
 

Impressie regiobijeenkomsten voorjaar 2018. 

Zwolle: ZRZV op 3 april en ZZV op 4 april. 

Aanwezigen: Per bijeenkomst +/- 20 deelnemers van 10 tot 11 roeiverenigingen  

================================================================= 

Korte introductie van ontvangende vereniging die zich gedurende de bijeenkomst bedacht dat ze 

eigenlijk ook nog wel een best practice hadden in de vorm van hun eigen zeer goed bezochte 

onderlinge wedstrijden elke eerste zondag van de maand. 

AH actie: algemeen reactie tijdens beide avonden was positief, leden werven en dan gericht op de 

grootste reageerde groep vrouwen van rond de 40 werd als goed mogelijkheid en doelgroep gezien. 

Het was leuk dat er twee voorbeeld verenigingen in Zwolle waren die ook dit jaar weer aan de actie 

gaan meedoen. Zij komen nog met extra informatie voor nieuwe deelnemende verenigingen. Advies: 

begin op tijd en maak nu alvast foto’s van doelgroepen om straks voor promotie eigen te gebruiken. 

In Zwolle volgde een discussie over voor- en nadelen van instructie starten in najaar. Voor Isala waar 

soms maanden niet geroeid kan worden in de winter een slechte optie. Andere verenigingen gaven 

mee dat hun ervaring leert dat instroom in de najaar eerder tot lidmaatschap overgaat dan instroom 

zomer. Die haken vaak tijdens zomervakantie weer af. Misschien goed om dit eens te onderzoeken. 

Spaarne heeft probleem met opvangen van nog grotere instroom maar is wel op zoek naar oud 

studenten roeiers. Help ons dit potentieel aan te spreken en te bereiken. Blijf in contact met oud 

studenten roeiers. 

In Zaandam werden alle aanwezigen voor een moment op het verkeerde been gezet door 

Theatergroep Helder, die met een kort optreden een AV naspeelde. Vele deelnemers herkenden 

diverse elementen. Er werd hartelijk om gelachen. 

Discussie over roeifamilie. 

Hieronder opmerkingen en reacties: 

− Waarom is het voor een roeier aantrekkelijk om individueel lid te zijn? 

− Iedereen ziet het belang van de roeibond, maar het is van belang om beter laten zien wat de 

Roeibond doet, eenvoudiger aansluiten bij ISR voor het onderdeel doping, sponsor is 

geïnteresseerd om aanbiedingen te doen etc. 

− Het bestuur van Tubantia is tegen een individueel lidmaatschap. De leden voelen zich verbonden 

met hun eigen roeivereniging en niet met de roeisport in het algemeen. Anderen herkenden dit 

niet en vinden het betalen van KNRB contributie een teken van solidariteit, loyaliteit én om de 

infrastructuur voor iedereen (met zijn allen) in stand te houden. Ook op een vereniging betaalt 

iedereen evenveel contributie of je nu één keer of 10 keer per week roeit. 

Algehele boodschap aan KNRB n.a.v. regiobijeenkomst Zwolle: 

− KNRB  maak ons duidelijk welke vragen er op korte en langere termijn precies beantwoordt 

moeten worden voor een toekomstbestendige roeisport. 


