dat er zoveel werk te doen is op de vereniging en dat iedereen nodig is om de boel 
goed te laten draaien. Wat we nu terug horen is dat de meeste leden het juist leuk vinden zich in te zetten. 
Slechts een enkeling koopt zijn of haar taak af voor de helft van de contributie. Ook houden we natuurlijk altijd 
wel enkele urensprokkelaars over die de kantjes ervan af lopen. Voor hen hanteren we actief aan het eind van 
het jaar een boetesysteem bij het niet voldoen aan het aantal van 15 taakuren per jaar. Ook dat levert slechts 
zelden strubbelingen op en zo kunnen we onze slogan ‘Samen presteren in een fijne sfeer,’ al met al heel goed 
op dagelijkse basis handhaven.” aldus Marlein van Rooij, secretaris RV De Hertog.

Tips
Takenbeleid laten invoeren door ALV en onderdeel maken van het Huishoudelijk Reglement.
Meer informatie op: http://www.rvdehertog.nl/over-de-roeivereniging/takenbeleid-vrijwilligers

Verenigingsinformatie

Vereniging: RV De Hertog
Plaats: ‘s-Hertogenbosch
Aantal leden: 400
Website: www.rvdehertog.nl  
E-mailadres voor meer informatie: secretaris@rvdehertog.nl

Best Practice
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Een winteractiviteit in de wintermaanden
RV Hemus

Veel leden van de vereniging roeien geen of weinig wedstrijden. De uitdaging is om een wedstrijd op de eigen 
locatie te organiseren die extreem laagdrempelig is, weinig tijd kost (voor roeiers en organisatie) en iedereen 
een goed gevoel geeft. Er is gekozen voor een winteractiviteit om de wintermaanden te overbruggen en leden 
te stimuleren in het najaar te blijven roeien

Oplossing
Verspreid over de maanden november tot februari 
worden drie wedstrijden op het water en een 
ergometerwedstrijd gehouden. Je moet aan minimaal 
drie van de vier wedstrijden meedoen om mee 
te kunnen tellen in de eindklassering. Voor de 
eindklassering worden de drie beste scores opgeteld. 
De wedstrijd op het water is over ca. 2 km, een afstand 
die iedereen kan varen. In feite doet de afstand er 
niet zoveel toe. De ergometerwedstrijd gaat over 
1.000 meter en wordt gecombineerd met de jaarlijkse 
verenigings-ergometerkampioenschappen.

De leden kunnen meedoen in willekeurige boten en willekeurige ploegsamenstelling. De tijden worden 
individueel genoteerd en omgerekend in punten, rekening houdend met leeftijd, geslacht, boottype, ouderdom 
en de staat van de boot. De deelnemers reserveren hun eigen boten in het botenreserveringssysteem. Omdat 
zoveel roeiers tegelijk roeien heeft dit tot gevolg dat een deel van de roeiers niet in het door hun gewenste 
boottype kan roeien. Door de gebruikte correctiefactoren heeft dat geen invloed op de einduitslag. De eerste 
keer leidt dit tot verbazing, maar daarna is iedereen steeds enthousiast en kan lachen om de boot waarin is 
geroeid.

Aanmelden kan op de dag zelf: ’s ochtends de rugnummers ophalen en vóór 10.00 uur oproeien. Om 
10.30 is er één vliegende start waar alle boten na elkaar starten. De starttijd en eindtijd worden met 2×2 
gesynchroniseerde stopwatches genoteerd. Na de finish worden start- en eindtijd in een (vooraf goed 
voorbereid) excelsheet ingevoerd waarna snel de tijd per ploeg en het puntentotaal per roeier worden 
berekend. Het excelsheet houdt rekening met tijd en alle correctiefactoren en berekent de gecorrigeerde tijd. 
Die tijd wordt per individuele deelnemer ‘genormaliseerd’ tot een puntentotaal: de winnaar krijgt 110 punten, 
de mediaan 100 punten, alle andere tijden worden ook omgezet in punten aan de hand van die verhouding 
tussen winnaar-mediaan. Men kan dus iedere wedstrijd in wisselende ploegen of boottypes meedoen, omdat 
iedereen individueel een puntentotaal krijgt.

Resultaat
Een grote deelname, het botenhuis is praktisch leeg tijdens de wedstrijd en een groot deel van de leden ligt 
tegelijkertijd op het water. De leden hebben iets om de winter door te komen. Na de wedstrijd is het gezellig 
toeven in de Villa Hemus.

“Al sinds 2008 organiseren we iedere winter deze activiteit en het is echt een groot succes! In de winter is het 
altijd wat lastiger om leden in de boot en op het water te krijgen. De gezelligheid er omheen is ontzettend 
belangrijk. Voorafgaand aan het evenement wordt er al flink over gesproken.” aldus Koos Termorshuizen, 
voorzitter Roeivereniging Hemus.

Best Practice
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Tips
• Houd het simpel!
• Zorg voor een reddingsboot op het water, het is immers koud.
• Zorg dat de uitslag snel beschikbaar is, zodat iedereen voor 12.00 uur naar huis kan.
• Meer informatie op: www.hemus.nl/driekwart

Verenigingsinformatie

Vereniging: RV Hemus
Plaats: Amersfoort
Aantal leden: 400
Website: www.hemus.nl 
E-mailadres voor meer informatie: wedstrijd@hemus.nl

Best Practice
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Investeer in junioren
G.S.R. ‘Aegir’

Elk jaar komen er nieuwe studenten naar Groningen, 
waarvan er veel geïnteresseerd zijn in het roeien. Maar 
hoe zorg je dat topsporters en ervaren junioren lid 
willen worden? Groninger Studenten Roeivereniging 
‘Aegir’ heeft hier een oplossing voor.

Oplossing
Om het studenten roeien te promoten onder junioren en om Aegir zichtbaar te maken bij de junioren heeft 
de G.S.R. ‘Aegir’ een JeugdRoei Commissie. Deze commissie organiseert door het jaar heen verschillende 
activiteiten voor junioren.

De gemeente Groningen organiseert elk jaar het schoolroeien, waarbij scholieren van verschillende leeftijden 
een periode gaan roeien. De JeugdRoei Commissie faciliteert een deel hiervan; scholieren worden gestuurd en 
gecoacht door leden van de G.S.R. ‘Aegir’. Hierbij promoten wij het (studenten)roeien bij de scholieren. Daaruit 
blijkt ook dat het Groningse Willem Lodewijk Gymnasium al drie jaar op rij winnaar is van het NSRK (Nationaal 
Schoolroei Kampioenschap). 

Elke zomer organiseert de JeugdRoei Commissie een roeikamp voor kinderen van 14 tot en met 17 jaar oud, 
ongeacht hun roei ervaring; één week lang wordt er op Aegir door een groep van 30 kinderen en 12 leiders 
geroeid, spelletjes gespeeld, en nog meer leuke dingen gedaan.
Ook heeft de G.S.R. ‘Aegir’ al een aantal juniorendagen georganiseerd, soms in samenwerking met de KNRB. 
Hierbij wordt er getraind, en maken de junioren kennis met de vereniging.

Resultaat
In de afgelopen jaren hebben wij verschillende junioren mogen verwelkomen als nieuwe leden van onze 
vereniging, onder wie Junioren WK-gangers. Ook is de roeisport in de gemeente Groningen meer bekend bij 
de jeugd, en komen scholieren die door het schoolroeien in contact zijn gekomen met de roeisport naar ons 
roeikamp of worden ze lid van onze vereniging als ze gaan studeren.

Het werk van de JeugdRoei Commissie draagt tevens bij aan het ledenbehoud van de vereniging; wie actief is in 
een commissie blijft over het algemeen langer lid.

Tips
Betrokken leden zijn van groot belang; er gaat veel tijd en energie zitten in het roeien en/of het promoten van 
de vereniging. Door op een leuke manier het roeien en/of de vereniging te promoten, zijn de nieuwe leden ook 
erg enthousiast. Dit is een belangrijke basis.
Ex-junioren zijn ook van groot belang; zij kunnen helpen door hun ervaringen over het junioren roeien te delen.

“Junioren hebben de toekomst!” - Florine Bax, Praeses JeugdRoei Commissie der G.S.R. ‘Aegir’

Verenigingsinformatie

Vereniging: G.S.R. ‘Aegir’
Plaats: Groningen
Aantal leden: 573
Website: www.gsraegir.nl 
E-mailadres voor meer informatie: abactis@gsraegir.nl, jeugdroeien@gsraegir.nl
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Sluit aan bij de wens van de leden
RV Epsilon

Ledenbehoud en liefst groei is cruciaal voor het voortbestaan van een kleine vereniging. Naast het werven van 
nieuwe leden proberen we daarom de uitstroom van leden zoveel mogelijk te beperken.

Situatie
Epsilon, opgericht in 1992, is een kleine vereniging voornamelijk gericht op recreatief roeien. De helft van onze 
ca. 35 leden (50% vrouw, 50% man,) zijn ervaren roeiers, de rest hebben we zelf opgeleid. Gemiddelde leeftijd: 
55 jaar. We beschouwen ons te klein om jeugd te begeleiden en te trainen. We verwachten dat onze leden 

niet alleen komen om te roeien, 
maar ook zelf werkzaam te zijn in 
schoonmaken en onderhoud van 
botenhuis en vloot.

We hebben een relatief ruime 
vloot van tweedehands boten in 
een krap, onverwarmd botenhuis 
aan de Dokkumer Ee. De Ee vormt 
samen met andere vaarten en meren 
rond Leeuwarden prachtig, rustig 
roeiwater.

De basis van onze activiteiten 
is de wekelijkse roei-instuif op 
zaterdagochtend. Die wordt 
altijd afgesloten met gezamenlijk 

koffiedrinken. Hier komen 10 – 20 leden op af. Elk lid komt wel eens op deze instuif: de aanwezigheid van 
andere leden is dan vrijwel zeker en ook onze basisinstructie scullen en sturen vindt op zaterdagochtend 
plaats.

Oplossing
Vergroten van de aantrekkelijkheid om lid te blijven is het eerste punt van ons beleid geworden. Daarin 
proberen we de volgende aspecten aandacht te geven.
1. Verbeteren van de roei-technische vaardigheden van de leden
  Een boot die “lekker loopt” geeft meer voldoening en nodigt uit tot meer roeien. We hebben de laatste jaren 

veel aandacht besteed aan gestructureerde instructie en vaardigheidseisen per boottype. De vereniging 
zorgt voor voldoende instructeurs, beoordelaars en gevarieerde instructiemethoden. Het bestuur vraagt 
zich nog af hoe we het eigen initiatief van de leden kunnen stimuleren om vervolgopleidingen te doen zodat 
meer leden in glad materiaal gaan roeien.

2. Vermeerderen van de roeimomenten door de week buiten de zaterdaginstuif
  Middels de vernieuwde website kunnen leden afspraken maken om op andere tijden te roeien. Naast de 

zaterdaginstuif zijn er vaste roeimomenten ontstaan op zondag- en woensdagochtend (met koffie erna) en 
’s-zomers ook op dinsdagavond.

3. Aanschaf en onderhoud van vloot en botenhuis volgens overeengekomen plan
  Het plan wordt tijdens de AV met de leden besproken. Afgelopen twee jaar zijn een tweedehands kunststof 

C4x+, een dito skiff en een gloednieuwe 4x+ gekocht. Deze aanwinsten hebben zeker tot meer enthousiasme 
onder de leden gezorgd.

4. Gezamenlijke activiteiten (zie ook onder Activiteiten op www.epsilonroeien.nl)
  Hieronder vallen niet alleen de toertochten intern georganiseerd of extern geselecteerd door onze 

activiteitencommissie, maar ook de 2 Algemene Vergaderingen, 2 klusdagen en 2 open dagen per jaar. 
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Verder nemen leden het initiatief om buiten het roeien om activiteiten te ontplooien, bijvoorbeeld een 
nieuwjaarsborrel met zelfgemaakte hapjes of schaatsen bij voldoende dik natuurijs.
• De AV’s proberen we op een aantrekkelijke locatie (kasteeltje, eetcafe) te houden.
• Voor de klusdag in het voorjaar schrijven we in op NLdoet. (Zie www.nldoet.nl voor voorwaarden en 

mogelijkheden.) Op deze dag zijn er veel leden actief en wordt er flink geklust onder leiding van de 
materiaalcommissie. Op veel van deze dagen delen de leden zelfgebakken koeken en taarten uit en soms 
groenten of fruit uit eigen tuin.

• Dit jaar gaat Epsilon weer deelnemen aan de Elfstedenroeimarathon. Onze walploegen en andere 
ondersteuners en supporters zijn net zo essentieel als de 12 estafetteroeiers. Kortom vrijwel de hele 
vereniging is dan in touw. 

  We proberen bovengenoemde activiteiten zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor alle leden. Genoemde 
activiteiten worden niet alleen via de website aangekondigd, maar de voorbereidingen gaan via de mail en 
informeel tijdens de koffiemomenten na de instuif. Foto’s van genoemde activiteit verschijnen kort daarna 
op de website. 50 tot 80% van onze leden komt bij de interne activiteiten opdagen.

5. Persoonlijk contact
  Het bestuur houdt aandacht voor leden die niet regelmatig komen door persoonlijk contact en het 

stimuleren van hun deelname aan hierboven genoemde activiteiten respectievelijk commissies of 
werkgroepen.

Resultaat
We hebben afgelopen 3 jaren een geringe, maar consistente ledengroei gehad. We denken dat dit toe te 
schrijven is aan de combinatie van de diverse activiteiten die de vereniging ontplooit waarbij een goede sfeer 
een belangrijk aspect is.

Tips
Hoewel we er bij Epsilon succes mee lijken te hebben, is het waarschijnlijk te vroeg om dit al een best practice 
voor ledenbehoud te noemen. Bij vertaling naar grote verenigingen komen vast aspecten naar voren die wij niet 
kennen.
 
“Toen ik bij Epsilon kwam, voelde het meteen als een warm bad.”

Verenigingsinformatie

Vereniging: RV Epsilon
Plaats: Leeuwarden
Aantal leden: ca. 35
Website: www.epsilonroeien.nl
E-mailadres voor meer informatie: info@epsilonroeien.nl
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Werven “buiten de gebaande paden”
Roeivereniging RIC Amsterdam

Bij het werven van nieuwe leden loop je het risico steeds meer in dezelfde vijver te vissen. Je trekt hierbij steeds 
meer van dezelfde type leden aan. Je vereniging wordt sterker van meer diversiteit.

Oplossing
In Amsterdam zijn heel veel expats gevestigd. Zij zijn vaak op zoek naar manieren om een vriendenkring op te 
bouwen in hun nieuwe woonplaats. Een eenvoudige webpagina met informatie voor niet-Nederlandstaligen lokt 
deze mensen naar de roeivereniging.

Resultaat
Een actieve groep roeiers uit allerlei verschillende landen.

Tips
• Zorg voor instructeurs die in het Engels (Frans, Duits, Spaans) instructie kunnen geven.
• Roeicommando’s doen we gewoon in het Nederlands. De Engelse termen vinden beginnende roeiers vaak 

net zo vreemd.
• Mitigeer het risico dat je mensen opleidt die maar voor korte tijd in Nederland zijn. Dat kost je anders veel 

tijd en levert je weinig op.

Verenigingsinformatie

Vereniging: Roeivereniging RIC
Plaats: Amsterdam
Aantal leden: 500
Website: www.ricamsterdam.nl
E-mailadres voor meer informatie: pr@ricamsterdam.nl
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De ploegvormingsavond bij de ARC
Asser Roeiclub (ARC)

Bij de Asser roeiclub (ARC)  vindt men het zeer belangrijk om voor iedereen een aantrekkelijke vereniging te 
zijn. Naast het aanbieden van de mogelijkheid om te roeien wil men voor de leden ook een gezellige vereniging 
zijn waar men graag komt.

Oplossing
Voordat men zelfstandig kan gaan roeien, neemt elk nieuw lid deel aan een roei-examen. Voor de roei-
instructies wordt aan elk nieuw lid een coach gekoppeld. De lestijden worden door de coach en het nieuwe 
lid onderling afgesproken. Naast de roei-instructie wordt er ook aandacht besteed aan het reilen en zeilen 
binnen de vereniging. Een belangrijk onderdeel hierbij is de verzorging van het roeimateriaal. Het beleid van 
de ARC is dat men niet alleen een boot naar buiten mag dragen. Ook al kan je roeien in een skiff, je hebt een 
tweede persoon nodig voor het in en uit het water halen van de boot. Hiermee wil men voorkomen dat boten 
beschadigd raken.
 
Na het behalen van het roei-examen worden de nieuwe leden begeleid bij het vinden van een roeiploeg. De ARC 
wil graag dat de nieuwe leden door kunnen gaan met de sport waarvoor men gekozen heeft. Aan het nieuwe lid 
worden enkele vragen gesteld;
• Op welke manier wil men verder met het roeien? (wedstrijdroeien of alleen recreatief)
• Op welke momenten in de week kan men roeien?
• In welke nummer wil men roeien?

Tot slot wordt bekeken op welk niveau 
men roeit. Met de antwoorden zoekt 
de ARC de juiste ploeg bij de nieuwe 
leden. Voor de één betekent dit 
aansluiting bij een bestaande ploeg. 
Voor de ander kan met andere nieuwe 
leden een compleet nieuwe ploeg 
samengesteld worden. 

In het najaar daalt de temperatuur 
van het water naar een niveau waarbij 
het gevaarlijk wordt om in het water 
te vallen. Dat is het moment voor de 
jaarlijkse ploegvormingsavond. Alle 
leden die zich in het jaar hebben 
aangemeld worden persoonlijk uitgenodigd voor deze avond. De overige leden worden uitgenodigd via een 
algemene aankondiging.  
 
De bestaande ploegen krijgen de vraag of men nog nieuwe leden zoekt voor de ploeg. Op de 
ploegvormingsavond wordt bekeken of aan de wensen van de nieuwe leden voldaan kan worden en 
tegelijkertijd aan de wensen van de bestaande ploegen. Elk jaar slaagt men, voor een groot deel, erin om aan 
de wensen te voldoen. De avond zelf heeft een korte agenda. Na openen van de avond door de voorzitter stelt 
een ieder zich kort voor en geeft daarbij aan wat de roeiwensen zijn. Hierdoor kan iedereen al inschatten of er 
“gelijkgestemden” aanwezig zijn.  Vervolgens gaan de aanwezigen onder het genot van koffie en cake met elkaar 
in gesprek over het vormen van ploegen. Om het resultaat van de gesprekjes en overleggen duidelijk te krijgen 
wordt de avond weer samen opgepakt. De nieuwe initiatieven voor het vormen van ploegen wordt met z’n allen 
besproken. Daarbij kan een ieder zich nog aansluiten bij een ploeg. Andersom kan ook, dat men beseft dat het 

Best Practice



LEDENWERVING EN LEDENBEHOUD

17

aantal deelnemers in een ploeg dermate klein is. Waardoor het slagen van een nieuwe ploeg kan ontbreken. 
Iedereen kan wel eens een keer niet.
 
Resultaat
Aan het einde van de avond is voor iedereen duidelijk in welke ploeg er geroeid kan worden. Na de 
ploegvormingsavond ontvangen de leden van elke nieuwe ploeg een mail waarin de ploeg afspraak staat 
beschreven. Men heeft dan gelijk elkaar mailadressen om de onderlinge communicatie te waarborgen. 
Daarnaast worden de ploegen verwerkt in een overzicht. Hiermee is het voor de vereniging eenvoudig na te 
gaan wanneer er geroeid wordt.
 
In februari worden aanwezigen van de ploegvormingsavond nogmaals benaderd met de vraag of de ploeg nog 
bestaat en of men nog ondersteuning nodig heeft bij het vinden van een andere roeimogelijkheid. Op deze 
wijze probeert de ARC de leden te voorzien in de behoefte naar het roeien in een ploeg  op een manier die 
aansluit bij de wensen van allemaal. Waardoor leden nog lang met plezier blijven roeien bij de ARC. 

Tips
• benader de nieuwe en bestaande leden persoonlijk voor de ploegvormingsavond
• laat nieuwe leden hun wensen kenbaar maken
• zoek actief naar leden met dezelfde wensen
• zorg voor een terugkoppeling in februari

Verenigingsinformatie

Vereniging: Asser Roeiclub
Plaats: Assen
Aantal leden: ca. 210
Website: www.asserroeiclub.nl
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Roeien op een ijsbaan
Kamper roeivereniging De IJssel

Een geslaagde samenwerking tussen Kamper roeivereniging De IJssel en de schaatsvereniging VZOD. Voordat 
het water bij de schaatsvereniging werd weggepompt, kon er geroeid worden op de ijsbaan.

Oplossing
Afgelopen winter konden de ijsliefhebbers weinig genieten van een mooie schaatsseizoen. De schaatsvereniging 
VZOD en Roeivereniging De IJssel besloten de handen ineen te slaan om een middag te organiseren waarbij 
er geroeid kon worden op de ijsbaan. Zo konden de schaatsers het schaatsseizoen op een speciale manier 
afsluiten en konden de roeiers het nieuwe roeiseizoen openen.
 
Resultaat
Het resultaat was een unieke dag 
waarbij de hele middag geroeid werd 
in de prachtige boten van de IJssel. 
Het weer hielp enorm mee en veel 
belangstellenden durfden het aan 
om een paar roeihalen te maken. 
De roeiers bleken uitstekende 
instructeurs en gaven maar wat 
graag uitleg over het roeien. Ook 
de burgemeesters waagde een 
poging in een van de roeiboten. 
Verschillende lokale media waren 
aanwezig, waardoor het evenement 
veel publiciteit kreeg.

Tips
• leg contact met andere sporten
• sluit aanbod aan op de omgeving
• promoot je vereniging ook op andere locaties en manieren
• benader mensen uit de omgeving die publiciteit generen zoals burgemeester en wethouders
 
“Deze creativiteit om van elkaar mogelijkheden gebruik te maken, je ziet dat één en één dan drie is!” aldus Bort 
Koelewijn, burgemeester Kampen tegen verslaggever van KampenOnline 
(https://www.youtube.com/watch?v=yEc5rJSeidU&feature=youtu.be&t=20s).

Verenigingsinformatie

Vereniging: Kamper roeivereniging de IJssel
Plaats: Kampen
Aantal leden: ca. 75 leden
Website: www.roeiverenigingdeijssel.nl
E-mailadres voor meer informatie: voorzitter@roeiverenigingdeijssel.nl
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