
Terms of Reference / HERZIENE VERSIE 2017-03-27 
 
Adviescommissies KNRB – Commissie Masters Wedstrijden 
 
Doel 1) het stimuleren en ondersteunen van wedstrijdgevende organisaties, die   

boord-aan-boord wedstrijden voor veteranen over 1 km (willen gaan) 
organiseren; 
2) het stimuleren en ondersteunen van een wedstrijdgevende organisatie, 
zodanig dat een jaarlijks terugkerende internationale wedstrijd wordt 
georganiseerd voor veteranen (‘Dutch Masters Open’) over 1 km, voor alle 
boottypen en leeftijdscategorieën. 

Deelnemers - voorzitter:  Willem van Schelven  
- secretaris:  Annelies Haase 
- leden:             Erik Peet, Robert-Paul Prijt. 
 
Bondsondersteuning: 
- bestuurslid: commissaris wedstrijden KNRB 
- bondsbureau KNRB: medewerker Sportparticipatie 
 
 

Frequentie & Tijdstip De leden van de commissie komen minimaal eens per kwartaal bij elkaar. 
Geschatte tijdsinvestering van de vrijwilligers in de commissie is 2 à 4 uur 
per week, afhankelijk van de functie binnen de commissie. 

Onderwerpen De leden van de commissie wordt verzocht input te leveren voor het 
uitwerken van de volgende onderwerpen: 
- stimulering van het aantal wedstrijden over 1 km voor veteranen.  
- wedstrijdgevende organisaties benaderen voor het organiseren van 
wedstrijden over 1 km. 
- organisaties ondersteunen bij het organiseren van kwalitatief goede 1 km 
wedstrijden. 
- Nederlandse veteranen warm laten lopen voor deelname aan wedstrijden 
over 1 km. 
- ondersteuning van het organisatiecomité van een internationaal 
evenement (Dutch Masters Open) voor veteranen over 1 km voor alle 
boottypen en alle veteranen-leeftijdscategorieën. 
- PR voor 1000m masters-wedstrijden; rekrutering van deelnemers uit 
andere landen; wedstrijdagenda-afstemming nationaal en met omliggende 
landen. 

Agenda Deelnemers dragen onderwerpen aan bij de voorzitter 
Voorzitter bereidt voor: 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen + actiepuntenlijst 
4. Onderwerpen 
5. Rondvraag 
6. Sluiting 

Voorbereiding en 
stukken 

Agenda (voorzitter), notulen met actiepuntenlijst (secretaris) en te 
bespreken stukken voor de agenda 

Besluiten  
Notulen Notulen op basis van actiepuntenlijst. 

Actiepunten voortkomend uit het overleg worden individueel of in koppels 
opgepakt; zo nodig doorgeschoven naar de agenda van het Bondsbureau 
of de Bestuursvergadering (afhankelijk van het karakter operationeel of 
beleidsmatig)  

Communicatie Afhankelijk van het onderwerp 



Overig Bij voorkeur heeft één lid van de Commissie Masters Wedstrijden zitting in 
de Commissie Wedstrijden van de KNRB. 
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