
Amsterdam, maart 2018 
 
Betreft: Verzoek over het bedrijfsroeierslidmaatschap bij studentenroeiverenigingen 
 
Waarde bestuurders van de KNRB, alle verenigingen en vertegenwoordigers aanwezig op deze 
Algemene Vergadering,  
 
Middels deze brief willen de ondergetekenden u graag informeren over de gang van zaken 
omtrent het bedrijfsroeien en voornamelijk de facilitering hiervan. Daarbij willen wij de KNRB 
verzoeken om onderzoek te doen naar het oplossen van de problematiek die hierbij ontstaat.  
 
Door eisen aan de statuten van roeiverenigingen zijn bedrijfsroeiers tegenwoordig 
stemgerechtigd lid van de vereniging, waar dit voorheen niet nodig was. Voor menig vereniging 
is het bedrijfsroeien een belangrijke verbinding met haar zakelijke partners en sponsoren. De 
faciliterende verenigingen en de rest van roeiend Nederland hebben financiële baat bij het 
bedrijfsroeien. Vanwege deze belangrijke link voor het Nederlandse roeien is het belangrijk dat 
we het bedrijfsroeien goed faciliteren. Daar spelen verenigingen en wedstrijden een belangrijke 
rol in met betrekking tot de operationele aspecten. Verder is de regulering van het bedrijfsroeien 
voornamelijk georganiseerd door de KNRB. Deze tweespanne heeft veel mogelijk gemaakt, 
echter stuiten we nu door verscherpte regelgeving vanuit het NOC*NSF op een aantal praktische 
onhandigheden.  
 
Het is U vast niet ontgaan dat veel verenigingen statutaire wijzigingen hebben moeten 
doorvoeren om te voldoen aan de regelgeving opgelegd vanuit het NOC*NSF. Deze regelgeving 
is voornamelijk bedoeld om ontucht en doping in de roeiwereld aan te kunnen pakken. De 
nieuwe regels stellen ons als roeigemeenschap in staat om dopinggebruikers en ontuchtplegers te 
bannen. Dit is een goede zaak en zo hebben meerdere roeiverenigingen, waaronder ook 
ondergetekenden, recentelijk nog een wijziging aangebracht in haar statuten om te voldoen aan 
de regelgeving. Echter is het dus wel zo dat bedrijfsroeiers die voorheen geen stemrecht hadden, 
nu wel stemrecht hebben gekregen binnen een studentenvereniging die daar niet voor is bedoeld. 
Het bestaan van studentenroeiverenigingen is bedoeld om studenten de mogelijkheid te geven 
om te roeien en zelf de touwtjes in handen te hebben met betrekking tot de organisatie hiervan. 
Met het wijzigen van statuten is er een groep stemgerechtigden bijgekomen die niet behoort tot 
de doelgroep van onze verenigingen. Dit zou kunnen betekenen dat stemmingen worden 
beïnvloed door een groep die eigenlijk alleen een dienst afneemt en verder geen andere 
organisatorische bijdrage levert.  
 
Deze suboptimale oplossing zien wij het liefst als een tussenfase. Wij willen graag door middel 
van overleg met de KNRB en het NOC*NSF komen tot een betere oplossing om bedrijfsroeien 
binnen het doping- en tuchtreglement mogelijk te maken zonder dat deze partners op de A(L)V’s 
verwacht worden. Wij zouden de KNRB daarom willen verzoeken om onderzoek te doen naar 
de (juridische) mogelijkheden hiervoor.  



Samenvattend, bedrijfsroeiers zijn nu lid van studentenverenigingen en hebben stemrecht. Dit 
levert een suboptimale situatie op voor deze verenigingen, namelijk dat personen buiten de 
doelgroep van de vereniging zich kunnen mengen in verenigingszaken. In het geval van 
studentenverenigingen zou dat betekenen dat bedrijfsroeiers invloed kunnen hebben op zaken 
die voor en door studenten geregeld worden. Ondergetekenden willen dus een situatie waarin 
bedrijfsroeiers geen stemrecht hebben en wel aansprakelijk gehouden kunnen worden voor 
eventuele wandaden.  
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