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1. Van de voorzitter 
 
Beste roeiliefhebbers, beste leden! 
 
Het jaar is nog niet voorbij, maar met frisse energie presenteren we u het jaarplan 2018. Natuurlijk 
blik ik graag terug op het afgelopen jaar want er is weer een heleboel gebeurd. Om te beginnen is er 
op het gebied van veiligheid een bestuursportefeuille gecreëerd om het onderwerp extra aandacht 
te geven. Hier waren we als bond al langer mee bezig, maar door het noodlottige ongeval bij Jason 
afgelopen voorjaar, hebben we het extra focus gegeven. 
 
Binnen topsport werd er in het post olympisch jaar goed doorgepakt. Er zijn onder andere prachtige 
medailles gehaald op de WK U23. Op de WK in Sarasota was er goud voor de dames dubbelvier en de 
para-roeiers, Corné de Koning en Annika van der Meer. Een bloedstollende eindsprint voor de dames 
en de para-roeiers finishten met overmacht. De medailles zijn het resultaat van een 
langetermijnbeleid, een fantastisch begeleidingsteam en uiteraard de inspanningen en het talent van 
onze atleten. 
 
Het jaar 2018 staat in het teken van doorbouwen en verscherpen. We zien dat de betrokkenheid van 
verenigingsbestuurders bij onder andere de regiobijeenkomsten en onze algemene vergadering 
toeneemt. We doen steeds meer samen, we verbinden en dit doet recht aan het centrale thema van 
onze Meerjarenambities 2017+.  
 
We zijn nog steeds een groeiende sportbond. Niet alleen het aantal roeiers, maar ook het aantal 
verenigingen neemt toe. Deze groei vormt soms een (luxe) probleem in capaciteit en het faciliteren 
van meer en beter roeien.  
 
Met de Willem-Alexander Baan zijn we goed op weg om samen met de gemeente Rotterdam en hun 
toekomstige sportbedrijf ervoor te zorgen dat er veel en vaak op de WAB wordt geroeid en dat de 
accommodatie optimaal wordt benut. Een mooie trekker is het bid voor de World Cup III in 2019 dat 
we hebben gewonnen. De voorbereidingen voor deze WC op de Willem-Alexander Baan zijn gestart! 
Samen – roeibond en (verenigings)vrijwilligers – willen we er ook in 2018 vol voor gaan om onze 
ambities te realiseren. We rekenen op u! 
 
Wij wensen iedereen veel roeiplezier op het water en op de wal en vooral met elkaar. 
 
Namens het bestuur, 
Rutger Arisz 
voorzitter 

https://knrb.nl/veiligheid/
https://roeien.nl/2017/07/23/%F0%9F%9A%A32-wereldtitels-op-de-laatste-dag-van-de-wk-u23/
https://roeien.nl/2017/09/30/dag-7-liveblog/
https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2015/11/MJP-2017.pdf
https://knrb.nl/2017/10/02/world-cup-iii-in-2019-in-rotterdam/


 
 
 

pag.4  
 

2. Inleiding 
 

De doelstelling van de KNRB is het samen bevorderen van de roeisport. Dit willen we bereiken door 
het laten groeien van de roeisport in de volle breedte en het leveren van topprestaties. De roeisport 
is een schone en eerlijke sport die laagdrempelig is, sympathiek overkomt en op veel plekken in 
Nederland kan worden beoefend. We zijn blij dat hoofdsponsor Aegon ons ook de komende jaren 
hierin ondersteunt. 
 
De KNRB wil dit de komende jaren waarmaken door gerichte ondersteuning en samenwerking met 
de verenigingen. We zijn ervan overtuigd dat door samenwerken nieuwe ideeën tot stand komen, 
creativiteit wordt geprikkeld en energie vrijkomt. Het kernthema hierbij is verbinden. 
 
We hebben hiervoor vijf ambities voor de komende jaren (2017+) met elkaar benoemd die per 
hoofdstuk verder zullen worden uitgewerkt. 
 

 Met en van elkaar leren (ambitie 1) 

 Binden en boeien (ambitie 2) 

 Sterke verenigingen door een sterk kader (ambitie 3) 

 Talentontwikkeling (ambitie 4) 

 Samen naar de wereldtop (ambitie 5) 

 

Binnen de KNRB zijn naast de roeiverenigingen, bondsbestuur, bondsmedewerkers en bondscoaches, 
veel vrijwilligers actief in commissies en werkgroepen. Met elkaar maken we het verschil om hierin 
succesvol te zijn.  
 

https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2015/11/MJP-2017.pdf
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Het jaarplan heeft het karakter van operationaliseren van het beleid waarbij de uitvoering in handen 
ligt van de bondsorganisatie. 
 

In hoofdstuk 3 volgt een korte omschrijving en doelstelling(en) van de meerjarenambities 2017+.  
Vervolgens wordt er in de hoofdstukken 4 t/m 6 aangegeven met welke werkzaamheden en 
activiteiten we in 2018 aan de slag gaan om een stap dichterbij onze ambities te brengen. Tenslotte 
is er een overzicht van reguliere activiteiten KNRB toegevoegd op pagina 21 en is de begroting 2018 
(kosten en opbrengsten per onderdeel) eveneens als overzicht toegevoegd op pagina 24.   

 

 
 

https://knrb.nl/wie-zijn-wij/organisatie/
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3. Meerjarenambities 2017+ 
 
MET EN VAN ELKAAR LEREN (AMBITIE 1) 

De roeisport zijn we met elkaar; de verenigingen, de commissies, het bondsbureau, het 
bondsbestuur, de roeiers en andere roeifans en betrokkenen die de roeisport een warm hart 
toedragen. Dat is bij elkaar een enorme hoeveelheid kennis en ervaring. Collega’s op de wal en 
concurrenten op het water; samen staan we sterk! We kunnen veel van elkaar leren. De KNRB wil 
hier een proactieve en verbindende rol in spelen. 
 
Doelstelling 

- De roeisport beschikt over een fysiek en digitaal kennisnetwerk. Over vier jaar weten we 
alle kennis te vinden en in te zetten waar nodig. 

 

 

 

BINDEN EN BOEIEN (AMBITIE 2) 

De context waarin verenigingen opereren is de afgelopen decennia enorm veranderd. Lidmaatschap 
en vrijwillige inzet voor de vereniging is niet meer vanzelfsprekend. Het is belangrijk bewustzijn bij 
(leden van) verenigingen te creëren dat de manier waarop roeiers in de toekomst verbonden zijn en 
blijven met de roeisport wellicht anders moet en anders wordt. De KNRB wil roeiers actief betrokken 
houden in de roeisport door middel van een passend en aansprekend aanbod voor alle huidige en 
nieuwe doelgroepen (bijv. coastal). Er moet voor alle levensfasen en behoeften iets te beleven zijn. 
Aansluitend bij deze beleving moet het volgen van de roeisport aantrekkelijk zijn voor roeiers en 
roeifans. Belangrijk is dat met deze binding ook de gezamenlijke verplichting als sport om op te 
treden tegen seksuele intimidatie, matchfixing en doping geregeld dient te worden. 
 

Doelstellingen  

- Het inzetten van ICT-instrumenten voor het verzamelen van relevante informatie voor 
onze roeigemeenschap welke een hoge commerciële waarde vertegenwoordigd. 

- Roeiers blijven hun ‘leven lang’ lid en nemen actief deel aan de roeisport en haar 
evenementen, waardoor het ledenaantal blijft toenemen. 
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STERKE ROEIVERENIGINGEN DOOR STERK KADER (AMBITIE 3) 

De KNRB is een overkoepelend orgaan en is er primair voor overkoepelende zaken. Dat levert 
uniformiteit en efficiëntie op. Sommige zaken kunnen we gezamenlijk organiseren zodat niet iedere 
vereniging zelf het wiel hoeft uit te vinden. Welke zaken dit precies zijn, gaat natuurlijk in overleg 
met de verenigingen. Opleidingen zijn daar in elk geval een belangrijke exponent van. Om roeiers een 
goede opleiding te bieden, veilige en eerlijke evenementen te organiseren en verenigingen gezond te 
houden, is het van belang het niveau van alle kaders binnen verenigingen en 
evenementenorganisaties te versterken. Op alle niveaus in de roeisport zijn vrijwilligers en 
professionals actief. Dit loopt van coaches, instructeurs en evenementenorganisatoren tot 
kamprechters en verenigingsbestuurders.  
 
Doelstellingen  

- Gekwalificeerd kader dat binnen de verenigingen leiding geeft aan competente 
instructeurs en coaches, coachcongressen bezoekt en zo het roeiplezier en roeiniveau 
van de roeiers verhoogt. 

 
 
 

 

TALENTONTWIKKELING (AMBITIE 4) 

Talent is een geboortegeschenk, maar nog geen garantie voor succes. Er moet ook gewoon hard 
gewerkt worden maar dat kunnen we effectief en efficiënt regelen. De KNRB heeft met een 
meerjarenopleidingsplan voor talenten waar sommige verenigingen al gebruik van hebben gemaakt. 
Zo kunnen we vroeg talent identificeren, ook bij de kleinere verenigingen, die talenten begeleiden en 
in contact brengen met andere talenten voor snellere ontwikkeling. Dit geldt voor roeiers maar net 
zo goed voor coaches.  
 

Doelstellingen  

- Jaarlijks meer en betere atleten die instromen in het topsportprogramma OTC ten 

behoeve van meer winnende ploegen op FISA toernooien en Olympische Spelen. 
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SAMEN NAAR DE WERELDTOP (AMBITIE 5) 

In topsport is de concurrentie scherp, de druk hoog en zijn de marges klein. En het gaat allemaal 
steeds harder; circa 0,5% per Olympiade! Wij kunnen dat eigenlijk alleen bijbenen door met beperkte 
middelen – in vergelijking met sommige andere landen – meer te doen. Wij Nederlanders blijken 
daar goed in te zijn. Dit doen we door efficiënter te investeren in topsport door focus en 
professionalisering in de ontwikkeling naar winnende ploegen. Winnen is de norm. Winnende 
ploegen dienen als boegbeeld voor verenigingen, roeifans en betrokken partners en hebben 
daarmee impact. 
 

Doelstellingen  

- Winnende ploegen op EK's, WK's, Olympische- en Paralympische spelen die boegbeelden 

zijn voor verenigingen, roeifans en betrokken partners. 

- Winnende ploegen hebben maatschappelijke impact en verkrijgen daarmee een 

groeiende commerciële waarde. De commerciële waarde is geen doel op zich maar wel 

een voorwaarde om te kunnen blijven investeren in prestatieverbetering. 

 
 
 
 
 
 

 
 

KNRB 100 jaar, 21 januari 2017 
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4. Sportparticipatie  
Sportparticipatie staat voor meer, beter en vaker roeien. De afdeling legt verbindingen, veelal vraag 
gestuurd, tussen verenigingen, KNRB-commissies en diverse experts. De afdeling omvat de 
onderdelen sportontwikkeling, evenementen en opleidingen & kader en werkt mee aan de volgende 
drie meerjarenambities: 

• Met en van elkaar leren  
• Binden en boeien  
• Sterke verenigingen door sterk kader  

 
 

Sportontwikkeling  
De roeisport zijn we met elkaar de verenigingen, de commissies, het bondsbureau, het bondsbestuur 
en de roeiers. Sportontwikkeling focust zich op het delen van kennis en het bezoeken en bij elkaar 
brengen van verschillende partijen.  

Activiteiten 2018 
 
Nieuw activiteiten: 
Met en van elkaar leren 

- Het in 2017 ontwikkelde veiligheidsdossier KNRB op de website zal verder worden 
doorontwikkeld 

- De Pilot incidenten registratie zal worden geëvalueerd en verder verbeterd 
- Verbeteren en bevorderen contact KNRB - begunstigers (ARB, NSRF, etc.) De KNRB neemt 

initiatief 
- Opzetten van voorzittersoverleg recreatie roeien 3 x per jaar (toer, marathon, midweek, 

veiligheid, coastal, jeugd en competitieroeien): KNRB commissies laten samenwerken 
(verbinden)  

- Professionaliseren en stimuleren KNRB commissies 
 

Binden en boeien 
- Het genereren van positieve publiciteit voor coastal roeien in samenwerking met 

communicatie 
- Actieve bijdrage leveren aan de commissie coastal roeien bij het uitvoeren van hun 

werkzaamheden 
- Offertetraject, bouw en testen nieuwe ICT-Systemen (nieuwe lidmaatschapsvormen) 

voor KNRB  
- Statutaire aanpassingen voorbereiden op basis van keuze juridische 

lidmaatschapsvormen. 
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Evenementen 

De organisatie van wedstrijden is primair het terrein van sterke verenigingen en 
wedstrijdorganisaties bestaande uit gedreven vrijwilligers. De KNRB faciliteert het onderlinge overleg 
tussen deze wedstrijdorganisaties vanuit verschillende commissies. Aansluitend bij de 
meerjarenambities is het doel dat voor elke doelgroep een gewenst competitief programma 
beschikbaar komt. 
 
De KNRB zorgt voor ICT-voorzieningen voor inschrijven en uitslagen en zal deze in de toekomst 
uitbreiden. Andere essentiële voorzieningen zijn vanuit de KNRB of gecoördineerd door de KNRB 
tegen kostprijs beschikbaar voor wedstrijdorganisaties. Denk daarbij aan motorboten en de 
tijdwaarneming. 
 
Activiteiten 2018 
 
Nieuwe activiteiten: 
Binden en boeien  

- Doorontwikkeling van informatie over wedstrijdroeiers 
- Ondersteunen commissie wedstrijden onder andere met het faciliteren bij de groei van 

wedstrijden  
- Kwalificeren kamprechters m.b.v. input commissie kamprechters 

 

 

Opleidingen en kader 

De KNRB-opleidingen dragen bij aan de ontwikkeling van instructeurs- en coachkaders binnen de 
roeiverenigingen. We willen dat er voor iedere roeier – ongeacht niveau – een gekwalificeerde 
instructeur of coach beschikbaar is. 

Activiteiten 2018 
 
Nieuwe activiteiten 
Sterke sportvereniging door sterk kader 

- Aanhaken bij traject Academie voor sportkader voor totaaloverzicht aanbod bestuurs-
opleidingen 

- Versterken opleiding tot roeicoach 4 
- Doorloopacties van de pilot certificering deel van RC-3 docenten waarvan start in sept 

2017 is geweest 
- Harde afspraken over Kwalificatie-eisen voor coaches die naar (inter)nationale 

wedstrijden worden uitgezonden 
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Kosten en opbrengsten 2018  
Onderstaand een overzicht van de kosten en opbrengsten van sportparticipatie: 
 

SPORTPARTICIPATIE Kosten 
 

Opbrengsten 
 

Saldo 
Ondersteuning sportontwikkeling 115.000 

 
73.750 

 
-41.250 

Aangepast roeien 12.500 
 

9.000 
 

-3.500 
Ondersteuning evenementen 156.710 

 
75.500 

 
-81.210 

Opleidingen 123.650 
 

61.960 
 

-61.690 
Toercommissie 146.000 

 
140.000 

 
-6.000 

Bijdrage uit contributie en sponsoring 0   193.650   193.650 

 
0 

    Totaal 553.860   553.860   0 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prijsuitreiking developmentklassement 
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5. Toproeien 

De KNRB is van én voor de roeiverenigingen: ‘samen stimuleren we het roeien in Nederland’. 
Toproeien levert daar een gedegen bijdrage aan. Voor de roeibond gaat het om trots, uitstraling, 
winnen, promotie van het roeien en de publieke interesse in onze sport. 
 
Het verschil tussen goud, zilver, brons of géén medaille is vaak klein. Om winnende ploegen te 
hebben, is een goede begeleiding van talenten en topsporters essentieel waarbij het realiseren van 
succesvolle opleidingsprogramma’s vanzelfsprekend horen te zijn. De afdeling omvat de onderdelen 
ANRT en High Potentials en werkt mee aan alle meerjarenambities. 
 
Activiteiten 2018 
 
Nieuwe activiteiten: 
Met en van elkaar leren 

- Aansprekende content ontwikkelen rond best practices trainingsleer 
- Platform verder ontwikkelen en vullen voor delen kennis en informatie rond topsport en 

talentontwikkeling (website, nieuwsbrief, community) 
 
Binden en boeien 

- Bijdragen aan positieve publiciteit voor de roeisport 
 
 
 

Sterke verenigingen door een sterk kader 
- Coach-de-coach aanpak verder versterken en met verenigingen en RTC’s uitrollen 
- Bevorderen dat coaches de KNRB-opleidingen volgen en toewerken naar verplichte 

certificering voor coaches die door de KNRB uitgezonden ploegen begeleiden 
- Stages aanbieden voor gekwalificeerd kader bij de begeleiding van ploegen tijdens 

evenementen (Coupe, U19, U23, FISU, etc.) 
 

Samen naar de wereldtop 
- Het behalen van (gouden) medailles op EK’s en WK’s in Olympische en Paralympische 

nummers 
- Voldoen aan activatie-verwachtingen van Aegon, TeamNL en andere sponsors en 

suppliers  
- Doelstelling resultaat WK-18: 4plus medailles in LW, M, W, PR, waarbij plus staat voor 

meer of een betere kleur dan in 2017  
- Continueren en waar mogelijk intensiveren Research &Development rond optimaliseren 

van techniek, fysiologie en data-analyse 
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Aegon Nationaal RoeiTeam (ANRT) 

In het Aegon Nationaal RoeiTeam (ANRT) zitten de beste roeiers, roeisters en begeleiding van 
Nederland. Het ANRT vertegenwoordigt Nederland op grote internationale evenementen zoals 
World Cups, Europese kampioenschappen, wereld kampioenschappen en Olympische en 
Paralympische Spelen. Het jaarlijks behalen van gouden medailles op EK’s, WK’s en op lange termijn 
het behalen van gouden medailles tijdens de Olympische Spelen en Paralympische Spelen in Tokyo in 
2020 is één van de doelstellingen van het toproeien. Ambitie: winnende ploegen. 
 
Activiteiten 2018 
 
Nieuwe activiteiten: 
Samen naar de wereldtop 

- Stijging aantal ANRT sporters naar 57 (door opname /ontwikkelen W4- en M4x) 
o Winnen: 4x LW, 8x W-scull, 18x M-boord, 4x PR. 
o Naar de top: 15x W-boord, 8x M-scull. 

- Versterken coachteam op W-boord (W8+/W4-/W2-) 
- Specialistenteam completeren op inspanningsfysiologie/biomechanica 
- Verbetering en uitbreiding wedstrijdprogramma (hoogtestages/aantal wed.) 
- Maaltijdvoorziening op OTC (Olympisch Trainingscentrum) 
- Upgrade botenplan en coach-ondersteunende materialen 
- Selectiereglement opstellen OS/PS Tokyo 2020 

 
Resultaat: WK 2018 4plus medailles (LW, M, W, PR). 
 
 
 
 

 
 

Winnaars WK 2017, Sarasota (FL) 
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Herkenning en ontwikkeling van High Potentials 

Daarnaast gaat het om het herkennen en verder ontwikkelen van getalenteerde roeiers voor 
topsportbeoefening in Olympische en Paralympische roeinummers. De ontwikkeling van een roeier 
naar de top is een lange termijn proces. De KNRB streeft naar de ontwikkeling van een kwalitatief 
hoogwaardig, mondiaal concurrerend programma vanaf ca. 8 jaar voor het podium. In de 
jaarprogramma ’s talentherkenning en talentontwikkeling worden alle activiteiten beschreven die in 
het lopende seizoen worden ondernomen in het kader van het opsporen en begeleiden van talenten 
en het leveren van topprestaties op belangrijke evenementen. Het geeft tevens de route aan om in 
aanmerking te komen voor uitzending naar deze belangrijke evenementen. Ambitie: Jaarlijkse 
instroom van High Potentials in het ANRT. 

 
Activiteiten 2018 
 
Nieuwe activiteiten: 
Talentontwikkeling 

- Jaarprogramma Talentherkenning (nat. talentdagen, eerstejaars, volgsysteem). 
- Jaarprogramma Talentontwikkeling (speerpunt SC, POP, waterweekenden). 
- Selectie/voorbereiding en deelname EK/WK Junioren, YOG, EK/WK u23. 

 
Resultaat: Identificatie van 6 High Potentials (jaarlijks). 

 
Kosten en opbrengsten 2018  
Onderstaand een overzicht van de kosten en opbrengsten van toproeien: 

 

TOPSPORT Kosten 
 

Opbrengsten 
 

Saldo 
Winnende Ploegen 2.115.985 

 
1.996.000 

 
-119.985 

Identificatie High Potentials 429.000 
 

139.000 
 

-290.000 
Bijdrage uit contributie en sponsoring 0   409.985   409.985 

      Totaal 2.544.985   2.544.985   0 
 



 
 
 

pag.15  
 

6. Algemeen  

De KNRB is van én voor de roeiverenigingen: ‘samen stimuleren we het roeien in Nederland’. Het 
dagelijkse reilen en zeilen van de bondsorganisatie wordt gedaan door beroepskrachten. Onder 
algemeen zijn de onderdelen algemene bureauzaken, financiën, communicatie, marketing & 
sponsoring ondergebracht. Binnen deze onderdelen wordt aan alle meerjarenambities gewerkt.  
 

Algemene bureauzaken 
Dit betreft de algehele bedrijfsvoering, personeelszaken, de (financieel) administratieve organisatie, 
externe vertegenwoordiging en het beheer van de KNRB-eigendommen waaronder het Olympisch 
Trainingscentrum (OTC).  
 
Eén van de voornaamste taken is zorg dragen voor een gezonde (en financiële) organisatie. Hierbij 
gaat het om de vitaliteit van medewerkers en het beheren en beheersen van complexe financiële 
stromen. Vooral rond de subsidieverlening bestaan verplichte en complexe aanvraag- en 
verantwoordingsprocessen. De insteek daarbij is het vermijden van risico’s bij de reguliere 
geldstromen en het creëren van hefbomen bij het realiseren van grote projecten zoals het OTC en 
internationale toernooien. Het gaat om relatief grote bedragen ten opzichte van de vaste inkomsten 
en het is dus zaak dat de roeibond financieel altijd goed “in control” is, met een goed inzicht van de 
risico’s en zorgen dat deze binnen aanvaardbare en afgesproken grenzen blijven. 
 
De algemene gang van zaken wordt sterk beïnvloed door externe ontwikkelingen die via de overheid, 
NOC*NSF of FISA op ons afkomen, of door de wens en noodzaak om regelgeving up-to-date te 
houden zoals bijvoorbeeld nieuwe wedstrijdreglementen. Door deze veranderingen verschuiven 
soms de prioriteiten waardoor geplande doelen later behaald worden. Zo hebben we een veilig 
sportklimaat hoog in het vaandel staan als roeibond en spelen er op dit moment een aantal 
ontwikkelingen, zoals de international standard for code compliance by signatories (ISCCS), die in 
2018 extra aandacht vragen. Daarnaast gaat op 25 mei 2018 de Algemene Verordening op 
Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Het landschap voor privacyregelgeving verandert hierdoor 
ingrijpend. De KNRB zal over de gehele breedte van de organisatie maatregelen nemen.  
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Activiteiten 2018 
 
Nieuwe activiteiten 
Met en van elkaar leren 

- Voldoen aan de sport- en privacywetgeving (AVG)  
- Stakeholdermanagement met onze partners o.a. met NOC*NSF 

 
 
Binden en boeien 

- Definiëren en bepalen van eisen aan alle KNRB ICT-systemen & websites 
- Het verzamelen van gegevens ten behoeve van de KNRB ICT omgeving(en) en 

database(s) t.b.v. communicatie doelgroepen 
- Offertetraject, bouw en testen nieuwe ICT-Systemen (nieuwe lidmaatschapsvormen) 

voor KNRB. 
- ICT efficiëntie o.a. koppelingen, opleidingen etc., facturatiekoppeling met 

ledenadministratie: onderzoek naar mogelijkheden en in gang zetten 
- Administratieve voorbereiding voor de organisatie van de World Cup III (2019) die op de 

W.A.-baan zal plaatsvinden 
 
 
Kosten en opbrengsten 2018  
Onderstaand een overzicht van de kosten en opbrengsten van algemeen: 

 

ALGEMEEN Kosten 
 

Opbrengsten 
 

Saldo 
Algemene kosten 530.365 

 
188.000 

 
-342.365 

Bijdrage uit contributie en sponsoring 0 
 

342.365 
 

342.365 

      Totaal 530.365   530.365   0 
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Marketing en sponsoring  

Het overkoepelende doel voor Marketing & Sponsoring is de komende jaren het verhogen van de 

inkomsten en het aantal roeifans (roeiers, volgers en bedrijfsleven). Hiervoor is een gefaseerd 

stappenplan tot en met 2020 opgesteld. Voor de periode 2017 en 2018 brengen we allereerst de 

behoeftes van onze fans in kaart en passen we ons product- en dienstenaanbod hierop aan.  

Met name het integreren van digitale ontwikkelingen in onze activiteiten heeft daarbij prioriteit.  

We hebben ons hiervoor ook aangesloten bij Sportscloud (een initiatief waarin het bedrijf 

Techonomy en sportbonden samenwerken om marketingactiviteiten te digitaliseren). 

 

In 2018 zullen we naast het beheren van de huidige commerciële relaties met sponsors, suppliers en 

partners van TeamNL (NOC*NSF) ook nieuwe sponsorproposities binnen een vernieuwd sponsorhuis 

ontwikkelen. We hebben ons hiervoor ook aangesloten bij het initiatief SX Bondgenoten waarin 

sportbonden en (sport) marketingspecialisten samenwerken.  

Verder zullen we onze nationale selecties zo goed mogelijk faciliteren. Concreet gaat het hierbij om 

het ontwikkelen en beschikbaar hebben van roei- en representatiekleding en faciliteiten op het 

gebied van voeding, reizen en trainingsmaterialen. 

 
Activiteiten 2018 
 
Nieuwe activiteiten 
Binden en boeien 

- Verhoging van de commerciële inkomsten uit bestaande en nieuwe sponsorrelaties 
- Commerciële meerwaarde van de ICT bepalen en start inzetten 
- Het vullen van de KNRB ICT omgeving(en) en database(s) t.b.v. communicatie 

doelgroepen 
 
Talentontwikkeling 

- Het stimuleren en ondersteunen bij regionale sponsormodellen en business to business 
zodat geïnteresseerde partijen een bijdrage leveren aan het talentprogramma. 
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Samen naar de wereldtop 
- Het positioneren en ontwikkelen van een aantal sterke businessunits (onder andere 

Holland 8 en Vrouwen 8) door het aangaan van allianties met partners, sponsors en 
suppliers. 

- Het opstellen van een commercieel plan atleten ANRT om extra inkomsten voor 
toproeiers te genereren. 

- Merchandising KNRB verstevigen zo dan niet uitbreiden met als doel extra inkomsten te 
genereren (https://knrb.lorini-sports.com/). 

- Rechtenpakket herdefiniëren en verdienmodellen ontwikkelen, gebaseerd op exploitatie 
van rechten (marketing en sponsoring) en verkoop van producten en diensten, onder 
andere OTC. 

- Benchmark hoe andere bonden het doen (communicatie en commercie). 
- Commerciële en communicatie doelstellingen voor de komende 2,5 jaar opstellen.  

 
Communicatie 

Het doel is het informeren en inspireren van verenigingen, vrijwilligers, roeiers, andere 

roeiliefhebbers en belangstellenden. Het kernthema hiervoor is verbinden: ‘I can’t, but we can.’  

Dit is de rode draad in de communicatiestrategie. Hiervoor zijn vier doelgroepen gedefinieerd 

(corporate, topsport, sportparticipatie, externen) en vijf verhaallijnen vormen de basis voor de 

content kalender: 

• Row to Tokyo 
• Leven als topsporter 
• Roeien is plezier 
• Roei je fit 
• Met en van elkaar leren 

  

De KNRB heeft twee belangrijke communicatiekanalen, namelijk knrb.nl en roeien.nl. De KNRB site is 

het communicatiekanaal van de KNRB organisatie richting verenigingen, vrijwilligers en actieve 

roeiers (informeren). Het platform roeien.nl richt zich met nieuws, foto’s en video’s op een breder 

publiek, dus niet alleen op roeiers, maar ook op andere sportliefhebbers en belangstellenden 

(inspireren). Daarnaast is er een Facebook, Twitter, en Instagram account. De afdeling is de spin in ’t 

web en is dienstverlenend aan de afdelingen topsport en sportparticipatie. 
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2018 staat in het teken van creëren van volgers: 

 
Activiteiten 2018 
 
Nieuwe activiteiten: 
Binden en boeien 

- Ontsluiten van het (30 m.) roeiarchief van o.a. de gemeente Amsterdam en hoe kunnen 
we onze eigen online content bewaren (historisch perspectief)  

- Verder ontwikkelen van de historie van het roeien (knrb.nl)  
- Samenwerking: opstarten van een communicatiecommissie en samenwerking met 

organisatie KHB en NK’s intensiveren  
- Nieuwsbrief verder ontwikkelen + aantal ontvangers vergroten (2441 ontvangers anno 

sept.2017) 
- Aantal volgers op social media vergroten (verhogen engagement score, Facebook: 9642 

volgers anno sept.2017) 
- Vergroten aantal bezoekers roeien.nl en knrb.nl 

 
Samen naar de wereldtop 

- Benchmark hoe andere bonden werken (communicatie en commercie) 
- Commerciële en communicatie doelstellingen voor de komende 2,5 jaar opstellen 
 

 
Kosten en opbrengsten 2018  
Onderstaand een overzicht van de kosten en opbrengsten van marketing, communicatie & sponsoring: 
 
COMMUNICATIE EN SPONSORING Kosten 

 
Opbrengsten 

 
Saldo 

Sponsoring 100.500 
 

0 
 

-100.500 
Communicatie 143.500 

 
20.000 

 
-123.500 

Bijdrage uit contributie en sponsoring 0   224.000   224.000 

      Totaal 244.000   244.000   0 
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Overzicht reguliere activiteiten KNRB 

Sportparticipatie 

Sportontwikkeling 
- Het uitvoeren van het tweejaarlijks ledenonderzoek  
- Organisatie van het jaarlijkse roeicongres  
- 20 verenigingen bezoeken, uitwerken en registreren, waarbij de bezoeken uit 

voorgaande jaren worden geëvalueerd en als basis dienen voor verbetering 
- Best practices verzamelen en delen op de communicatiekanalen van de KNRB 
- Contacten met de verschillende commissies onderhouden 
- Aangepast roeien ondersteunen 
- Netwerk onderhouden met collega bonden/ NOC-NSF/Andere partners  
- Coördinatie van de jaarlijks terugkerende Aegon bestuursbokaal  
- Organisatie van inhoud van de regiobijeenkomsten op 4 plekken in het voor- en najaar in 

samenwerking met algemeen  
- Organiseren van het jaarlijkse Nationaal Schoolroei Kampioenschap  

 
Evenementen 

- Verder professionaliseren van het aanbod en programma van evenementen in 
samenwerking met betreffende organisaties en commissies 

- Onderhouden ICT voor evenementen en roeiers  
- Onderhouden van (goede) wedstrijdmaterialen 
- Het vervaardigen van een digitaal jaaroverzicht welke onder de verenigingen wordt 

verspreid 
- Kleding kamprechters 

 
Opleidingen 

- Organiseren van coach- en instructeursopleidingen 
- Onderhouden van contact met docenten 
- Organisatie van coach en instructeurscongres voor KNRB gekwalificeerde coaches  
- Onderhouden van netwerk met collega bonden en Academie voor Sportkader 
- Interne-audit van alle KNRB opleidingen inclusief proef audit kamprechtersopleiding 
- Opleiding voor praktijkbegeleiders (voor een deel) aanbieden 
- Organisatie docentenbijeenkomsten 
- Nieuwsbrief voor opleidingen (zie ook de activiteiten onder communicatie bij imago & 

beleving)  
- Evaluatie nieuwe opzet KNRB opleidingen en slagingspercentage 
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Algemeen 

Algemene bureauzaken 

- Omzetten en opschonen administratie t.b.v. betere inrichting en interne 
rapportagemogelijkheid en vergroten efficiency. 

- Inregelen van nieuwe salarisadministratie met externe salarisverwerker. 
- Kostenbeheersing en budgetdiscipline met gezonde kritische blik naar de 

kostenontwikkeling.  
- Processen, procedures en back up unieke bondsfuncties 

o vertrek, verlof en ziekte: overdracht, back ups benoemen en inregelen 
o datalekken en gedragsregels voor bestuur en medewerkers 

- Olympisch Trainingscentrum aan de Bosbaan: 
o beheer (functie, groot en klein onderhoud en planning) 
o verhuurfunctie aan derden uitbreiden 
o plan van aanpak praktische inrichting organisatie t.b.v. uitvoering 

verhuur 
o tarievenkaart voor verhuur OTC 

- Maandelijkse ledenpost dynamischer vormgeven met meer lezersbereik.  
- Overige reguliere werkzaamheden: 

o AV planning en organisatie 
o Bestuur ondersteuning uitnodigingen, agenda, vergadermomenten etc. 
o Organisatie regiobijeenkomsten voorjaar en najaar in samenwerking met 

sportparticipatie 

 
Marketing en sponsoring 

- Het intensiveren van de relatie met de huidige sponsors en suppliers. Het uitvoeren van 
de afgesproken sponsoractiviteiten. 

- Het ontwikkelen en doen van voorstellen aan mogelijke nieuwe commerciële relaties. 
- Het beheren van de relaties binnen het TeamNL-netwerk (NOC*NSF, partners en 

sportbonden) en het ontwikkelen/uitvoeren van de afgesproken TeamNL-activiteiten. 
- Beheer en ontwikkeling van de KNRB-kledinglijn, zowel voor de sectie Toproeien als voor 

merchandising-doeleinden. 
- Ondersteuning en advisering bij de Marketing & Sponsoring-activiteiten van aan de KNRB 

gelinkte evenementen, zoals de NK’s, KHB en World Cup 3 2019. 
- Het onderhouden van nuttige relaties in het vakgebied, met name op het snijvlak van 

sport, marketing en media.  
- Het volgen van de ontwikkelingen in het vakgebied en het integreren in onze activiteiten 

van de voor ons interessante ontwikkelingen. Vanaf 2017 minimaal 100.000 euro meer 
aan sponsorgelden. Dit willen we voor de duur van vier jaar doen, zodat de Olympische 
cyclus optimaal benut wordt. 
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- Bereik en het aantal volgers van de KNRB-Facebook jaarlijks vergroten. 
- Intensiveren partnership en betrokkenheid met onze huidige sponsoren en suppliers 

door onder andere communicatie-items. 
- Binding met de achterban vergroten via sociale media. 

 
Communicatie 

- Basisondersteuning voor topsport en sportparticipatie  
- Maken van aantrekkelijke content aan de hand van de vastgelegde verhaallijnen, waarbij 

goede afwisseling tussen video-, tekst en beeldcontent 
- Contentmanagement van roeien.nl en knrb.nl  
- Online jaarverslag 2017 realiseren  
- Genereren van free publicity  
- Communicatie afspraken sponsors en suppliers vertalen naar content afspraken  
- Communicatie en persvoorlichting rondom ANRT / U23 / junioren en coupe  
- Doelgerichte informatie verstrekken aan de leden en andere klantgroepen door midden 

van ledenpost, nieuwsbrieven en social media 
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Overzicht totaal kosten en opbrengsten per onderdeel 2018 

  
Begroting 2018 

 
Begroting 2017 

    
  

        ALGEMEEN 
 

Kosten 
 

Opbrengsten 
 

Saldo 
 

Kosten 
 

Opbrengsten 
 

Saldo 
Algemene kosten 

 
530.365 

 
188.000 

 
-342.365 

 
528.431 

 
161.500 

 
-366.931 

Bijdrage uit contributie en 
sponsoring 

 
0 

 
342.365 

 
342.365 

 
0 

 
366.931 

 
366.931 

             Totaal 
 

530.365   530.365   0 
 

528.431   528.431   0 

             SPORTPARTICIPATIE 
 

Kosten 
 

Opbrengsten 
 

Saldo 
 

Kosten 
 

Opbrengsten 
 

Saldo 
Ondersteuning 
sportontwikkeling 

 
115.000 

 
73.750 

 
-41.250 

 
89.670 

 
60.605 

 
-29.065 

Aangepast roeien 
 

12.500 
 

9.000 
 

-3.500 
 

27.500 
 

25.000 
 

-2.500 
Ondersteuning 
evenementen 

 
156.710 

 
75.500 

 
-81.210 

 
129.460 

 
48.500 

 
-80.960 

Opleidingen 
 

123.650 
 

61.960 
 

-61.690 
 

127.690 
 

53.205 
 

-74.485 
Toercommissie 

 
146.000 

 
140.000 

 
-6.000 

 
146.650 

 
141.000 

 
-5.650 

Bijdrage uit contributie en 
sponsoring 

 
0   193.650   193.650 

 
0   192.660   192.660 

  
0 

          Totaal 
 

553.860   553.860   0 
 

520.970   520.970   0 

             COMMUNICATIE EN 
SPONSORING 

 
Kosten 

 
Opbrengsten 

 
Saldo 

 
Kosten 

 
Opbrengsten 

 
Saldo 

Sponsoring 
 

100.500 
 

0 
 

-100.500 
 

84.100 
 

0 
 

-84.100 
Communicatie 

 
143.500 

 
20.000 

 
-123.500 

 
147.400 

 
33.900 

 
-113.500 

Bijdrage uit contributie en 
sponsoring 

 
0   224.000   224.000 

 
0   197.600   197.600 

             Totaal 
 

244.000   244.000   0 
 

231.500   231.500   0 

             
             TOPSPORT 

 
Kosten 

 
Opbrengsten 

 
Saldo 

 
Kosten 

 
Opbrengsten 

 
Saldo 

Winnende Ploegen 
 

2.115.985 
 

1.996.000 
 

-119.985 
 

1.523.358 
 

1.427.400 
 

-95.958 
Identificatie High Potentials 

 
429.000 

 
139.000 

 
-290.000 

 
389.951 

 
139.000 

 
-250.951 

Bijdrage uit contributie en 
sponsoring 

 
0   409.985   409.985 

 
0   376.909   376.909 

             Totaal 
 

2.544.985   2.544.985   0 
 

1.913.309   1.943.309   30.000 

                          
WK 

 
Kosten 

 
Opbrengsten 

 
Saldo 

 
Kosten 

 
Opbrengsten 

 
Saldo 

Kosten WK2016 
 

0 
 

0 
 

0 
 

30.000 
 

0 
 

-30.000 
Opbrengsten 

 
0   0   0 

 
0   0   0 

             Totaal 
 

0   0   0 
 

30.000   0   -30.000 

                          
Totaal resultaat 

 
        0 

 
        0 
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