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Organisatie 
 
De KNRB, opgericht 21 januari 1917, heeft momenteel 
35.000 leden. Al deze leden zijn lid van een roeivereniging (in 
totaal 120). Deze zijn onder te verdelen in 
studentenverenigingen en reguliere verenigingen. 
 
Bestuur KNRB - De samenstelling van het bestuur is dit jaar 
gewijzigd. Nancy Krijnen heeft haar bestuursfunctie in het 
najaar neergelegd. Daardoor is sinds de Algemene 
Vergadering (AV) op 18 november 2017 een vacature voor 
de commissaris marketing en communicatie. Het bestuur 
voert gesprekken met kandidaten om de vacature zo snel 
mogelijk in te vullen. 
 
Per 1 december 2017 is de samenstelling als volgt: 
Rutger Arisz, voorzitter  
Okke Feenstra, penningmeester 
Hélène Fobler, secretaris 
Jan-Willem Landman, commissaris internationale 
evenementen en betrekkingen 
Erik Kraak, commissaris sportontwikkeling (tevens 
vicevoorzitter) 
Chris IJsbrandy, commissaris topsport  
IJsbrand Haagsma, commissaris wedstrijdzaken/opleidingen 
 
Bestuursevaluatie - Het bestuur draagt zorg voor reflectie op 
haar eigen functioneren en haar relatie met de 
werkorganisatie en achterban. Dit najaar heeft het bestuur 
een evaluatie over haar eigen functioneren gehouden. Deze 
evaluatie is een vereist onderdeel van de minimale 
kwaliteitseisen (MKE) van iedere sportbond. 
 
De evaluatie leverde uiteindelijk de volgende resultaten op 
die een bijdrage leveren aan het effectief functioneren van 
het bestuur: 
- Een analyse van het bestuurlijk presteren ten opzichte van 
de strategische doelen; 
- Een goed beeld van het functioneren van het bestuur als 
geheel en van iedere individuele bestuurder (zowel harde 
als zachte aspecten) en 
- een aantal concrete ontwikkelpunten voor het bestuur. 
 
Het bestuur heeft gehandeld volgens de gedragscode 
bestuur KNRB. Daarnaast heeft het bestuur uitvoering 
gegeven aan de rapportage Goed Sportbestuur. Dit is een 
tweejaarlijkse toets van NOC*NSF en is eveneens een 
verplicht onderdeel van de minimale kwaliteitseisen van 
iedere sportbond die een financiële aanvraag doet bij 
NOC*NSF. Aandachtspunten hierin zijn:  
- Helderheid over rollen en taken (bestuur, directie en 
individuele bijdragen van eenieder) 
- Versterken van de onderlinge saamhorigheid 
- Draagvlak bestuur, bureau en leden 
- Uitvoeren van het besturingsmodel met het naleven en 
borgen van werkafspraken 
 
Algemene Vergadering(en) - Tijdens de Algemene 
Vergadering op 4 maart is het jaarverslag 2016 en de 
jaarrekening 2016 

vastgesteld door de leden. In de najaarsvergadering op 18 
november is de begroting 2018 en het jaarplan 2018 
vastgesteld door de leden.  
 
Tijdens de voorjaarsvergadering zijn de aanpassingen in het 
Tuchtreglement van de KNRB vastgesteld. De wijzigingen 
hadden voornamelijk betrekking op het onderdeel Seksuele 
Intimidatie en het (nieuwe) onderdeel Matchfixing. Het 
aangepaste Tuchtreglement is tevens door de 
auditcommissie van NOC*NSF goedgekeurd. Hiermee 
voldoet de KNRB aan de minimale kwaliteitseisen van 
NOC*NSF. Verder is ook het reglement voor roeiwedstrijden 
vastgesteld en is de Roei- en Kanovereniging Het Anker 
toegetreden tot de KNRB. 
 
Tijdens de najaarsvergadering is Lex Grootenhuis benoemd 
tot erelid van de KNRB voor zijn bijzondere inzet voor de 
roeisport waaronder de zeer geslaagde 
wereldkampioenschappen op de Willem-Alexander Baan in 
2016. Daarnaast was er een erepenning in goud voor 
Willem-Jan de Widt. Willem-Jan heeft in 2015 met een 
juniorenacht goud verdiend en in 2016 en 2017 eveneens 
goud met een acht in de categorie onder 23. Ook Diederik 
Simon ontving de erepenning in goud voor alles wat hij tot 
nu toe voor het roeien heeft betekend. Diederik 
ondersteunde Willem-Jan de afgelopen jaren en hij heeft 
zelf een enorme staat van dienst als roeier en coach. 

Regiobijeenkomsten - De regiobijeenkomsten zijn op vier 
plekken in het land gehouden in het voor- en najaar. Dankzij 
de gastvrijheid van acht roeiverenigingen hebben we hier 
een goede spreiding (met grote opkomst) aan kunnen 
geven.  
 
Gespreksonderwerpen in het voorjaar (Leiden, Leeuwarden, 
Roermond en Doetinchem) waren de groei van de roeisport, 
veiligheid en de lidmaatschapsvormen voor nieuwe vormen 
van roeien. In het najaar waren we te gast in Breda, 
Groningen, Hengelo en Hilversum. Er werd gesproken over 
seksuele intimidatie & onderzoek in de sport en 
ledenaanwas (het effect op het wedstrijdprogramma). 
Daarnaast is er update gegeven over veiligheid. 
 
De presentaties zijn terug te lezen op de website. 
 
Risicomanagement - De KNRB heeft als uitgangspunt dat 
risico’s voor de organisatie zo goed mogelijk beheerst 
moeten worden. Gedurende het jaar lag de focus op 
kostenbeheersing. Door de budgetdiscipline in de 
verschillende pijlers, bewaking vanuit ‘finance’ en frequente 
communicatie over de resultaten is het gelukt om het jaar 
netjes binnen de begroting af te sluiten. Het positieve 
resultaat van 2017 versterkt het vermogen van de KNRB en 
vergroot de financiële stabiliteit. De subsidieafwikkeling van 
de wereldkampioenschappen 2016 (WK2016) is zonder 
problemen verlopen, zodat de WK2016 kon worden 
afgewikkeld zonder extra financiële consequenties. 
De KNRB streeft naar zo min mogelijk risico’s. Onderstaand 
worden de belangrijkste risico’s en maatregelen beschreven: 
 
Financiën  

https://knrb.nl/wie-zijn-wij/organisatie/bestuur-knrb/
https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2018/02/2018.02.13-Gedragscode-Bestuur.pdf
https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2018/02/2018.02.13-Gedragscode-Bestuur.pdf
https://knrb.nl/voor-verenigingen/knrb-publicaties/algemene-vergaderingen/
https://knrb.nl/voor-verenigingen/knrb-publicaties/algemene-vergaderingen/
https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2016/01/2016-KNRB-jaarverslag-compleet.pdf
https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2016/01/KNRB-jaarverslag-2016-Financieel.pdf
https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2017/09/Jaarplan-2018.pdf
https://knrb.nl/voor-verenigingen/knrb-bijeenkomsten/regiobijeenkomsten/
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Het bestuur van de KNRB, de financiële advies commissie 
(FAC) en de AV hebben toekomstprincipes voor het 
financieel beleid geformuleerd. De belangrijkste daarvan is 
dat er altijd een sluitende begroting als basis ligt, bestaande 
uit een V&W (winst- en verliesrekening) en een 
cashflowoverzicht. De begroting wordt vastgesteld door de 
leden tijdens de Algemene Vergadering. 
 
De KNRB werkt conform de door de leden, tijdens de 
Algemene Vergadering vastgestelde, reglementen en 
statuten. De financiële controle vindt plaats door de 
financiële advies commissie (FAC) die hiervoor periodiek 
overlegt met de penningmeester en financieel manager. 
Tijdens de Algemene Vergadering brengt de FAC verslag uit 
aan de leden. De benoeming van de FAC vindt plaats door 
de leden van de KNRB. 
Nadat de jaarrekening is vastgesteld verlenen de leden 
décharge aan het bestuur van de KNRB. 
 
Ontwikkeling van inkomsten 
Om onzekerheid van inkomsten te kunnen opvangen wordt 
er periodiek een analyse gemaakt van het 
weerstandsvermogen. Voor het bepalen van het 
weerstandsvermogen wordt altijd één kalenderjaar vooruit 
gecalculeerd. Het weerstandsvermogen is het vermogen van 
de KNRB om ook in moeilijke tijden te kunnen overleven, 
waarbij is vastgesteld dat de organisatie een jaar in staat 
moet zijn om aan de vaste verplichtingen te kunnen 
voldoen. 
Aan de inkomsten (subsidies, sponsoring, contributie) wordt 
een zekerheidspercentage toegekend en op basis daarvan 
en de hoogte van de vaste kosten wordt berekend hoe hoog 
het weerstandsvermogen moet zijn om gedurende een jaar 
aan de verplichtingen te kunnen voldoen. 
 
Ontwikkeling van uitgaven 
Met ingang van 2018 worden voor bepaalde toekomstige 
uitgaven bestemmingsreserves gevormd. Uitgangspunt is 
dat het om uitgaven gaat die in een bepaald boekjaar leiden 
tot een substantiële afwijking in het kostenpatroon ten 
opzichte van voorgaande boekjaren. 
 
Schades 
Ten aanzien van bepaalde risico’s heeft de KNRB besloten 
deze onder te brengen in een verzekering. Het gaat daarbij 
om de categorieën mens, gebouw en materiaal. 
Voor de categorie mens zijn een ziekteverzuimverzekering, 
collectieve ongevallenverzekering, 
aansprakelijkheidsverzekering en inzittendenverzekering 
afgesloten. In 2017 is dit uitgebreid met een WGA/WIA 
aanvullings –en excedentverzekering. 
Voor het gebouw is een opstalverzekering afgesloten en het 
materiaal is verzekerd door middel van een 
brandverzekering, vlootverzekering en een 
transportverzekering. 
 
Privacy 
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening 
Gegevensverwerking (AVG). Om aan deze wetgeving te 
kunnen voldoen is in 2017 een projectgroep opgericht met 

externe ondersteuning. Dat leidt er toe dat tijdig zal worden 
voldaan aan de nieuwe wetgeving. 
Daarnaast worden verenigingen geadviseerd en 
aangemoedigd om gebruik te maken van het door NOC*NSF 
en sportbonden ontwikkelde ‘Stappenplan AVG voor 
sportclubs’. Verenigingen kunnen zich daarvoor aanmelden 
bij de KNRB en met het stappenplan zorgen dat ze voldoen 
aan de wetgeving.  
 
Bondsbureau - Naast het uitvoeren van het jaarplan is er 
veel extra werk verzet door de medewerkers van het 
bondsbureau mede dankzij de ondersteuning van onze 
stagiaires Robin van Gelderen, Maud van Paridon en 
Annemijn Philippo. De stagiaires hebben ons ondersteund 
bij de organisatie van het Roeicoach congres afgelopen 
november en het Aegon Nationaal Roeicongres in januari 
2018. 
 
Extra werkzaamheden waren onder andere het organiseren 
van de huldiging van het Aegon Nationaal RoeiTeam en de 
speciale ontvangst tijdens de Aegon Koninklijke Holland-
Beker van winnaars met een EK, WK of olympische medaille. 
Ook is er tijd en inzet gepleegd om onder andere het 
veiligheidsdossier op orde te krijgen, het tuchtreglement en 
de topsportovereenkomst te actualiseren. Tevens is er een 
start gemaakt met de implementatie van de AVG in onze 
processen.  
 
Vanwege het succes, in de afgelopen jaren, is er ook in 2017 
met inzet van alle medewerkers van het bondsbureau 
vervolg gegeven aan de verenigingsbezoeken. Hiermee is de 
cirkel rond en zijn bijna alle roeiverenigingen bezocht. De 
individuele gesprekken en bezoeken geven veel inzicht in 
het wel en wee van de verenigingen. Zo helpt het ons om 
het dienstenpakket bij te stellen en geeft het ons richting 
aan de invulling van de workshops van het Aegon Nationaal 
Roeicongres. 
 
Personele bezetting - Afgelopen half jaar hebben op drie 
sleutelposities van de bondsorganisatie wisselingen van de 
wacht plaatsgevonden en zijn er nieuwe mensen aangesteld.  
 
In 2017 namen we afscheid van Nienke Wind, Anneluut 
Eerkens en Tessa Sturkenboom. Zij waren allen toe aan een 
nieuwe uitdaging. Per 15 mei deed Edwin Jansen zijn intrede 
als manager marketing en sponsoring en in dezelfde maand 
nam Puck van Hasselt het stokje over van Nienke in de 
functie van manager Aegon Nationaal RoeiTeam. Esli de Kok 
was in deze de hekkensluiter en nam vanaf 1 juli het stokje 
over van Tessa Sturkenboom in de functie van medewerker 
sportparticipatie. In de zomermaanden werd de afdeling 
communicatie ondersteund door oud-collega Marloes 
Polman. 
 
Op de website van de KNRB treft u een actueel overzicht van 
onze teamsamenstelling. 

https://knrb.nl/voor-verenigingen/knrb-publicaties/jaarverslagen-en-jaarrekeningen/
https://knrb.nl/voor-verenigingen/knrb-publicaties/aegon-nationaal-roeicongres-2018-inschrijving-geopend/
https://knrb.nl/voor-verenigingen/knrb-publicaties/aegon-nationaal-roeicongres-2018-inschrijving-geopend/
https://knrb.nl/wie-zijn-wij/organisatie/medewerkers-bondsbureau/
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Toproeien 

In 2017 zijn veel medailles behaald en bijzondere prestaties 
geleverd. De lijst is lang, maar denk bijvoorbeeld aan de WK 
titels voor de vrouwen dubbelvier en de pararoeiers en de 
zilveren WK medaille voor Marieke Keijser. 

In het na olympische jaar worden in veel sporten de kaarten 
opnieuw geschud. Kampioenen stoppen, nieuwe talenten 
kondigen zich aan, veel bonden reorganiseren hun staf en 
programma's. De conclusie na het eerste seizoen na Rio is 
dat het Nederlandse RoeiTeam progressie vertoont in de 
mondiale pikorde. Nederland verkeert in de luxe positie om 
bij zowel de mannen als de vrouwen te beschikken over een 
brede selectie met veel aanstormend talent. Ook tonen de 
prestaties aan dat de kwaliteit van ons topsportprogramma 
zich met de wereldtop kan meten. 

Begeleiding van topsporters - Het is gewenst om robuuste 
toppers te ontwikkelen die in staat zijn om te winnen. Veel 
potentiële sporters lukt het uiteindelijk niet deze top te 
bereiken. Roeien is namelijk geen sport waarin de sporter 
zoveel verdient dat alle onkosten kunnen worden betaald en 
hij of zij er zelfs iets aan overhoudt. Daarom voorzien de 
overheid, NOC*NSF, het CTO en de KNRB de sporters van 
financiële ondersteuning ter compensatie van de onkosten, 
zodat ze middels het benodigde programma hun 
topsportpotentieel waar kunnen maken. Het is daarbij nodig 
dat de topsporters voorbereid zijn op een ‘leven na de 
sport’. 

Kijk op pagina 33 voor de samenstelling van het Aegon 
Nationaal RoeiTeam. 
 
Coachvoorzieningen en coachontwikkeling - Op elke trede 
van de sportladder is het aantal en de kwaliteit van coaches 
zeer belangrijk. In 2017 bestond het coachteam uit dertien 
coaches, samen acht fte. Vier fte coaches voor de vrouwen 
(zes coaches, inclusief talentcoach), vier fte coaches voor de 
mannen (6 coaches, inclusief talentcoach) en een vrijwillig 
bondscoach pararoeien. Ten opzichte van 2016 is er in de 
formatie een aantal wijzigingen. Nienke van Zijp heeft 
afscheid genomen en in haar plaats is Isabelle Jacobs 
gekomen (als vrijwilliger). Marit van Eupen (voorheen 
bondscoach talentontwikkeling) heeft het coachteam 
vrouwen versterkt en Jeroen Spaans (voorheen bondscoach 
lichte mannen) is talentcoach vrouwen geworden. Bij de 
heren is Eelco Meenhorst fulltime gaan werken en op 
projectbasis werden Diederik Simon en Willem-Jan de Widt 
ingehuurd ter vergroting van de benodigde capaciteit in de 
directe voorbereiding en de piekperiodes naar de WK onder 
23 en de wereldkampioenschappen in Sarasota. Als blijk van 
waardering kregen Diederik Simon en Willem-Jan de Widt 
de erepenning goud van de KNRB. 

Klik hier voor de begeleiding van het Aegon Nationaal 
RoeiTeam. 

(Inter)nationale competitie - Voor topsporters is het 
noodzakelijk hun vooruitgang te meten met internationale 
concurrenten door middel van regelmatige deelname aan 
internationale wedstrijden. In eigen land werd deelgenomen 
aan verschillende kampioenschappen, zoals het Aegon NK 

Klein, NK Groot, de Aegon Koninklijke-Holland Beker en het 
EK Indoorroeien. 

In 2017 werden 99 ploegen uitgezonden naar tien 
verschillende internationale toernooien als Coupe (12 
ploegen), World Cups (WCI 16, WCII 6, WCIII 17), 
Pararowing regatta (1), EK’s (junioren 5, ANRT 13), WK’s 
(junioren 9, onder 23 7, ANRT 13).  

Daarnaast is deelgenomen aan andere buitenlandse 
evenementen als Henley (GBR), Netz Cup (GER), Boston 
(USA) en de Silverskiff (ITA) en deden de Nederlanders van 
zich spreken. 

Specialistische begeleiding - Eind 2016 is de reorganisatie 
van het Prestatie Ondersteunend Specialisten Team ingezet. 
Het team is opgesplitst in versterking van het coachteam (de 
embedded scientists en de fysieke trainers), het 
scienceteam (wetenschappelijk onderzoek) en het medisch 
team (arts, fysio, masseur en diëtist). 

De rollen en functiebeschrijvingen voor de embedded 
scientists zijn heroverwogen en opnieuw opgesteld. Zij zijn 
nu een volwaardig onderdeel van het coachteam. 

Kijk hier voor het volledige begeleidingsteam. 

Trainingsfaciliteiten - Kwalitatief hoogstaande 
trainingsfaciliteiten zijn een belangrijke succesfactor omdat 
ze topsporters voorzien in hun behoefte om zich fysiek en 
technisch te ontwikkelen. Het Olympisch Trainingscentrum 
(OTC) en alle trainingsfaciliteiten en trainingsmaterialen zijn 
wederom optimaal benut. 

Door een goede relatie met Empacher, Fillipi, Roeigoed, 
Concept2, RowPerfect en Lorini werden de vloot, riemen, 
ergometers en kleding verder ontwikkeld en up–to–date 
gehouden. Boten werden vervangen en oude boten 
verkocht aan verenigingen. 

De aanvraag van het sportinnovator project hoogtekamers 
en de reallocatie-aanvraag van de OTC-trainingsfaciliteiten 
zijn afgewezen. De KNRB heeft onvoldoende middelen om 
zelfstandig een hoogtekamer en/of roeibak te financieren. 

Ter voorbereiding op de WK is in de keuken op het OTC 
dagelijks een diner bereid voor de atleten. Voor 2018 is door 
NOC*NSF en CTO Amsterdam een financiële toezegging 
gedaan waardoor voor de zomer een nieuwe keuken 
gerealiseerd kan worden. Hier wordt dan dagelijks een lunch 
verzorgd en incidenteel een diner. 

Organisatie en leiding - Een goede organisatie en structuur 
draagt bij aan de topsportsuccessen. Een goed 
communicatiesysteem, heldere, duidelijke 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, een eenvoudige 
administratie en een heldere afbakening tussen uitvoering 
en beleid zijn belangrijk. De HR-cyclus (bijvoorbeeld 
functiebeschrijvingen, overeenkomsten en 
eindejaarsgesprekken) is verbeterd. Tevens is onder andere 
het KNRB selectiebeleid vastgesteld, de 
Topsportovereenkomst 2017-2020 herzien en de aanvraag 
Investeringsplan 2018 voor NOC*NSF gemaakt en ingediend. 

https://knrb.nl/wie-zijn-wij/organisatie/begeleiding-aegon-nationaal-roeiteam/
https://knrb.nl/wie-zijn-wij/organisatie/begeleiding-aegon-nationaal-roeiteam/
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Internationale ontwikkelingen - In december is het FISA-
congres in London bijgewoond. Ten aanzien van de 
olympische agenda is duidelijk geworden dat voor het 
voortbestaan van het lichte roeien op de Olympische Spelen 
gevreesd moet worden. De FISA zoekt naar wegen om de 
totale ‘footprint’ van roeien op de Spelen in stand te 
houden. Coastalroeien of indoorroeien kunnen hiervoor 
kandidaten zijn. 

De FISA wil de toedeling van evenementen gaan 
veranderen. Men streeft naar strategische afspraken met 
roeibanen, waaraan dan lang vooruit evenementen kunnen 
worden toegezegd. In januari 2018 start dit proces. 
Periodiek een groot toernooi organiseren is een belangrijke 
stimulans voor de roeisport in Nederland en maakt deel uit 
van bestaande afspraken met onze partners gemeente 
Amsterdam (Bosbaan) en gemeente Rotterdam (Willem-
Alexander Baan). 

Wetenschappelijk onderzoek - Wetenschappelijk onderzoek 
gaat over het systematisch verzamelen en verspreiden van 
wetenschappelijke informatie op gebieden als 
talentontwikkeling, voeding, psychologie, fysiologie, 
stromingsleer en biomechanica. De participatie van de KNRB 
in science heeft direct en indirect grote betekenis. Direct 
bijvoorbeeld in het beschikbaar hebben van de benodigde 
apparatuur en menskracht, de geïntensiveerde monitoring 
van trainingseffecten en beter inzicht in belasting en 
belastbaarheid en de professionele uitvoering van volledige 
fysiologische testen van het gehele ANRT en talenten. 
Indirect omdat er door samenwerking tussen wetenschap 
en praktijk er een brede opleiding en kennisdeling plaats 
vindt onder het gehele kader. 

Door de gezamenlijke inspanning van de Hogeschool van 
Amsterdam, de Vrije Universiteit en CTO Amsterdam kon 
Mathijs Hofmijster aangesteld blijven als Senior Scientist. De 
coördinatie van sportwetenschappelijke projecten is 
geïntegreerd in de jaarplanning en het programma van 
toproeien. In 2018 worden verschillende projecten 
afgerond. 

Resultaten - 2017 was een goed jaar. Een aantal bijzondere 
prestaties: de eerste gouden medaille in een olympisch 
nummer op een WK voor vrouwen (W4x) en de eerste 
gouden pararoeien medaille op een WK (PR2 Mix2x). 
Daarnaast waren Inge Janssen en Nicole Beukers voor de 
eerste keer nummer één en twee op de FISA World Ranking 
Top-10 Women. En op de belangrijkste evenementen: WK 
Junioren, WK U23, World Cups, EK en WK werden in totaal 
28 medailles veroverd en daarmee is de stijgende lijn 
gestabiliseerd. 

Kijk op pagina 34 voor het volledige overzicht. 

Opleiden van high potentials - Talentontwikkeling wordt 
gestuurd op basis van het Meerjarenopleidingsplan waarin 
de loopbaan van een beginnende wedstrijdatleet tot 
topsporter op olympisch niveau is beschreven. Naast de 
update van de profielen en standaarden is er in 2017 een 
inhoudelijke verdieping gegeven aan twee onderwerpen: 
kracht en conditie (lezingen, workshops, waterweekeinden) 
en profieltesten. Het Meerjarenopleidingsplan wordt 

uitgebreid met praktische handleidingen en 
instructievideo’s.  

Er is een vervolg gegeven aan het organiseren en bij elkaar 
brengen van de roeicoaches in het land onder andere door 
de waterweekenden en het roeicoachcongres. Daarnaast is 
driemaal de nieuwsbrief Talentontwikkeling verstuurd. Het 
streven is dat er een herkenbare coachgemeenschap 
ontstaat waar van elkaar geleerd kan worden en waar voor 
coaches die deze ambitie hebben duidelijke ontwikkelpaden 
ontstaan die kunnen leiden naar een professionele 
coachcarrière.  

Op het WK onder 23 verschenen zeven ploegen aan de start. 
Zij leverden wederom fantastische prestaties met driemaal 
goud en eenmaal zilver. Hiermee bereikten we een tweede 
plek in het landenmedailleklassement.  

De zeven ploegen die meededen aan het WK junioren 
wisten geen medailles te bemachtigen. Het niveau van de 
junioren kan van jaar tot jaar sterk variëren. 2017 was het 
eerste jaar van een nieuwe aanpak, waarbij de 
verenigingscoaches een grotere rol is toebedeeld in de 
ploegsamenstelling en begeleiding. We zullen er de 
komende jaren aan werken om deze coaches verder te 
ondersteunen. 

Kijk voor alle resultaten op pagina 34. 

Identificatie - Een brede basis is niet per definitie een 
voorwaarde voor succes, maar kan succes wel in grote mate 
beïnvloeden. Dit vanwege het aanbod van jong talent en de 
mogelijkheden voor iedereen om te trainen en wedstrijden 
te varen op verschillende niveaus.  

In het kader van talentherkenning heeft de KNRB wederom 
geparticipeerd in Olympic Moves en de NOC*NSF Talentdag, 
zowel olympisch en paralympisch. Dit jaar zijn daar weer 
zo’n dertig potentiele roeiers en vijf potentiële aangepaste 
roeiers geselecteerd die een bevestigingstraject bij de 
verenigingen ingaan.  

In de KNRB talentprofielen worden de parameters en de 
daarbij behoorde normwaarden omschreven waaraan 
talenten moeten voldoen om een grote kans te maken op 
het bereiken van het olympische podium. De procedure 
aanvraag Talentstatus NOC*NSF is verbeterd en komt 
overeen met de visie en het plan van de KNRB. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UsQz63AmBqQ
https://www.youtube.com/watch?v=rW7FPfvuABs
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Sportparticipatie 
Sportparticipatie staat voor meer, beter en vaker roeien. De 
afdeling legt verbindingen, veelal vraag gestuurd, tussen 
verenigingen, KNRB-commissies en diverse experts. 
Sportparticipatie bevat de programma’s sportontwikkeling, 
evenementen en opleidingen. Het faciliteren van 
verenigingen, wedstrijd- en evenementenorganisaties en het 
verzorgen van opleidingen voor coaches en instructeurs is 
een kerntaak van de KNRB. 

Sportontwikkeling  
Sportontwikkeling focust zich op het delen van kennis en het 
bezoeken en bij elkaar brengen van verschillende partijen. 

Roeicongres - Jaarlijks begint het nieuwe jaar met het 
Roeicongres. Een vaste waarde op de kalender. Dit jaar is er 
veel tijd gestoken in een extra feestelijk congres voor het 
100-jarig bestaan van de KNRB met een bijzonder plenair 
feestprogramma. In de hal was een tentoonstelling van 
olympische roeitenues. Het congres was een groot succes 
en de jubileum extraatjes werden zeer gewaardeerd. Uit de 
enquête onder de deelnemers scoorde het congres een 
rapportcijfer 8. 

Veiligheid - Naar aanleiding van een tragisch ongeval bij 
Jason, waarbij drie leden om het leven kwamen, heeft de 
KNRB veel contact gehad met Jason en deelgenomen aan 
een door Jason ingestelde commissie om de toedracht van 
het ongeval duidelijk te krijgen en om adviezen te geven aan 
het bestuur van Jason. De samenvatting van de resultaten is 
gepubliceerd op knrb.nl. Veiligheid is een belangrijk 
onderwerp voor de KNRB. Hiervoor is ook een 
adviescommissie veiligheid opgericht. Het onderwerp is 
belegd binnen verschillende bestuurlijke portefeuilles, maar 
is ieders verantwoordelijkheid. 

Zowel in het voor- als najaar werden er op vier plekken 
regiobijeenkomsten georganiseerd. Vanwege het ongeval bij 
Jason stonden deze bijeenkomsten voornamelijk in het 
teken van veiligheid binnen verenigingen. In het najaar is de 
adviescommissie veiligheid voorgesteld en is de centrale 
incidentenregistratie via de KNRB toegelicht. De commissie 
geeft advies aan commissies, bestuur en de bureau-
organisatie van de KNRB. Alle regiobijeenkomsten zijn als 
zeer positief en productief ervaren. De KNRB bedankt de 
acht verenigingen voor hun gastvrije ontvangst. Hier vindt u 
de presentatie en de verslagen van de regiobijeenkomsten. 

Ook is er is gedurende het jaar gewerkt aan het dossier 
veiligheid op knrb.nl. De KNRB is hiervoor grotendeels 
afhankelijk van input vanuit de verenigingen. De bond kan 
geen kant-en-klare oplossing aanbieden voor alle 
verenigingen omdat de situatie per vereniging enorm 
verschilt. Er is gekozen om het roeicongres 2018 het thema 
veiligheid mee te geven. In 2018 wordt aansluiting gezocht 
bij themagroepen van het platform waterrecreatie. 
Samenwerkingsmogelijkheden voor de KNRB en het 
platform waterrecreatie zijn er onder andere op veiligheid 
(en uitrusting) en incidentenregistratie, uitwisseling van 
informatie, maar uiteraard ook in het gezamenlijk optrekken 
in de belangen die we met elkaar hebben in het vrijhouden 
van waterroutes en dus de roeiroutes. Door aan te sluiten 

kunnen we invloed uitoefenen op het landelijke 
waterbeleid! 

Verenigingsondersteuning - Vanuit de verenigingsbezoeken 
blijkt dat een tekort aan sponsoring en vrijwilligers bij veel 
verenigingen voorkomt. Daarom is er in samenwerking met 
sportservice Noord-Holland een online KNRB gebrande 
cursus ‘meer vrijwilligers in korte tijd’ & ‘meer sponsoring in 
korte tijd’ ontwikkeld. Deze cursus kan tegen gereduceerd 
tarief door KNRB verenigingen worden afgenomen. 
Deelname aan de cursus geeft een jaar toegang tot de 
digitale leeromgeving. Hier staat informatie en kunnen 
opdrachten worden gemaakt die bij juiste uitvoering tot 
succes kunnen leiden. Deelnemers krijgen online feedback 
en tips. 

Door de commissie infrastructuur is gewerkt aan een 
nieuwe versie van het handboek roei-accommodaties, deze 
is hier te vinden. De commissie nieuwe verenigingen heeft 
een opzet en uitwerking gemaakt van het handboek nieuwe 
verenigingen. Dit handboek komt in 2018 beschikbaar op 
knrb.nl. 

Coastalroeien - Voor de promotie en het doorontwikkelen 
van coastalroeien in Nederland is een commissie coastal 
opgericht. Er hebben twee coastalwedstrijden 
plaatsgevonden en er is door een aantal roeiverenigingen 
coastalboten aangeschaft. De commissie heeft als 
hoofddoelstelling: ‘Adviseren en ondersteunen van 
initiatieven om coastalroeien in Nederland op de kaart te 
zetten en te doen groeien, zowel als wedstrijdsport en als 
breedtesport. Afgesproken is dat alle deelnemers aan 
wedstrijden in 2018 zijn verbonden aan de KNRB door een 
verenigingslidmaatschap. In 2018 wordt een KNRB 
klassement coastalroeien in het leven geroepen op basis van 
vijf wedstrijden.  

Schoolroeikampioenschap - Ook dit jaar is het Nationaal 
schoolroei-kampioenschap georganiseerd, het was weer een 
zonnige en gezellige dag. Blad Roei! heeft er in juni een 
groot artikel aan gewijd. Smet op de dag was het 
alcoholmisbruik van één van de scholieren. Hier is een 
uitgebreid verslag van gemaakt dat is gedeeld met de 
verschillende partijen. De school heeft hier lering uit 
getrokken en de betreffende scholier heeft excuses 
gemaakt.  

Aangepast roeien - Aangepast roeien is ondersteund door de 
afdeling sportparticipatie. Zo is twee keer een classificatie 
georganiseerd. Daarnaast was er een ‘dag voor aangepast 
roeien’. Deze dag is voor zowel roeiers als coaches en 
bestaat uit een clinic en een inspiratiesessie. Tijdens de 
HISWA heeft Erik Kraak, namens de KNRB, een 
intentieverklaring voor samenwerking tussen zes partners 
van het aangepast watersporten ondertekend.  

Bestuursbokaal - Dit jaar is voor de 10e keer de Aegon 
Bestuursbokaal georganiseerd in samenwerking met Aegon. 
In mei hebben 17 van de 23 studentenverenigingen de 
uitvoering van hun plannen gepresenteerd. Argo ging er met 
de prijzenpot vandoor door het benutten van politiek 
momentum en het strategisch inzetten van hun netwerk. 
Het hele juryrapport is hier te lezen. Voor de 10e editie is er 

https://knrb.nl/2017/07/13/ongevalsrapport-jason/
https://knrb.nl/wie-zijn-wij/organisatie/commissies-en-werkgroepen/adviescommissie-veiligheid/
https://knrb.nl/voor-verenigingen/knrb-bijeenkomsten/regiobijeenkomsten/
https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2016/02/Handboek-roeiaccommodaties-2017.pdf
https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2016/09/Aegon-Bestuursbokaal-JuryRapport-Uitvoering-Presentatie-31-mei-2017.pdf
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een analyse gemaakt op de kwantitatieve gegevens die de 
verenigingen ieder jaar invullen.  

Diversen - In het voorjaar is onder alle roeiverenigingen een 
onderzoek uitgestuurd met vragen over de 
communicatiebehoefte. De enquête is door 83 
verenigingsbestuurders ingevuld. Belangrijke resultaten die 
uit dit onderzoek kwamen zijn te vinden in bijlage 5. 

Van de 24 geplande marathons zijn er twee vanwege de 
weersomstandigheden afgelast. De overige marathons 
waren druk bezocht. Wel 87 roeiers voeren vijf of meer 
marathons. 

De toercommissie organiseerde weer drie buitenlandse 
roeireizen en de commissie midweekroeien had succesvolle 
roeidagen bij een aantal verenigingen. De beide commissies 
zouden hun activiteiten bij een breder publiek bekend 
kunnen maken. 

Het bovenstaande en veel andere activiteiten zijn alleen 
mogelijk door de vrijwillige inzet van de vele commissies die 
met de afdeling samenwerken. Dit wordt niet alleen door de 
KNRB, maar ook door de verenigingen enorm gewaardeerd. 

Klik hier voor een overzicht van alle KNRB commissies en 
werkgroepen. 

Evenementen  
Herstructurering competitieroeien - Bij evenementen staat 
veel in het teken van de opvang van de groei in de roeisport. 
De NSRF is druk bezig met de herstructurering van het 
competitieroeien. In 2017 is advies uitgebracht hoe de 
NOOC-competitie kan worden uitgebreid en aangepast, om 
zo voldoende capaciteit voor de verschillende doelgroepen 

(eerste- en ouderejaars) competitieroeiers te creëren. Dit 
plan wordt in 2018 ingevoerd. In 2018 wordt verder 
gesproken over het ouderejaars competitieroeien. 

Vanuit de commissie wedstrijden is een werkgroep ingesteld 
voor het doorontwikkelen van het aanbod van wedstrijden, 
zodat er voor alle doelgroepen een geschikt aanbod komt. 
Door de commissie is een enquête gehouden over het 
nieuwe wedstrijdprogramma. Deze resultaten zijn op de 
slotwedstrijden besproken met de (nieuwe) 
wedstrijdcommissarissen en een aantal hoofdcoaches. Uit 
deze bespreking is een aantal zaken gekomen die voor 
komend seizoen aangepast gaan worden. De resultaten zijn 
hier terug te vinden. 

Kamprechters - Een andere belangrijke groep voor 
evenementen is de kamprechters. Zij zorgen, bij ieder 
weertype, voor het eerlijk en veilig verloop van de 
wedstrijden. De kamprechters zijn in het nieuw gestoken. 
Door de nieuwe kleding is de uniformiteit en uitstraling van 
de kamprechters verbeterd en zijn zij goed herkenbaar. De 
aanschaf van de nieuwe kleding is betaald uit de 
wedstrijdbijdrage die de roeiers als onderdeel van hun 
inschrijfgeld afdragen. De reacties van de meeste 
kamprechters zijn zeer positief.  

Arbitragemonitor - Dit jaar stond voor de derde keer de 
arbitragemonitor op het programma. De tevredenheid van 
kamprechters en juryleden wordt gemeten aan de hand van 
de volgende deelthema’s: motivatie, begeleiding en 
opleiding, faciliteiten en randvoorwaarden, beoordeling, 
informatievoorziening, klimaat en imago en veiliger 
sportklimaat. Op alle onderdelen is beter gescoord dan in 
2010 en 2015 en de cijfers zijn goed.

 

 

 

Klassementen - Conform het nieuwe standaardprogramma is 
in 2017 het aantal klassementsvelden uitgebreid in het 
Eerstejaarsklassement (EJK) en Developmentklassement 
(DK). In de meeste velden waren direct voldoende 

deelnemers om er een mooie strijd van te maken. Alleen de 
Lej4+ en Dev2x is met drie ploegen mager bezet (en later 
het jaar niet meer verroeid). 

https://knrb.nl/wie-zijn-wij/organisatie/commissies-en-werkgroepen/adviescommissie-veiligheid/
https://knrb.nl/2017/06/30/eerste-resultaten-enquetes-evaluatie-aanpassingen-rvr-wedstrijdprogramma-knrb-nlroei/
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Tijdens de NSRF vond de prijsuitreiking van de klassementen 
plaats. In een aantal klassementen is in de laatste wedstrijd 
nog gestreden om de winst in het klassement. Naast truien 
en foto’s heeft de coach van de winnende eerstejaarsploeg 
een coachtoeter ontvangen. Alle ploegen uit het EJK en DK 
hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen voor de 
prijsuitreiking. Dit zorgde voor een hoge opkomst tijdens de 
uitreiking.  

Helaas zijn er begin juni drie motoren van de motorboten 
gestolen, waarbij ook een aantal andere motoren is 
beschadigd. De motoren zijn ondertussen vervangen. Na 
drie jaar nemen we afscheid van Anne van Beek en Folkert 
van Kuijk als motorbootbeheerders. Afscheid betekent ook 
nieuwe mensen dus welkom, Michael van Dijk en Roland 
Kok.  

Opleidingen en kader  
Algemeen - 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. De opleidingen zijn gericht op het leren 
leveren van prestaties op topniveau (coachen) tot en met 
het bijdragen aan het plezier in bewegen en de beoefening 
van de sport als sociale activiteit (instructie). De opleidingen 
zijn competentiegericht, waarbij de praktijk – onderbouwd 
met een gedegen theoretische basis – centraal staat. De 
meeste competenties (onderdelen van kerntaken) toetsen 
we door middel van praktijkopdrachten binnen de 
vereniging. 
 
RC-4 - De Roeicoach-4 (RC-4) is gecertificeerd volgens de 
kwalificatie structuursport (KSS). In 2017 is besloten de 
opleiding niet door te laten gaan zodat deze verder 
doorontwikkeld kon worden in lijn met de overige coach- en 
instructeursopleidingen. Ook aan het traject van het 
omvormen van de kamrechtersopleiding lijkt een einde te 
komen. De werkgroep heeft het merendeel afgerond en in 
2018 wordt toegewerkt naar certificering met als doel in 
2020 geheel over te gaan op de nieuwe manier van 
opleiden.  

Docentbijeenkomsten - In mei en september zijn er 
docentenbijeenkomsten georganiseerd in samen werking 
met Paul Scheltes (opleider van de Academie voor 
sportkader). De tien docenten die in mei aanwezig waren, 
zijn actief aan de slag gegaan met verschillende manieren 
van lesgeven. In september is er een vervolg gegeven aan 
deze avond voor de Roeicoach-3 (RC-3) docenten, waarbij 
een aantal het traject voor het behalen van een KSS 
opleiders-certificaat, is ingegaan. Zodra zij dit hebben 
afgerond wordt geëvalueerd of dit ook voor de overige 
docenten wordt doorgezet. Dit alles om de kwaliteit van de 
opleidingen verder te verhogen. 

Coachcongres - In het najaar is het tweede KNRB 
coachcongres georganiseerd. Om de capaciteit te vergroten 
is een splitsing gemaakt tussen coaches (gericht op 
prestatie) en instructeurs (gericht op plezier). Het tweede 
KNRB congres vond plaats in de Puddingfabriek in Groningen 
voorafgaand aan de Hel van het Noorden. De middag en 

avond werd bezocht door zestig coaches en de reacties 
waren zeer positief. In februari 2018 wordt het congres voor 
instructeurs georganiseerd. 
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Communicatie & Sponsoring  

De afdeling Communicatie & Sponsoring is verantwoordelijk 
voor het promoten van de roeisport, het ondersteunen van 
de afdelingen topsport en sportparticipatie, het behartigen 
van de sponsorbelangen en het werven van nieuwe 
sponsoren met als doel roeiers, publiek en sponsoren te 
inspireren. 

KNRB aangesloten bij TeamNL - De KNRB is in maart 
toegetreden tot TeamNL, hét sportteam dat Nederland 365 
dagen per jaar vertegenwoordigt op internationaal 
topniveau. TeamNL topsporters strijden voor Nederland, 
inspireren Nederland en maken Nederland trots. 
Nederlandse sportbonden hebben zich gebundeld om 
samen met NOC*NSF een gezicht aan TeamNL te geven. 

Daarnaast is het een commercieel samenwerkingsverband 
tussen NOC*NSF, haar partners en de inmiddels 29 
sportbonden. Ook vanuit de KNRB zijn sponsorrechten 
ingebracht, die via TeamNL benut kunnen worden ten 
behoeve van het merk TeamNL en/of hun (commerciële) 
partners.  

De uitwerking van deze afspraken is afgelopen zomer 
gestart en was voor het eerst zichtbaar tijdens de WK roeien 
in Sarasota (USA). Zo was het logo van TeamNL te zien op de 
boten en kleding van het Aegon Nationaal RoeiTeam (ANRT) 
en in de communicatieuitingen van de KNRB. 

Sponsoring - In het eerste halfjaar van 2017 zijn, naast de 
afspraken binnen TeamNL, nieuwe afspraken gemaakt met 
de partners M-line (kussens en matrassen), Powerbar 
(sportvoeding), Concept2 Rowing (riemen), RP3 Rowing 
(ergometer), Ice-O-Tonic (sportdrank), Roeigoed (huurboten 
ANRT), Vision (zonnebrand), KIWA (certificering), Stichting 
Roeien als topsport, Fonds Gehandicaptensport en de NOS 
(mediarechten). 

Samen met de doorlopende samenwerkingen met onze 
hoofdsponsor Aegon, kledingsponsor Lorini, Nederlandse 
Loterij, Open Skies (reispartner) en Bert Stevens 
Orthesebouw leveren al deze sponsoren ieder op hun eigen 
manier een relevante bijdrage aan het bevorderen van de 
roeisport. 

Deze samenwerkingen hebben een mooie stijging van de 
sponsoring inkomsten, zowel in cash als natura, tot resultaat 
gehad. Om in de komende jaren een aantrekkelijke partner 
voor het bedrijfsleven te zijn, is eind 2017 gestart met het 
ontwikkelen van nieuwe commerciële proposities. We 
hopen dat de eerste resultaten daarvan al in 2018 merkbaar 
zijn. 

Daartoe hebben we ons onder andere aangesloten bij SX 
Bondgenoten, een initiatief van sportmarketingbureau 
TripleDouble. Naast de KNRB zijn hierbij nu zo’n vijftien 
sportbonden aangesloten. We inspireren elkaar op 
sportmarketinggebied, halen kennis op en maken gebruik 
van de (maatwerk)expertise van Triple Double.  

Kleding Nationale selecties - Het ANRT is op verschillende 
manieren het visitekaartje van het Nederlandse roeien. Het 
is belangrijk dat het ANRT ook door de kleding een passende 

uitstraling heeft. Om dit te realiseren doet hoofdsponsor 
Aegon een jaarlijkse aanvullende financiële bijdrage ten 
behoeve van een kledingpakket voor onze nationale 
selecties en begeleiding. Tijdens de WK roeien kon het ANRT 
voor het eerst gebruikmaken van een uitgebreider 
kledingpakket, waarvan kledingsponsor Lorini de leverancier 
was. In 2018 wordt dit pakket verder geoptimaliseerd. 

Marketing - De KNRB werkt hard om ook in de komende 
jaren een gezonde sportbond te zijn. Het is belangrijk ons 
aan te passen aan de snel veranderende digitale 
(sport)wereld. In 2017 zijn verschillende activiteiten 
opgestart om te komen tot een succesvolle inzet van 
databasemarketing. Met onze beperkte middelen proberen 
we via slimme samenwerkingen tot de zo belangrijke eerste 
stappen op dit gebied te komen.  

Voor de inzet van databasemarketing is aansluiting gezocht 
bij Sportscloud. Bij dit initiatief zijn enkele kleinere 
sportbonden (zoals darts en badminton) succesvol 
aangesloten. Het doel is om in 2018, onder andere door het 
opbouwen van digitale profielen, de behoeften van de KNRB 
klanten beter in kaart te hebben en daar onze activiteiten 
vervolgens op af te stemmen. Ook heeft een goede 
database van profielen commerciële waarde. Naar 
verwachting kan de bond daarvan per 2019 profiteren.  

Websites & social media - De KNRB heeft twee websites. 
Knrb.nl is de website van de organisatie en heeft als doel het 
informeren van bijvoorbeeld verenigingen. De andere 
website is roeien.nl. Deze is bedoeld om verhalen uit de 
roeigemeenschap te delen met roeiers, publiek en 
sponsoren en heeft als doel te inspireren. Roeien.nl heeft in 
2017 328.934 pagina weergaven en 224.950 unieke 
bezoekers. De best bezochte pagina was de liveblog tijdens 
het WK. Knrb.nl heeft bijna 600.000 pagina weergaven en 
381.374 unieke bezoekers. De klassementspagina is de best 
bezochte pagina. 

Het hele jaar werd gewerkt met een communicatie- en 
contentplan, gemaakt voor de afdelingen topsport en 
sportparticipatie. Voor de wereldkampioenschappen in 
Sarasota is de roeigemeenschap op de hoogte gehouden via 
een liveblog op roeien.nl. Daarnaast heeft special reporter 
Rogier Blink dagelijks filmpjes gemaakt over het wel en wee 
in Amerika. In 2017 is samengewerkt met Helden Media en 
hoofdsponsor Aegon. Dit vertaalde zich in filmpjes voor de 
socialkanalen van de roeibond op het gebied van 
breedtesport en topsport (inclusief de ‘onder 23 roeiers’ en 
de junioren). 

Via Facebook, Instagram en Twitter werden 
roeigeïnteresseerden geattendeerd op bijvoorbeeld de 
artikelen op knrb.nl en roeien.nl. Inmiddels heeft de bond 
8.100 ‘pagina vind ik leuks’ op Facebook (6.600 in 2016), 
2750 op Instagram (gestart in 2017) en 2800 volgers op 
Twitter. 

Nieuwsbrief - In 2017 is gestart met een maandelijkse 
nieuwsbrief met content die de bond eerder heeft 
gepubliceerd. Er is voor een herkenbare layout gekozen. 
Ook de afdeling talentontwikkeling gebruikt dit format wat 
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zorgt voor een herkenbare afzender. Het jaar sluiten we af 
met 2600 abonnees. 

Vieren overwinningen - Dit jaar is besloten om de NK-
winnaars extra in het zonnetje te zetten. Ieder NK was er 
een fotograaf beschikbaar die mooie foto’s maakte van alle 
winnaars. Deze zijn gepubliceerd op Facebook en instagram. 
Door het taggen van de verenigingen van de winnaars is er 
extra attentie.  
Daarnaast zijn alle overzichten met medaillewinnaars van 
Europese en wereldkampioenschappen en Olympische 
Spelen, met behulp van vrijwilligers, up-to-date gemaakt en 
op knrb.nl geplaatst. Van zoveel mogelijk 
wereldkampioenen en olympische medaillehouders zijn 
foto’s besteld en opgehangen in het Olympisch 
Trainingscentrum. 

100 jarig bestaan - De afdeling heeft samen met de afdeling 
Sportparticipatie een aantal projecten uitgevoerd ter 
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de KNRB. Op 21 
januari 2017 werd tijdens het Aegon Nationaal Roeicongres 
de 100e verjaardag van de bond gevierd. Het jaarlijkse 
congres was extra feestelijk met een ‘100 jaar quiz’ en een 

bijzonder filmpje met de hoogtepunten van de afgelopen 
eeuw. Tijdens de Aegon Koninklijke Holland-Beker zijn alle 
oud-winnaars met een EK, WK of olympische medaille 
uitgenodigd op de Bosbaan voor een feestelijke 
bijeenkomst. Het eeuwfeest wordt afgesloten tijdens het 
roeicongres in 2018. 

Huldiging - Alle roeiers van het ANRT die een medaille 
hebben gehaald tijdens de EK of de WK werden in 
Nederland gehuldigd in de Amsterdam Arena. Gezamenlijk 
werd eerst een wedstrijd van Ajax bekeken, hierna was het 
huldigingsmoment dat begon met een filmpje met de 
hoogtepunten van het jaar. 

SportcampagneteamNL - NOC*NSF is een project rondom de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 gestart om 
verenigingen te mobiliseren om sport op de lokale agenda’s 
te krijgen van de verschillende partijen. Zij hebben hiervoor 
materialen ontwikkeld. De bond heeft Helma Neppérus 
(oud-Kamerlid voor de VVD) bereid gevonden om 
verenigingen te assisteren die hulp hierbij nodig hebben. Zij 
weet als geen ander hoe het in de politiek werkt.  

  

https://knrb.nl/wie-zijn-wij/historie/
https://www.youtube.com/watch?v=hF_tqUrzKVY&t=133s
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Financieel gedeelte 
 
1. Bestuursverslag 
 
2. Jaarrekening 
 
- Balans per 31 december 2017 
- Staat van baten en lasten over 2017 
- Toelichting 
 
3. Overige gegevens 
 
- Voorstel verwerking saldo baten en lasten 
- Controleverklaring 
 
4. Bijlagen 
 
- Kasstroomoverzicht 2017 
- Gecomprimeerde begroting 2018 
- Resumé baten en lasten per pijler 
 
 
 
Bestuursverslag 
 
Voor het bestuursverslag wordt verwezen naar het 
‘jaarverslag 2017’, welke tegelijk met deze jaarrekening 
beschikbaar gesteld wordt aan de leden. 
 
Amsterdam, 24 maart 2018 
 
 
 
 

 
Rutger Arisz, voorzitter  
Hélène Fobler, secretaris  
Okke Feenstra, penningmeester 
Chris IJsbrandy, commissaris toproeien 
Erik Kraak, commissaris sportontwikkeling 
IJsbrand Haagsma, commissaris wedstrijden 
Jan Willem Landman, commissaris evenementen en 
internationale betrekkingen 
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Balans per 31 december 2017 2017 2016 
(na verwerking voorstel bestemming saldo van baten en lasten)  EUR 1000   EUR 1000  
     

Activa     
     
Vaste activa     

Materiële vaste activa  4 1.431                    
                   

1.497 
 
Financiële vaste activa  5                      0                       1  

   
 

1.431                   
 

1.498                   

     
Vlottende activa     
 
Vorderingen en overlopende activa  6                216                342 
Liquide middelen  7                    930                    683 

                 1.146                1.025 

     

                  2.577                2.523 

     

Passiva     
     
Eigen vermogen  8   

Algemene reserve   
                   

1.308 
                   

1.149 
Bestemmingsreserves                      312                    155 

                  1.620                1.304 

     
Voorzieningen  9                      72                      72 
     
 
Langlopende schulden  10 303 325 
     
Kortlopende schulden  11                    582                    822 
     

                  2.577                2.523 
  

  



KNRB jaarverslag 2017 - 13 
 

Staat van baten en lasten 2017  
    Begroting   

  2017 2017 2016 
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000  
     

Baten     
Algemeen 13 1.282  1.212  1.242  
Communicatie en sponsoring 14 295  216  224  
Sportparticipatie  15 350  328  372  
Topsport 16 1.679  1.468  1.591  
Organisatie WK 17 7 - 1.963 
     

  3.613  3.224 5.392  

     

Lasten     
Algemeen 19 499  528  465  
Communicatie en sponsoring 20 252  232  213  
Sportparticipatie 21 469  521  521  
Topsport 22 2.077  1.913  2.064  
Organisatie WK 23 -  30 2.063  
       

  3.297  3.224 5.326  

     

Saldo van baten en lasten  316  -  66  

     

     

Bestemming van saldo van baten en lasten    

Onttrekking aan Bestemmingsreserves - - -100 

Dotatie aan Bestemmingsreserve 157 - - 

Onttrekking aan Algemene reserves - - - 

Dotatie aan Algemene reserves 159 - 166 

     

  316 - 66 
 

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 
in Nederland gevestigde roeiverenigingen en regionale 
roeibonden. De KNRB is statutair gevestigd in Amsterdam, 
maar is feitelijk gevestigd op Bosbaan 10 te Amstelveen. 
 
De jaarrekening is opgesteld conform de ‘Richtlijn voor 
Jaarverslaggeving RJk C1 kleine organisaties zonder 
winststreven’. Uit hoofde van deze richtlijn is tevens de 
begroting 2017 opgenomen in de staat van baten en lasten, 
zoals deze door de algemene ledenvergadering van 19 
november 2016 is goedgekeurd. Op deze begroting is geen 
accountantscontrole toegepast. 

 
 
2. Enkelvoudige jaarrekening 
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 de vijf bestuursleden benoemen. De KNRB maakt 
gebruik van de vrijstelling tot consolidatie van ‘Stichting 
Organisatie WK Roeien 2014’ vanwege de omvang op 
grond van RJ 217.217. 
 
De activiteiten van de ‘Stichting Organisatie WK Roeien 
2014’ zijn beëindigd en stichting is in 2017 geliquideerd. Als 
gevolg van de liquidatie is er in 2017 een bate gerealiseerd. 
De activiteiten van het WK roeien 2016 zijn niet 
opgenomen in een aparte entiteit, maar zijn een onderdeel 
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van de KNRB. De activiteiten zijn begin 2017 volledig 
afgewikkeld. 
 
3. Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor het 
bepalen van het resultaat 
 
Algemeen 
Zover niet anders wordt vermeld, worden alle activa en 
passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. Baten 
en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze 
betrekking hebben en ook aan de pijler waar deze 
betrekking op hebben. 
 
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het 
opstellen van de jaarrekening worden diverse oordelen en 
schattingen gemaakt. De belangrijkste oordelen en 
schattingen zijn: 
• Levensduur vaste activa en daaruit voortvloeiende 

afschrijvingen; 
• Inbaarheid van de vorderingen; 
• Voorzieningen. 
 
Met ingang van 2017 is een schattingswijziging 
doorgevoerd in de afschrijving van de toerboten. De 
termijn is verlengd van 10 naar 20 jaar omdat dat beter 
aansluit bij de werkelijke levensduur van de boten. 

 
Valutaomrekening 
Een transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste 
verwerking gewaardeerd tegen de functionele valutakoers 
op transactiedatum. 
 
Salderen 
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden 
gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend 
indien en voor zover een deugdelijk juridisch instrument 
beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd 
vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen en het 
stellige voornemen bestaat om het saldo zodanig of beide 
posten simultaan af te wikkelen. 
 
Financiële instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire 
financiële instrumenten zoals vorderingen, effecten en 
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de 
grondslag van de primaire financiële instrumenten wordt 
verwezen naar de behandeling per balanspost. 
De KNRB heeft geen derivaten. 
 
Materiële vaste activa 
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 verkrijgingsprijs, 
rekening houdend met een eventuele residuwaarde. 
Eventuele ontvangen investeringssubsidies worden in 
mindering gebracht op de investeringen.  
 
Vlottende activa 

De vlottende vorderingen worden bij eerste verwerking 
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus 
benodigde voorziening voor oninbaarheid. 
 
Liquide middelen 
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de 
tegoeden op bankrekeningen en wissels en cheques. 
Deposito’s worden onder liquide middelen opgenomen 
indien zij in feite –zij het eventueel met opoffering van 
rentebaten– ter onmiddellijke beschikking staan. Liquide 
middelen die langer dan twaalf maanden niet ter 
beschikking staan van de groep, worden als financiële vaste 
activa gerubriceerd. 
 
Classificatie eigen vermogen en vreemd vermogen 
In de jaarrekening wordt een financieel instrument 
geclassificeerd overeenkomstig de juridische realiteit. 
Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot een 
(deel van een) financieel instrument worden in de 
jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classificatie van 
het financieel instrument als financiële verplichting 
respectievelijk als eigen-vermogensinstrument. 
 
Voorzieningen 
Een voorziening wordt gevormd indien op balansdatum een 
in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft 
waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een 
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de 
omvang betrouwbaar is te schatten. De omvang van de 
voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende 
verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. 
Tenzij anders vermeld, worden voorzieningen gewaardeerd 
tegen nominale waarde. 
 
Langlopende schulden 
Langlopende schulden worden bij eerste verwerking 
opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met de 
direct daaraan toe te rekenen transactiekosten en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs.  
 
Kortlopende schulden 
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden 
deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met de 
direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De 
kortlopende schulden worden na de eerste waardering 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de 
effectieve-rentemethode. Bij kortlopende schulden is dit 
meestal de nominale waarde. 
 
Omzetbelasting 
Binnen de KNRB wordt per pijler onderscheid gemaakt naar 
de btw toepassing. Voor de pijler Sportparticipatie geldt dat 
deze valt onder de btw sportvrijstelling. Bij de pijler 
Topsport worden de reguliere btw tarieven toegepast. De 
pijlers Algemeen en Communicatie en Sponsoring hanteren 
een pro rato tarief dat jaarlijks opnieuw wordt berekend en 
geëvalueerd. Daarnaast zijn met de fiscus aparte afspraken 
gemaakt over de btw toepassing op het Olympisch 
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Trainingscentrum, waarbij is vastgesteld dat voor het oude 
gedeelte recht is op volledige vooraftrek en voor het 
nieuwe gedeelte recht op aftrek van 90,5%. 
 
Vennootschapsbelasting 
De KNRB is als vereniging vrijgesteld van 
vennootschapsbelasting omdat er geen sprake is van een  
winststreven, alsmede concurrentie met andere 
organisaties. 
 
Baten 
Onder de baten wordt verstaan de baten als tegenprestatie 
voor de levering van goederen/ diensten, baten als 
tegenprestatie voor de levering van diensten, 
subsidiebaten, sponsorbijdragen, giften en overige baten. 
De baten worden bepaald met inachtneming van de hier 
vermelde grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben. 
 
Geamortiseerde kostprijs 
De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een 
financieel actief of financiële verplichting bij de eerste 
verwerking in de balans wordt opgenomen verminderd met 
aflossingen op de hoofdsom, vermeerderd of verminderd 
met de via de effectieve-rentemethode bepaalde 
cumulatieve amortisatie van het verschil tussen dat eerste 
bedrag en het aflossingsbedrag en verminderd met 

eventuele afboekingen (direct, dan wel door het vormen 
van een voorziening) wegens bijzondere 
waardeverminderingen of oninbaarheid. 
 
Sponsorbijdragen 
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.  
 
Subsidies 
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.  
 
Algemene kosten 
De kosten worden bepaald met inachtneming van de 
hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en 
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en 
overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het 
opnemen van voorzieningen.

 
4. Materiële vaste activa 
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: 

 Algemeen  
Sport-

participatie  Topsport OTC Totaal 
Stand 1 januari 2017      
Cumulatieve aanschafwaarde 87   278   472  1.324  2.161  
Cumulatieve afschrijvingen -76  -170  -287  -131  -664  

 11  108  185  1.193  1.497  

      
      
Mutaties 2017      
Investeringen 6 36 51 1 94 
Verschuiving afschrijving onder pijlers 3 -3 - - - 
Desinvesteringen aanschafwaarde -5 -16 -82 - -103 
Desinvesteringen cum. afschrijvingen 5 6 67 - 78 
Desinvestering opbrengsten - - - - - 
Afschrijvingen -9 -16 -61 -48 -134 

 -  7 -25 -47 -65 
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Stand 31 december 2017      
Cumulatieve aanschafwaarde  88  297  441 1.325 2.151 
Cumulatieve afschrijvingen -78  -182  -281 -179 -720 

 10  115  160 1.146 1.431 

      

      

De verdeling van de materiële vaste activa naar bedrijfsmiddelen is als volgt:   

      

  Andere bedrijfsmiddelen 

 Gebouwen Boten 
Sport-

equipment Inventaris 
 

ICT 

      

Boekwaarde per 31 december 2017 1.146 246 28 4 7 

      
 
Vanaf 2015 is het inschrijf- en uitslagensysteem 
geheralloceerd vanuit de pijler Algemeen naar de pijler 
Sportparticipatie omdat dat beter aansluit bij het feitelijke 
gebruik. 

Met ingang van 2017 is de afschrijvingstermijn van 
toerboten aangepast van 10 naar 20 jaar omdat dat beter 
aansluit bij de werkelijke levensduur van de boten.  

 
Materiële vaste activa worden als volgt afgeschreven: 
    Jaar 
     
Olympisch Trainingscentrum    30 
Wedstrijdboten    5 
Toerboten    20 
Botenwagens    10 
Kantoorinventaris    5 
ICT    3 

 
Het Olympisch Trainingscentrum (OTC) is in 2005 in gebruik 
genomen en in 2014 uitgebreid. De investeringen in het 

OTC zijn geactiveerd onder aftrek van de ontvangen 
subsidies.  

 
5. Financiële vaste activa 
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 
   2017 2016 
    EUR 1000   EUR 1000  
     
Stand 1 januari        3        8  
Ontvangen aflossingen   -2 -5 

   1 3 
Opgenomen onder vorderingen                    -1                   -2  

     

Stand 31 december                     0                   1  
 
Onder de financiële vaste activa worden rentevrije leningen 
aan verenigingen uit hoofde van huurkoop van jeugdboten 

en toerboten opgenomen. Deze leningen worden in 10 jaar 
afgelost en lopen tot 2018. 
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6. Vorderingen en overlopende activa 

   2017 2016 
    EUR 1000   EUR 1000  
     
Debiteuren         7        96  
Stichting Organisatie WK Roeien 2014   - 47 
Pensioenpremies   - 15 
Te ontvangen aflossing financiële vaste activa   1                                  2  
Vooruitbetaalde kosten           117           32  
Belastingen en premies sociale verzekeringen   18 64 
Overige vorderingen   73 86 
     

        216       342  
 
De debiteurenpositie is gedaald door de afwikkeling van de 
WK Roeien 2016. De vooruitbetaalde kosten zijn gestegen 
omdat per eind 2017 meer verplichtingen zijn aangegaan 

voor de programmakosten Topsport dan per eind 2016. De 
vordering belastingen en premies sociale verzekeringen 
betreft een vordering inzake terug te vorderen btw. 

 
7. Liquide middelen 
Liquide middelen die niet op korte termijn nodig zijn, 
worden op een spaarrekening gezet. Alle liquide middelen 
zijn ondergebracht bij de ING en zijn direct opneembaar.
 
8. Eigen vermogen 
Het verloop in het eigen vermogen (na verwerking van 
voorgestelde bestemming van het resultaat) kan als volgt 
worden weergegeven. 

  
 Algemene 

reserve  
Bestemmings- 

reserves Totaal 
  EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000 
     
Stand per 1 januari 2017       1.149      155  1.304  
Vrijval aan saldo van baten en lasten  - - - 
Dotatie van saldo van baten en lasten      159  157     316  
     

Stand per 31 december 2017        1.308      312  1.620  
 
Bestemmingsreserves  
Ten behoeve van toekomstige uitgaven zijn 
bestemmingsreserves gevormd voor FISA-toernooien, 
transitievergoeding, Topsport, Sportparticipatie en 

onderhoud aan het Olympisch Trainingscentrum (OTC). Het 
verloop van de bestemmingsreserves kan als volgt worden 
weergegeven: 

 
FISA-Toernooien 
   2017 2016 
    EUR 1000   EUR 1000  
     
Stand 1 januari        155        255  
Vrijval aan saldo   - -100 
Dotatie van saldo   - - 

     

Stand 31 december                 155                155  
 
Dit betreft een reserve voor toekomstige FISA-toernooien in Nederland. 
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Transitievergoeding 
   2017 2016 
    EUR 1000   EUR 1000  
     
Stand 1 januari        -        -  
Vrijval aan saldo   - - 
Dotatie van saldo   32 - 

     

Stand 31 december                 32                -  
 
Er wordt een reserve opgebouwd voor mogelijk in de 
toekomst uit te betalen transitievergoedingen.  

De uiteindelijk te vormen reservering bedraagt 10% van de 
loonsom. Daarvoor wordt met ingang van 2017 jaarlijks 
2,5% van de loonsom opgebouwd. 

 
Topsport 
   2017 2016 
    EUR 1000   EUR 1000  
     
Stand 1 januari        -        -  
Vrijval aan saldo   - - 
Dotatie van saldo   43 - 

     

Stand 31 december                 43                -  
 
Dit betreft een reserve voor het WK junioren 2019 in Japan.  In 2017 en 2018 worden bedragen gereserveerd om de 

hoge kosten van het toernooi in 2019 te kunnen voldoen. 
 
Sportparticipatie 
   2017 2016 
    EUR 1000   EUR 1000  
     
Stand 1 januari        -        -  
Vrijval aan saldo   - - 
Dotatie van saldo   10 - 

     

Stand 31 december                 10                -  

Dit betreft een reserve voor in de toekomst te verwachten 
grote uitgaven voor wedstrijdondersteuning.  

 
Onderhoud Olympisch Trainingscentrum 

   2017 2016 
    EUR 1000   EUR 1000  
     
Stand 1 januari        -        -  
Vrijval aan saldo   - - 
Dotatie van saldo   72 - 

     

Stand 31 december                 72                -  
 

Dit betreft een reserve voor toekomstige onderhoudsuitgaven voor het OTC.  
9. Voorzieningen 
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Voorziening onderhoud OTC  

   2017 2016 
    EUR 1000   EUR 1000  
     
Stand 1 januari          72         61  
Toevoeging    -                    34  
Onttrekking   - -23 
     

Stand 31 december             72            72  
 
Er is een voorziening groot onderhoud gevormd voor 
toekomstige uitgaven voor onderhoud aan het Olympisch 
Trainingscentrum (OTC). De jaarlijkse dotatie wordt 
vastgesteld op basis van een onderhoudsplan, welke 

periodiek wordt herijkt. Van de onderhoudsvoorziening 
heeft 0% een looptijd korter dan één jaar, circa 50% een 
looptijd tussen de één en vijf jaar en 50% langer dan 5 jaar.  

 
10. Langlopende schulden  
Dit betreft de hypothecaire lening van de ING Bank voor de 
financiering van de uitbreiding van het OTC. De lening is in 
2013 aangegaan met een looptijd van 10 jaar, eindigend op 
16 oktober 2023. De aflossingsverplichting bedraagt € 

21.600 op jaarbasis, met een slottermijn van € 202.000 op 
1 augustus 2023. Als onderpand geldt het OTC aan de 
Bosbaan nummer 10. De rente is tot 16 oktober 2018 
vastgesteld op 4,07% op jaarbasis. 

 
   2017 2016 
    EUR 1000   EUR 1000  
     
Stand 1 januari       346        368 
Aflossingen   22 22 

   324 346 
Kortlopend   21 21 
     

Stand 31 december             303            325  
 
Per ultimo 2017 heeft € 216.000 betrekking op een looptijd 
langer dan 5 jaar. 
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11. Kortlopende schulden 

  2017 2016 
   EUR 1000   EUR 1000  
    

Aflossingsverplichtingen hypothecaire lening ING  22 22 
Schulden aan leveranciers      155         317  
Bijdrage Stichting Organisatie WK Roeien 2014  - 45 
Nog te besteden bijdrage bestedingsplan NOC*NSF  60 72 
Vooruitontvangen bedragen  51 35 
Belastingen en premies sociale verzekeringen          69          43  
Vakantiegelden en -dagen            63            57  
Nog te betalen kosten WK Roeien 2016  - 18 
Nog te betalen accountantskosten  15 15 
Nog te betalen kosten Communicatie en sponsoring  58 16 
Nog te betalen kosten Sportparticipatie  38 60 
Nog te betalen kosten Topsport  18 39 
Overig  33              83  
    

      582      822  
 
De schulden aan leveranciers zijn gedaald door de 
afwikkeling van de WK Roeien 2016. 

Alle schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. 

 
12. 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 jaarlijks een retributie gaat 
betalen op basis van een nog nader overeen te komen 
jaarlijkse vergoeding ter hoogte van een bedrag wat voor 
sportaccommodaties in Amsterdam gebruikelijk is. Voor de 
uitbreiding van het OTC is een jaarlijkse retributie 
afgesproken van € 5.344. Dit bedrag wordt jaarlijks 
geïndexeerd. 
 
De KNRB huurt huizen voor sporters. De huurlasten worden 
doorbelast aan de sporters die in de huizen wonen. Het 

totaal aan jaarlijkse huurbetalingen bedraagt € 26.000. De 
huur is maandelijks opzegbaar. 
 
Er zijn diverse contractuele verplichtingen voor onder 
andere kantoorvoorzieningen (circa € 4.000 op jaarbasis) 
en huur van equipment voor de sporters (circa € 50.000 op 
jaarbasis). 

 
In aanvulling op de reeds genoemde materiële 
verplichtingen zijn de reeds in 2017 aangegane 
verplichtingen alsmede de verkregen rechten die 
betrekking hebben op 2018 verwerkt in de begroting 2018. 

 
13. Algemene baten 
    Begroting   

  2017 2017 2016 
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000  
     
Contributies     1.090  1.050    1.044  
Bijdrage bestedingsplan sportagenda 
NOC*NSF     185  160    185  
Rente         1  2        3  
Overig  6        0  10  
     

    1.282   1.212    1.242  
 
De algemene baten zijn hoger dan begroot door de groei 
van het aantal leden. Het totaal aantal leden bedraagt ruim 
35.000, in de begroting was gerekend met 34.000 leden. De 
bijdrage van NOC*NSF is hoger dan begroot, omdat in de 

begroting geanticipeerd werd op een mogelijke korting op  
de bijdrage bestedingsplan NOC*NSF. Deze korting is niet 
doorgevoerd waardoor de bijdrage in 2017gelijk bleef aan 
2016 .  
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14. Communicatie en sponsoring baten 
    Begroting   

  2017 2017 2016 
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000  
     
Sponsoring     357 238    232  
Sponsoring toegerekend aan Topsport  -87 -39 -33 
TV rechten      20  17     20  
Overig  5                     -  5        
     

       295       216       224  
 
De sponsorinkomsten zijn hoger dan begroot door het 
nieuwe sponsorcontract inzake TeamNL. Dit leverde in 
2017 100k op aan niet begrote inkomsten. Een deel van de 

sponsorgelden was bestemd om het Topsportprogramma 
te financieren en werd daarom toegerekend aan de pijler 
Topsport. 

 
15. Sportparticipatie baten 
    Begroting   

  2017 2017 2016 
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000  
     
Opleiding vergoeding  49    53   52  
Bijdrage bestedingsplan sportagenda 
NOC*NSF  52 38 95 
Subsidies    29  25   25  
Subsidies toegerekend aan Topsport  -16 - - 
Toercommissie      144  141     135  
Materiaal verhuur     39  34    48  
Heffing nationale wedstrijden  12 15 13 
Overig    41  22   4  
     

  350      328    372  
 
De pijler Sportparticipatie heeft meer opbrengsten 
gegenereerd dan begroot. Dat komt met name door een 
bijdrage vanuit het bestedingsplan NOC*NSF voor 
kaderopleidingen. De subsidie van Fonds 

Gehandicaptensport is deels toegerekend aan de pijler 
Topsport omdat deze het topsport deel van de pararoeiers 
met ingang van 2017 voor zijn rekening neemt. 
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16. Topsport baten 
    Begroting   

  2017 2017 2016 
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000  
     
Bijdrage bestedingsplan sportagenda 
NOC*NSF     1.375  1.238   1.305  
Sponsoring  87 39 120 
Eigen bijdragen  21 39 39 
Verkoopopbrengst materiaal  30 25 20 
Subsidies  16 - - 
Overig  150  127  107  
     

    1.679    1.468    1.591  
 
De bijdrage bestedingsplan sportagenda NOC*NSF en de 
sponsorinkomsten zijn hoger dan begroot. De verhoging 
van de sponsorinkomsten zijn met name te danken aan het 
eerder genoemde TeamNL contract. Daarnaast werd een 
overeenkomst gesloten met Mline die matrassen ter 
beschikking stelt met een waarde van € 33.500. De 

subsidies zijn hoger door de toerekening van een deel van 
de subsidie van Fonds Gehandicaptensport vanuit de pijler 
Sportparticipatie. De overige opbrengsten voor Topsport 
zijn hoger dan begroot door de ontvangsten van extra 
sponsorgelden ter dekking van extra programmakosten. 

 
17. Organisatie WK baten 

    Begroting   

  2017 2017 2016 

   EUR 1000   EUR 1000  EUR 1000 

     

     

Subsidie VWS    -  - 335 

Bijdrage Rotterdam Topsport      -  - 300 

Sponsoring     -  - 160 

Kaartverkoop (incl. parkeren)  - - 329 

Catering   - - 51 

Venue verkoop  - - 42 

Opbrengst accommodatie en lunch atleten  - - 
 

674 
Bijdrage Fisa  - - 48 

Overig    7  - 24 

     

  7     -  1.963 

 
Door de opheffing van de Stichting Organisatie WK Roeien 
2014 werd een positief resultaat behaald.  
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18. Status subsidieverantwoording en bijdrage bestedingsplan sportagenda 2017 
 
 Verstrekker 

 NOC*NSF FGS Aard 
 EUR 1000 EUR 1000  
Algemeen    
Algemeen functioneren 185 - Structureel 
Sportparticipatie    
Algemeen functioneren 38 - Structureel 
Kaderopleidingen 12 - Incidenteel 
Aangepast roeien - 13 Incidenteel 
Topsport    
Maatwerkfinanciering Top 10  1.375 - Structureel 
Aangepast roeien  16 Incidenteel 
    

 1.610   29   
 
De verantwoording van de ontvangen bijdrage 
bestedingsplan van het NOC*NSF dient vóór 1 juli 2018 te 
worden gedaan. De voorwaarden van de bijdrage 
bestedingsplan door NOC*NSF zijn verwerkt in het jaarplan 
en de begroting. De verantwoording over 2016 is in juni 
2017 ingediend, maar nog niet definitief vastgesteld door 

NOC*NSF. De verantwoording van de ontvangen subsidies 
van FGS (Fonds Gehandicaptensport) voor het aangepast 
roeien dient in 2018 te worden gedaan. De subsidie van 
VWS inzake de WK16 is in 2017 definitief vastgesteld en 
afgewikkeld. 

 
19. Algemene lasten 
    Begroting   

  2017 2017 2016 
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000  
     
Personeel   357  375  327  
Huisvesting  5  12 10  
Bureau  16  20 17  
ICT  30 27 26 
Bestuur  17  20 20  
Organisatie  62  61 53  
Ledenadministratie  4  6 7  
Afschrijvingen  5  7 5  
        

  496  528  465  
 
De personeelskosten zijn lager doordat in de begroting  
rekening was gehouden met hogere kosten voor de 
ziekteverzuimverzekering.  
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20. Communicatie en sponsoring lasten 
    Begroting   

  2017 2017 2016 
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000  
     
Personeel  126  69 62  
PR  51  50 46  
Communicatie  75  103 95  
Afschrijvingen  -  10 10  
 
        

  252  232  213  
 
Ten behoeve van het verbeteren van de continuïteit werd 
gekozen voor meer vaste bezetting in plaats van inhuur. 
Hierdoor zijn de personeelskosten aanzienlijk hoger dan 
begroot, maar dalen de communicatiekosten.  Totaal zijn 

de kosten hoger dan begroot, maar dat wordt 
gecompenseerd door de hogere inkomsten vanuit 
sponsoring (Team NL). 

 
21. Sportparticipatie lasten 
    Begroting   

  2017 2017 2016 
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000  
     
Opleidingen   121  124  110  
Evenementen  81  85 105  
Sportontwikkeling  90  120 137  
Toercommissie  141  147 130  
Materiaal  26  29 30  
Afschrijvingen  10  16 9  
        

  469  521  521  
 
De kosten van sportontwikkeling zijn lager doordat niet alle 
activiteiten zijn uitgevoerd conform begroting. Er was 
tijdelijk een lagere personele bezetting waardoor er minder 
proactief tijd is  besteed aan de belangenbehartiging van 
het roeien op lokaal niveau en de regiobijeenkomsten. Ook 

zijn er, mede door gebrek aan belangstelling, een aantal  
activiteiten voor aangepast roeien niet doorgegaan. De 
afschrijvingskosten zijn lager door de aanpassing van de 
afschrijvingstermijn van toerboten.  
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22. Topsport lasten 
 
    Begroting   

  2017 2017 2016 
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000  
     
Trainingskampen en uitzendingen  814  618 701  
Sporttechnische begeleiding  800  766 909  
Sportmedische begeleiding  110  107 105  
Kleding  51  74 24  
Onderhoud materiaal  88  55 59  
OTC  88  171 140  
Talentcentra  40  40 38  
Huisvesting roeiers  25  27 24  
Afschrijvingen  61  55 64  
     

  2.077  1.913  2.064  
 
De lasten voor Topsport zijn per saldo hoger dan begroot. 
De overschrijding wordt grotendeels gecompenseerd door 
de extra opbrengsten. De OTC kosten lijken lager dan 
begroot, maar dat is het gevolg van de opbouw van de 
bestemmingsreserve onderhoud OTC. Waar tot vorig jaar 

een voorziening werd opgebouwd die via de kosten liep, 
wordt met ingang van 2017 een reserve gevormd via het 
eigen vermogen. In de kosten van het OTC zijn de 
financieringslasten van de hypothecaire lening voor het 
OTC opgenomen ad € 13.000. 

 
23. Organisatie WK lasten  
    Begroting   

  2017 2017 2016 

   EUR 1000   EUR 1000  EUR 1000 

     

Algemene kosten  -    - 230 

Operationele kosten    -  - 899 

Communicatie en promotiekosten      -  - 251 

Transport, catering en accommodatiekosten     -  - 
 

683 
Overige  - 30 - 

     

  -      30  2.063 

 
De afwikkeling van de WK16 in 2017 bracht geen extra 
kosten met zich mee. Er was een post begroot omdat niet 
met zekerheid kon worden vastgesteld dat er geen extra 

kosten gemaakt zouden worden. Het hiermee 
gerealiseerde voordeel is conform interne afspraken ten 
gunste gekomen van de pijler Topsport. 
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24. Personeelslasten 

   2017 2016 
    EUR 1000   EUR 1000  
     
Salarissen   1.011 946 
Werkgeverslasten   133 134 
Pensioen   103 98 
Overig   111 91 
Ontvangen (zieken)gelden   -18 -5 

     

   1.340  1.264  

     

Onderverdeeld naar pijler:     

Algemeen   260 257 

Algemeen - overhead   97 70 

Communicatie en sponsoring   126 62 

Sportparticipatie   166 152 

Topsport   691 723 

     

   1.340 1.264 

     

Per ultimo 2017 is het gemiddeld aantal personeelsleden, 
gemeten in voltijds formatieplaatsen, met 1,0 fte 
toegenomen ten opzichte van 2016. 
 
Personele bezetting 

   31-12-2017  31-12-2016 
(in fte)     
     
Bondsbureau   9,8  8.5  
Coaches    6,6  6,9  

     

   16,4  15,4  
 
Pensioenen 
De KNRB is aangesloten bij de bedrijfstakpensioenfonds 
PFZW en past voor al haar medewerkers de 
middelloonregeling conform het standaard 
pensioenreglement toe. De pensioenregeling is niet in de 
jaarrekening verwerkt als een toegezegde bijdrage regeling, 
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. Per ultimo 2017 is de 
dekkingsgraad van het pensioenfonds 101% (ultimo 2016: 
95%). 
 
Bezoldiging en onkostenvergoedingen 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 totaalbedrag betaald 
van € 11.600 (€ 15.000 in 2016). 
 
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 gering gezien de 
bezetting van het personeel en het verloop hiervan. Indien 
een uitkering wordt verwacht zal dit worden opgenomen in 
de begroting. 
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Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen specifieke gebeurtenissen na balansdatum. 
 
Amsterdam, 24 maart 2018 
 
Rutger Arisz, voorzitter  
Hélène Fobler, secretaris  
Okke Feenstra, penningmeester 
Chris IJsbrandy, commissaris toproeien 
Erik Kraak, commissaris sportontwikkeling 
IJsbrand Haagsma, commissaris wedstrijden 
Jan Willem Landman, commissaris evenementen en internationale betrekkingen 

Overige gegevens 

Voorstel bestemming van het saldo van baten en lasten over 
het boekjaar 2017 
 
Het bestuur heeft conform de bepalingen van artikel 18 van 
de statuten een jaarverslag, rekening en verantwoording 

opgesteld. Het bestuur stelt voor het saldo van baten en 
lasten 2017 te bestemmen conform de verwerking in noot 
8, ‘Eigen vermogen’. Dit voorstel is verwerkt in de balans. 
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Controleverklaring 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: de ledenraad en het bestuur van de Koninklijke 
Nederlandsche Roeibond 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 
2017 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2017 van de Koninklijke 
Nederlandsche Roeibond te Amstelveen gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen 
jaarrekening een getrouw beeld van  
de grootte en den samenstelling van het vermogen van de 
Koninklijke Nederlandsche Roeibond  
per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in 
overstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 
voor kleine organisaties (RJK C1) Kleine Organisaties zonder 
winststreven. 

De jaarrekening bestaat uit: 
- De balans per 31 december 2017 
- De staat van baten en lasten over 2017 
- De toelichting met een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het 
Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op 
grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening. 

Wij zijn onafhankelijk van de Koninklijke Nederlandsche 
Roeibond zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 
(ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie 
voldoende geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, 
omvat het jaarverslag andere informatie die bestaat uit: 
- het bestuursverslag; 
- de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 
mening dat de andere informatie met de jaarrekening 

verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat. 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op 
basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
controle of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiele afwijkingen bevat.  
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de 
vereisten in de Nederlandse Standaard 720.  
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als 
onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de 
andere informatie waaronder bestuursverslag en de overige 
gegevens in overeenstemming met de Richtlijn voor de 
jaarverslaggeving C1 voor kleine organisaties (RJK C1) Kleine 
Organisaties zonder winststreven. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden voor de jaarrekening 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de 
jaarrekening:  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en 
getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 
C1 voor kleine organisaties (RJK C1) Kleine Organisaties 
zonder winststreven. In dit kader is het bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die 
het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur 
afwegen of de vereniging in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond 
van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de 
jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de 
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de vereniging haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van 
toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de 
vereniging. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening  
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en 
uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle- informatie verkrijgen voor 
het door ons af te geven oordeel.  
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Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen 
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat 
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten 
en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht 
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis 
van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de 
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden 
en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen 
op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch 
uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften 
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit: 
- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de 
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte,  
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die 
relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als 
doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de vereniging; 
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op 
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een vereniging haar continuïteit niet 
langer kan handhaven; 
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van 
de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; 
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft 
van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de 
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 
significante bevindingen die uit onze controle naar voren 
zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

Utrecht, 5 maart 2018 

 

Ernst & Young Accountants LLP 

w.g. M.A. Brandhorst MSc RA 
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Bijlagen 
 
Kasstroomoverzicht 2017 
 

Kasstroomoverzicht  2017 2016 
    EUR 1000   EUR 1000  
Kasstroom uit operationele activiteiten     
Saldo van baten en lasten   316  66  
Afschrijvingen   140  148  
Mutaties voorzieningen   -  11  
Mutatie vorderingen   111  19  
Mutatie kortlopende schulden   -225  -25  

   342  219  

     
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     
Investeringen    -94  -164  
Desinvesteringen   19 - 
Aflossingen huurkoop boten   1  2  

   -74  -162  

     
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     
Aflossing op financiering   -21 -21 

   -21 -21 

     

Netto kasstroom   247  36  

     
     
Liquide middelen 1 januari   683  647  
Liquide middelen 31 december   930  683  

Mutatie   247  36  
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 
methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven 

uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de 
kasstroom uit operationele activiteiten. 
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Gecomprimeerde begroting 2018 
 
  Begroting  Realisatie Begroting 

  2018 2017 2017 
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000  
Baten     
Algemeen  1.248 1.282  1.212 
Communicatie en sponsoring  280 295  216 
Sportparticipatie  360 350  328 
Topsport  1.985 1.679  1.468 
Organisatie WK  - 7 - 
     

  3.873 3.613 3.224 

     
Lasten     
Algemeen  508 499  528 
Communicatie en sponsoring  216 252  232 
Sportparticipatie  529 469  521 
Topsport  2.500 2.077  1.913 
Organisatie WK  - -  30 
     

  3.753 3.297 3.224 

     

Saldo van baten en lasten  120 316 - 

     

     

Bestemming van saldo van baten en lasten    

Onttrekking aan Bestemmingsreserves  - - - 

Dotatie aan Bestemmingsreserves  120 157  

Onttrekking aan Algemene reserves  - - - 

Dotatie aan Algemene reserves  - 159 - 

  - - - 
 
 

.   
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Resumé baten en lasten per pijler 
  Realisatie  Begroting Verschil 

  2017 2017  
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000  
Algemeen     
Baten  1.282 1.212 70 
Lasten  499 528 -29 
Dotatie aan bestemmingsreserves  10 - 10 

  773 684 89 

     
Communicatie en sponsoring     
Baten  295 216 79 
Lasten  252 232 20 
Dotatie aan bestemmingsreserves  3 - 3 

  40 -16 56 

     
Sportparticipatie     
Baten  350 328 22 
Lasten  469 521 -52 
Dotatie aan bestemmingsreserves  14 - 14 

  -133 -193 60 

     
Topsport     
Baten  1.679 1.468 211 
Lasten  2.077 1.913 164 
Dotatie aan bestemmingsreserves  130 - 130 

  -528 -445 -83 

     
Organisatie WK     
Baten  7 - 7 
Lasten  - 30 -30 

  7 -30 37 

     
Totaal     
Baten  3.613 3.224 389 
Lasten  3.297 3.224 73 
Dotatie aan bestemmingsreserves  157 - 157 

Saldo van baten en lasten  159 - 159 
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BIJLAGEN 

 

Bijlage 1 

Overzicht Aegon Nationaal RoeiTeam 2017 
Door het jaar heen hebben wijzigingen plaats gevonden 

Dames 
Ae-Ri Noort 
Aletta Jorritsma 
Annika van der Meer 
Carline Bouw 
Ellen Hogerwerf 
Inge Janssen 
José van Veen 
Karolien Florijn 
Kirsten Wielaard 
Lies Rustenburg 
Lisa Scheenaard 
Marloes Oldenburg 
Monica Lanz 
Nicole Beukers 
Olivia van Rooijen 
Roos de Jong 
Sophie Souwer 
Veronique Meester 
Ymkje Clevering 
Amber Kraak 
Ilse Paulis 
Lisa Wörner 
Marieke Keijser 
Jenny de Jong 
Maaike Head 
Karien Robbers 

Heren 
Abe Wiersma 
Amos Keijser 
Bjorn van den Ende 
Bo Wullings 

Boudewijn Röell 
Corné de Koning 
Diederik van Engelenburg 
Dirk Uittenbogaard 
Freek Robbers 
Govert Viergever 
Harold Langen 
Jasper Tissen 
Kaj Hendriks 
Koen Metsemakers 
Lex van den Herik 
Mechiel Versluis 
Mitchel Steenman 
Niki van Sprang 
Robert Lücken 
Roel Braas 
Ruben Knab 
Stef Broenink 
Tone Wieten 
Jort van Gennep 
Tim Heijbrock 
Peter Wiersum 
Boaz Meylink 
Rogier Blink 
Peter van Schie 
Joris Pijs 
Vincent van der Want 

 

Klik hier voor de begeleiding van het Aegon Nationaal 
RoeiTeam 

  

https://knrb.nl/wie-zijn-wij/organisatie/begeleiding-aegon-nationaal-roeiteam/
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Bijlage 2 

Medaillewinnaars 

WC I Belgrado 

W4- goud  
Aletta Jorritsma (Nereus), Karolien Florijn (Die Leythe), José 
van Veen (Pelargos) en Monica Lanz (Triton) 
 
W2x goud 
Sophie Souwer (Gyas) & Inge Janssen (Orca) 
 
M8+ goud 
Michiel Oyen, Nelson Ritsema, Abe Wiersma, Bo Wullings, 
Jaap Scholten, Ruben Knab, Lex van den Herik, Freek 
Robbers en Dieuwke Fetter (st) (allen Nereus) 
 
W4x zilver 
Olivia van Rooijen (Nereus), Inge Janssen (Orca), Sophie 
Souwer (Gyas) en Nicole Beukers (Njord) 
 
M4- zilver 
Harold Langen (Triton), Vincent van der Want (Nereus), 
Jasper Tissen (Skadi) en Govert Viergever (Nereus) 
 
W2x zilver 
Lisa Scheenaard ( Thêta) & Marloes Oldenburg (Gyas) 
 
W2- zilver 
Lies Rustenburg ( Skøll) & José van Veen (Pelargos) 
 
W2- brons 
Aletta Jorritsma (Nereus) & Karolien Florijn (Die Leythe) 
 
WC II Poznan 
 
PR2Mix2x goud 
Annika van der Meer (Njord) & Corné de Koning (Scaldis) 
 
M4x zilver 
Niki van Sprang (Pampus), Koen Metsemakers (Phocas), 
Amos Keijser (Laga) en Freek Robbers (Nereus) 
 
WC III Luzern 
 
W4x zilver 
Lisa Scheenaard (Thêta), Olivia van Rooijen (Nereus), Sophie 
Souwer (Gyas) en Nicole Beukers (Njord) 
 
LW1x zilver 
Marieke Keijser (De Maas) 
 
M4- brons 
Harold Langen (Triton), Jasper Tissen (Skadi), Vincent van 
der Want (Nereus) en Govert Viergever (Nereus) 
 
M8+ brons 
Mechiel Versluis (Okeanos), Boaz Meylink (Nereus), Kaj 
Hendriks (Triton), Ruben Knab (Nereus), Roel Braas 
(Okeanos), Tone Wieten (Nereus), Bjorn van den Ende 

(Skøll), Robert Lücken ( Nereus) en Diederik van 
Engelenburg (st) Proteus-Eretes 
 
International Para Regatta Gavirate 
 
PR2Mix2x –goud (zaterdag en zondag) 
Annika van der Meer (Njord) & Corné de Koning (Scaldis) 
 
EK Racice 
 
M8+ brons 
Boaz Meylink (Nereus), Kaj Hendriks (Triton), Tone Wieten 
(Nereus), Roel Braas (Okeanos), Ruben Knab (Nereus), 
Mechiel Versluis (Okeanos), Robert Lücken (Nereus), Bjorn 
van den Ende (Skøll) en Diederik van Engelenburg (st) 
(Proteus-Eretes) 
 
W8+ zilver 
Kirsten Wielaard (Nereus), Aletta Jorritsma (Nereus), 
Karolien Florijn (Die Leythe), Lies Rustenburg (Skøll), José 
van Veen (Pelargos), Ymkje Clevering (Gyas), Veronique 
Meester (Nereus), Monica Lanz (Triton) en Ae-Ri Noort (st) 
(Okeanos) 
 
W4- brons 
Willeke Vossen (Triton), Marleen Verburgh (Triton), 
Annemarie Bernhard (Orca) en Lisanne Brandsma (Skadi) 
 
W4x zilver 
Olivia van Rooijen (Nereus), Inge Janssen (Orca), Sophie 
Souwer (Gyas) en Nicole Beukers (Njord) 
 
W2x zilver 
Lisa Scheenaard (Thêta) & Marloes Oldenburg (Gyas) 
 
LW2x zilver 
Ilse Paulis (Nereus) & Marieke Keijser (De Maas) 
 
 
WK Sarasota 
 
W4x goud 
Olivia van Rooijen (Nereus), Inge Janssen (Orca), Sophie 
Souwer (Gyas) en Nicole Beukers (Njord) 
 
PR2Mix2x goud 
Annika van der Meer (Njord) & Corné de Koning (Scaldis) 
 
LW1x zilver 
Marieke Keijser (De Maas) 
 

Henley Royal Regatta 

The Women’s Four (W4-) 
Elsbeth Beerens, Karolien Florijn, Ymkje Clevering, en 
Veronique Meester (allen Hollandia) 

The Princess Grace Challenge Cup (W4x) 
Lisa Scheenaard, Sophie Souwer, Olivia van Rooijen en 
Nicole Beukers (allen Hollandia) 
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WK U23 Plovdiv 

BLW1x goud 
Marieke Keijser (De Maas) 

BW4- goud 
Elsbeth Beeres (Skøll), Karolien Florijn (Die Leythe), Ymkje 
Clevering (Gyas) en Veronique Meester (Nereus) 

BM8+ goud 
Max Ponsen (Willem III). Lex van der Herik (Nereus), Simon 
van Dorp (Willem III), Maarten Hurkmans (Hemus), Jaap 
Scholten (Nereus), Michiel Mantel (Willem III), Bram 
Schwarz (Het Spaarne), Michiel Oyen (Nereus) en Bjorn 
Kwee (st) (Njord) 

BLW4x zilver 
Marike Veldhuis (Nereus), Iris Hochstenbach (Gyas), Anna 
Verkuil (Triton) en Martine Veldhuis (Nereus) 

EK junioren Krefeld  

JW1x brons 
Isabel van Opzeeland (Die Leythe) 

Coupe de la Jeunesse Hazewinkel  

JW2x zilver (zaterdag) 
Birgit Cornelissen (De Maas) & Fien van Westreenen (Willem 
III) 

JW2x brons (zondag) 
Birgit Cornelissen (De Maas) & Fien van Westreenen (Willem 
III) 

Nationaal kampioenen 2017 

Aegon NK Klein 

Meisjes 16 skiff (M16 1x) 
1: Birgit Cornelissen (De Maas) 
2: Fien van Westreenen (Willem III) 
3: Pien Ruigrok (De Maas) 

Meisjes 18 skiff (M18 1x) 
1: Isabel van Opzeeland (Die Leythe) 
2: Femke van de Vliet (Viking) 
3: Ilse Feenstra (De Maas) 

Lichte dames skiff (LDE1x) 
1: Marieke Keijser (De Maas) (Tevens U23 kampioen) 
2: Amber Kraak (Vidar) 
3: Martine Veldhuis (Nereus) 

Dames U23 skiff (DSB1x) 
1: Elsbeth Beeres (Skøll) 

Dames skiff (DE1x) 
1: Sophie Souwer (Gyas) 
2: Lisa Scheenaard (Thêta) 
3: Roos de Jong (Proteus) 

Dames twee-zonder (DE2-) 
1: Veronique Meester (Nereus) & Ymkje Clevering (Gyas) 

(tevens U23 kampioen) 
2: José van Veen (Tromp) & Lies Rustenburg (Skøll) 
3: Aletta Jorritsma (Nereus) & Karolien Florijn (Die Leythe) 

Jongens 16 skiff (J16 1x) 
1: Jelmer Bennema (Viking) 
2: David van Velden (Willem III) 
3: Jelle Bakker (De Hunze) 

Jongens 18 skiff (J18 1x) 
1: Gert Jan van Doorn (Die Leythe) 
2: Olav Molenaar (’t Spaarne) 
3: Charles de Monchy (De Maas) 

Jongens 18 twee-zonder (J18 2-) 
1: Jasper Joordens & Hilmar Verbeek (MWC) 
2: Lodewijk Tilanus & Thomas de Hertog (Willem III) 
3: Jacco Broeren & Niels Hutter (Viking) 

Lichte heren U23 skiff (LSB1x) 
1: Freek Temming (Nereus) 

Lichte heren skiff (LE1x) 
1: Lennart van Lierop (Skøll) 
2: Jort van Gennep (Nereus) 
3: Tim Heijbrock (Willem III) 

Heren U23 skiff (SB1x) 
1: Luuc Adema (Gyas) 

Heren skiff (E1x) 
1: Koen Metsemakers (Phocas) 
2: Niki van Sprang (Pampus) 
3: Abe Wiersma (Nereus) 

Lichte heren twee-zonder U23 (LSB2-) 
1: Jesse Jans Bergman & Maciek Mika (Nereus) 

Lichte heren twee-zonder (LE2-) 
1: Nils Meyer & Sybren Visser (Gyas) 
2: Bram Kamerbeek & Wietse van Blitterswijk (Aegir) 
3: Jesse Jans Bergman & Maciek Mika (Nereus) (tevens U23 
kampioen) 

Heren twee-zonder U23 (SB2-) 
1: Sjoerd Hutter & Pieter Bruins / Skadi 

Heren twee-zonder (E2-) 
1: Ruben Knab (Nereus) & Roel Braas (Okeanos) 
2: Kaj Hendriks & Harold Langen (Triton) 
3: Bo Wullings & Lex van den Herik (Nereus) 

Aegon Open NK 

Dames dubbeltwee (W2x) 
Olivia van Rooijen (Nereus) & Sophie Souwer (Gyas) 
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Dames vier-zonder (W4-) 
Elsbeth Beeres (Skøll), Annemarie Bernhard (Orca), Ymkje 
Clevering (Gyas) en Veronique Meester (Nereus) 

Dames dubbelvier (W4x) 
Nicole Beukers (Njord), Sophie Souwer (Gyas), Olivia van 
Rooijen (Nereus) en Lisa Scheenaard (Thêta) 

Dames Acht (W8+) 
Marleen Verburgh (Triton), Kyra de Vries (Orca), Lisanne 
Brandsma (Skadi), José van Veen (Tromp), Aletta Jorritsma 
(Nereus), Willeke Vossen (Triton), Rosa Bas (Orca), Kirsten 
Wielaard (Nereus) en Ae-Ri Noort (st) (Okeanos) 

Heren vier-zonder (M4-) 
Govert Viergever (Nereus), Jasper Tissen (Skadi), Vincent van 
der Want (Nereus) en Harold Langen (Triton) 

Heren dubbelvier (M4x) 
Niki van Sprang (Pampus), Abe Wiersma (Nereus), Koen 
Metsemakers (Phocas) en Freek Robbers (Nereus) 

Heren Acht (M8+) 
Michiel Oyen (Nereus), Max Ponsen (Willem III), Michiel 
Mantel (Willem III), Jaap Scholten (Nereus), Maarten 
Hurkmans (Hemus), Simon van Dorp (Willem III), Lex van 
den Herik (Nereus), Bram Schwarz (University of 
Washington) en Bjorn Kwee (st) (Njord) 

Lichte heren dubbeltwee (LM2x) 
Matthew Curtin & James Chuter (UTS Haberfield RC) 

Heren dubbeltwee (M2x) 
Angus Groom & Graeme Thomas (Thomas-Agecroft RC) 

NK Junioren groot 

Meisjes 16 dubbeltwee (M16 2x) 
Adine de Keijzer (De Maas) & Pau Koster (De Maas) 
 
Meisjes 16 dubbelvier (M16 4x) 
Pien Ruigrok (De Maas), Pleun Bon (Willem III), Birgit 
Cornelissen (De Maas) en Fien van Westreenen (Willem III) 
 
Meisjes 18 dubbelvier (M18 4x) 
Femke van de Vliet (Viking), Naomi Visser (Willem III), Femke 
Paulis (Salland) en Ilse Feenstra (De Maas) 
 
Meisjes 18 dubbeltwee (M18 2x) 
Ilse Feenstra (De Maas) & Femke van de Vliet (Viking) 
 
Meisjes 18 Acht (M18 8+) 
Naomi Visser (Willem III), Ilse Feenstra (De Maas), Inez den 
Hond (Willem III), Anne-Fleur van der Zee (Goudse), Josette 
Derksen (De Amstel), Anne Martine Klok (De Amstel), Femke 
Paulis (Salland), Femke van de Vliet (Viking) en st. Job Sesink 
(Viking) 

Jongens 16 dubbeltwee (J16 2x) 
David Verboom & David van Velden (beiden Willem III) 
 

Jongens 16 dubbelvier (J16 4x) 
Olivier de Boer, Willem Stoop, Bouke Hoekstra & Jaap Worm 
(allen Willem III) 
 
Jongens 18 dubbeltwee (J18 2x) 
Max Gompel & Casper van Luyken (beiden Tromp) 
 
Jongens 18 vier-zonder (J18 4-) 
Gijs Schwarz, Noud Scholten, Edwin van der Maarel (Laga) & 
Olav Molenaar (anderen Het Spaarne) 
 
Jongens 18 dubbelvier (J18 4x) 
Gert Jan van Doorn (Die Leythe), Lodewijk Tilanus (Willem 
III), Charles de Monchy (De Maas) & Hilmar Verbeek 
(Maastrichtsche) 
 
Jongens 18 Acht (J18 8+) 
Alle Kolff (Naarden), Hilmar Verbeek (Maastrichtsche), Joost 
Schwarz (Spaarne), Bas Bosman (Naarden), Stefan Slagter 
(Hemus), Max Jager (Hemus), Jelle Koopman (Hemus), Finn 
Florijn (Die Leythe) & Mees van Nierop st. (Spaarne) 

NKIR 

DPR3 Kelly van Dongen (Dudok van Heel) 
 
M16 Lisa Bruijnincx (Gouda) (tevens Nederlands record) 
M18 Jessy Vermeer (RIC) 

LDSB Marieke Keijser – Skadi (Nederlands record) 
DSB Ymkje Clevering (Gyas) 

LDE Ilse Paulis (Nereus) 
DE Lisanne Brandsma (Skadi) 

HPR 3 Geert Jan Borst (Ossa) 
HPR 2 Corné de Koning (Scaldis) (tevens wereldrecord) 

J16 Wietse Morreau (Het Spaarne) 
J18 Olav Molenaar (Okeanos) 

LSB Obbe Tibben (Skøll) (tevens Nederlands record) 
SB Sander de Graaf (Thêta) 

LHE Jolmer Tuinstra (Gyas) 
HE Jacob van de Kerkhof (Triton) 
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Bijlage 3 

KNRB prijzen 2017 

Jeugdbeker - De jaarlijkse wisselprijs voor de vereniging die 
met haar juniorploegen (15-16 jaar en 17-18 jaar) de beste 
prestaties heeft geleverd op bepalende wedstrijden in het 
binnenland, gebaseerd op basis van het aantal 
overwinningen. De jeugdbeker is gewonnen door de 
Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas. 

Vaardigheidsbeker Jeugd - De jaarlijkse 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 afgelegd. De 
prijs is gewonnen door de Alkmaarsche Roei- en Zeil 
Vereeniging.  

Nikkelen Nelis Vaardigheidsbeker Volwassenen - De 
Alkmaarsche Roei- en Zeil Vereeniging won de jaarlijkse 
vaardigheidsbeker voor volwassenen. De wisselprijs 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). 

Tritonbeker - Deze beker is ter beschikking gesteld door dr. 
J.W. Hingst. De 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. De beker was dit jaar voor A.S.R. 
Nereus. 

KNRB Lauwerkrans voor Marathonroeien - Deze 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. Dit jaar heeft Kees van Maaren 
van RV De Laak de krans gewonnen. Hij heeft 20 marathons 
uitgeroeid en daarbij 1172 km afgelegd. 

A.A.J.H. Marres Herinneringsprijs - Tijdens het coachcongres 
is gestemd 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 Lisanne Petter van 
A.G.S.R. Gyas. 

Chris van Winden Beker - Tijdens het instructeurscongres is 
gestemd, op voordracht van de verenigingen, welke 
instructeur de beste prestatie heeft geleverd. De prijs is dit 
jaar voor Peter Prins van Roei- en Zeilvereniging Gouda. 

Persprijs - De persprijs is gewonnen door Johan ten Berg. De 
meeste roeiers kennen Johan van het boek Helden op het 
Water, het Varsity Magazine en zijn bijdrages aan het blad 
Roei! Johan bewaakt met hart en ziel de Nederlandse 
roeihistorie. Al jaren voorziet hij de bond, en dus de 
roeigemeenschap, van historische beelden met een mooi 
verhaal. 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 berichtgeving over roeien heeft verzorgd. 

Hanny van der Aa Bokaal - Hanny van der Aa heeft het 
marathonroeien in Nederland opgezet 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 vereniging met de meeste 
deelnemers met een oorkonde in een jaar. De bokaal is 
uitgereikt aan RV De Laak, met 13 oorkondes. 

Gambonnière - Deze jaarlijkse wisselprijs voor het 
damesroeien wordt gewonnen door de vereniging waarvan 
de roeisters de beste prestatie hebben geleverd in de senior 
A-nummers in Nederland. De Gambonnière is ter 
beschikking gesteld door Nely Gambon die (inter)nationaal 
grote betekenis had voor de roeisport, en voor de 
ontwikkeling van het damesroeien in het bijzonder. De prijs 
is dit jaar voor A.G.S.R. Gyas. 

KNRB vrijwilligersprijs - De KNRB vrijwilligersprijs wordt 
toegekend aan een persoon, groep personen, instelling of 
organisatie die op bijzondere wijze heeft bijgedragen aan de 
roeisport, of een prestatie heeft geleverd die bijzondere 
waardering of aanmoediging verdient. Dit jaar is de prijs 
uitgereikt aan de commissie infrastructuur van de KNRB.  
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Bijlage 4 

Topsport medailleklassementen en marktaandeel 

Podiumplaatsen - Nederlandse podiumplaatsen op 
internationale evenementen:  1993-2012: 1,6 medaille per 

evenement. 2013-2016: 2,3 m/e, 2017: gemiddeld 2,6 
medaille per evenement.  

 

Medailleklassementen en marktaandeel - In 2017 behaalde 
de onder 23 selectie in het medailleklassement van het 
wereldkampioenschap een geweldige 2e plaats. De junioren 

zakten helaas verder naar een gedeelde 18e plaats. Maar op 
de WK behaalde de Nederlandse equipe een gedeelde 4e 
plaats en daarmee werd de top-5 ambitie gecontinueerd.  

 

Op het EK in Racice, het tweede jaarlijkse piekevenement, is 
Nederland met 11,9% naar marktaandeel vierde geworden, 
achter ITA, ROU en POL. 

Het marktaandeel op het WK 2017 was 3,6% (2013 4,8%, 
2014 0%, 2015 2,4%, 2016 7,1%), dat is realistisch 
gesproken ‘slechts’ top-8(-13). Over de Olympiade 2017-

2020 (wereldkampioenschappen 2017 tot en met 2019 en 
de Olympische Spelen 2020) staat Nederland in de 
tussenstand met een marktaandeel van 3,6 procent op een 
8e plaats (nagenoeg gelijk aan gemiddelde over de 
Olympiade 2013-2016; 3,8% en Olympisch aandeel 1900-
2016 van 4% ). En wederom achter ITA, ROU en POL! 
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Het Olympisch Marktaandeel is een gestandaardiseerde maat van de totale prestatie van een land waarbij de gewonnen medailles 
worden omgezet naar punten (goud = 3, zilver = 2 en brons = 1). De gewonnen punten worden weergegeven als een percentage 
van het totale aantal punten (14 events, 3 medailles is 84 punten). Volgens onderzoek is ‘marktaandeel’ de beste maat om het 
succes van een land te meten, omdat het de enige gestandaardiseerde maat is en deze maat omhoog kan gaan door meer 
medailles te winnen, de kwaliteit van de gewonnen medailles te verbeteren en de absolute prestatie te handhaven wanneer het 
aantal te behalen medailles daalt. Het is een meer robuuste en controleerbare maat voor de ‘eigen prestatie’. Een stijging wordt 
namelijk niet veroorzaakt doordat dominante landen nog dominanter zijn geworden of doordat een directe tegenstander een 
tegenvaller heeft. 

Algemene conclusie is dat het Nederlandse roeien in 2017 
‘naar behoren’ heeft gepresteerd. Een relativerende 
opmerking is echter op zijn plaats. In vergelijking met de 
traditionele top-5 van NZL, GBR, GER, AUS en USA heeft NED 
het naar behoren gedaan. Echter met ITA, ROU en POL heeft 

NED er drie serieuze concurrenten bijgekregen, die het in 
eindschikking marktaandeel 2017, zowel op het EK als op de 
WK, voor heeft moeten laten gaan. Met andere woorden, de 
top wordt breder en de competitiedichtheid daarmee dus 
groter. 
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Bijlage 5 

Sportparticipatie 

1: Rapport cijfers Congres: 

Algemeen 2013 2014 2015 2016 2017 

Algemene waardering 7,4 7,7 7,8 7,9 8 

Plenair openingsprogramma 7,9 7,5 7,8 7,7 7,8 

Workshops 6,6 7,6 7,4 7,5 7,4 

Plenair feestprogramma nvt nvt nvt nvt 8,1 

Gesprekken bestuursleden nvt 7,4 6,9 nvt nvt 

Bedrijvenplein 6,9 6,9 7,1 6,9 7 

Lunch 8,4 8,1 8,3 8,3 8,2 

Borrel 7,7 6,4 8,3 8,2 7,9 

 

2. Belangrijkste onderzoek communicatiebehoefte verenigingen 2017 

• 94% van de respondenten gebruikt knrb.nl om in hun communicatiebehoefte te voorzien. 

• Meerdere respondenten geven aan dat zij meer overzicht willen op knrb.nl, zodat alles beter vindbaar wordt.  

• De ledenpost wordt door 97% van de respondenten als nuttig ervaren. 

• Iets meer dan de helft van de respondenten (59%) volgt de Facebookpagina KNRB niet. 

• Facebook, mailcontact en telefonisch contact worden over het algemeen goed beoordeeld.   

• De KNRB krijgt gemiddeld een 7,4 voor hun communicatie naar de verenigingen. 

 

3. Cijfers opleidingen 2017 
Peildatum 01-01-2018 

Opleidingstype 
Aantal 

opleidingen 

Aantal 
mannelijke 
deelnemers 

Aantal 
vrouwelijke 
deelnemers 

Aantal 
deelnemers 

totaal 

Gemiddelde 
leeftijd 

deelnemers 

Jongste 
deelnemer 

Oudste 
deelnemer 

Aantal 
diploma’s 

totaal 
uitgegeven* 

Roei-instructeur 
2 7 35 31 66 52,6 21 76 47 

Roei-instructeur 
3 

0             5 

Roeicoach 2 4 24 22 46 22,6 20 64 19 

Roeicoach 3 3 22 12 34 28 20 65 20 

Roeicoach 4 0             2 

Totaal 14 81 65 146 34     93 
*Incl. voorgaande jaren dat de opleiding gestart is, dus ook uit de jaren 2015 & 2016 

 

4. Inschrijfcijfers wedstrijden 2017 



KNRB jaarverslag 2017 - 41 
 

Aantal wedstrijden inclusief stuur 

  Nationale wedstrijden Overige wedstrijden  
inclusief marathons 

Totaal 

Man 20066 11381 31447 

Vrouw 16488 12564 29052 

Totaal 36554 23945 60499 
 

Deelnemers alle nationale wedstrijden inclusief stuur 

  Junioren 
Senioren velden (B-G-

SB/Elite-EJK/DK) 
Veteranen 

Competitievelden (overige  
velden incl. bedrijfsroeien) 

Man 2497 11895 3552 2122 

Vrouw 1831 9854 2341 2462 

Totaal 4328 21749 5893 4584 
 

Deelnemers nationale 2-KM wedstrijden inclusief stuur 

  Junioren Senioren velden (B-G-
SB/Elite-EJK/DK) 

Competitievelden (overige 
velden incl. bedrijfsroeien) 

Man 1144 7929 1200 

Vrouw 829 6408 1428 

Totaal 1973 14337 2628 
 


