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VOORWOORD

Met dank aan onze commissie nieuwe verenigingen heeft u nu de handleiding voor het oprichten van een nieuwe 
roeivereniging. Deze handleiding geeft u hopelijk handvatten en ordening in de stappen die u (nog) gaat zetten. Er 
komt immers een heleboel kijken om van idee tot realisatie van een roeivereniging te komen. Bij de roeibond weten 
we dit maar al te goed. We hebben bewondering voor mensen zoals u die met een grote dosis doorzettingsvermogen 
en positieve energie zich hiervoor inzetten. Dit allemaal met de overtuiging en het besef dat iedereen onze mooie 
roeisport vooral dichtbij huis moet kunnen ervaren. 

Hoewel dit een algemene handleiding is, waarvan niet alle punten voor uw situatie van toepassing zullen zijn, 
vertrouwen wij erop dat u hiermee op weg geholpen wordt. Het is de moeite waard om hierbij ook nog eens het 
handboek roeiaccommodaties erop na te slaan. Dit vindt u op de site van KNRB. Alle weblinks uit dit handboek staan 
op de site www.knrb.nl

Hebt u nog vragen, laat het ons gerust weten!

Wij wensen u veel succes toe!

Koninklijke Nederlandsche Roeibond 

Monica Visser,
directeur
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INLEIDING

Roeien is gezond bewegen in de buitenlucht en geldt als een van de fysiek meest complete sporten. Roeien vereist 
een combinatie van techniek, kracht en conditie en bevordert het coördinatievermogen. De roeisport kan tot op hoge 
leeftijd beoefend worden, waardoor vrijwel iedereen de roeisport kan beoefenen. Wanneer er geen (voldoende) 
mogelijkheden zijn om de roeisport te beoefenen, zal een nieuwe roeivereniging plaatselijk zeer gewaardeerd 
worden. De aanwezigheid van een roeivereniging vergroot de bekendheid en het imago van stad of streek. Ook 
draagt de oprichting van een roeivereniging bij aan de doelstelling van NOC*NSF om, samen met de sportbonden, de 
georganiseerde sport verder te versterken en zo het aantal mensen dat wekelijks aan sport doet te vergroten.
Dit handboek is bedoeld ter ondersteuning van initiatiefnemers die het op zich willen nemen een nieuwe 
roeivereniging op te richten en op te bouwen. Voor de bouw van een roeiaccommodatie, vlotten en het samenstellen 
van een vloot, verwijzen wij u naar het Handboek Roeiaccommodaties van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond.
Het oprichten van een nieuwe roeivereniging vraagt enthousiasme, betrokkenheid, inzet en inspanning, 
samenwerking en uithoudingsvermogen. Dit handboek kan, door het geven van handvatten, daarbij helpen. Wanneer 
er na korte of langere tijd een levensvatbare vereniging ‘staat’, zullen de initiatiefnemers tevreden terugkijken op de 
toch wel grote klus die geklaard is.

Het proces van het oprichten van een vereniging doorloopt de fasen van oriëntatie, vormgeving, uitwerking en 
afronding. Dit handboek behandelt al deze opeenvolgende fasen. In de bijlagen vindt u suggesties en voorbeelden 
voor de inrichting en organisatie van uw nieuwe roeivereniging. 

De commissie nieuwe verenigingen van de KNRB wenst u veel succes!
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ORIËNTATIEFASE

U overweegt een roeivereniging op te richten. Lees hier waarmee u rekening moet houden in de oriëntatiefase. 

De voordelen van een roeivereniging
Sporten in verenigingsverband biedt een aantal voordelen. Een vereniging met rechtspersoonlijkheid vergroot 
de zichtbaarheid en herkenbaarheid. Bovendien kan er op verenigingsniveau naar buiten getreden worden. Het 
(recreatieve) roeien, maar ook instructie, trainingen, cursussen, wedstrijden en toernooien kunnen dan structureel 
worden georganiseerd en aangeboden. In verenigingsverband kunnen materiaal en accommodaties aan de leden 
beschikbaar worden gesteld. 

Alleen een officieel erkende vereniging kan in aanmerking komen voor subsidiegelden. Ook sponsorgelden kunnen 
beter worden verkregen als er sprake is van een formele vereniging. Vaak wordt het lidmaatschap van een bij 
NOC*NSF aangesloten sportbond als extra voorwaarde gesteld voor het verkrijgen van subsidie of sponsoring.

Het bestaansrecht 
Voordat u een roeivereniging opricht, is het belangrijk na te gaan of er behoefte is aan een nieuwe vereniging. 
Beantwoord daarom in deze (denk)fase een aantal belangrijke vragen:
• Zijn er roei- en/of watersportverenigingen in de buurt?
• Zo ja, zijn er lange wachtlijsten waardoor potentiële roeiers te weinig mogelijkheden hebben om de sport te 

beoefenen?
• Als er in de omgeving nog geen roeivereniging is, zijn er dan genoeg potentiële roeiers zodat de nieuwe vereniging 

levensvatbaar is? Voor een ‘gezonde’ basis moet een nieuwe vereniging binnen enkele jaren ten minste honderd 
leden tellen.

• Zijn er voldoende enthousiaste mensen die mee willen werken aan het oprichten en opbouwen van de 
vereniging?

• Is er voldoende geschikt roeiwater in de omgeving?

U kunt deze vragen beantwoorden met een haalbaarheidsonderzoek en/of een draagvlakonderzoek. Op basis van 
demografische gegevens, te verkrijgen bij de gemeente, kunt u inzicht krijgen in de omvang van de doelgroep.

Startpunt
Besluit u om een nieuwe roeivereniging op te richten, formuleer dan een eerste visie en doelstellingen. Gebruik dit 
als startpunt voor nadere uitwerking. Houd hierbij rekening met het volgende:

1. Welk type vereniging en welke doelgroep? 
 • algemene of studentenvereniging; 
 • accent op recreatief of wedstrijdgericht roeien;
 • jeugd en/of senioren.
2. Is er goed roeiwater beschikbaar?
 • Kan een coach meefietsen?
 • Wat is de roeiafstand zonder keren?
 • Welke soort oevers zijn er langs de route?
 • Is er beroepsvaart en/of overig waterverkeer?
 • Zijn er bruggen of andere bijzonderheden
3. Welke roeivormen wilt u faciliteren?
 • Recreatief varen in C-materiaal of wherry of het accent op glad roeien; 
 • Aangepast roeien;
 • Coastal roeien;
 • Gig roeien.
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Medestanders
Wees bewust dat het oprichten en opbouwen van een roeivereniging veel tijd en inspanning kost. Zoek zo veel 
mogelijk medestanders.

1. Groep betrokken mensen
U kunt niet zonder een groep enthousiaste mensen die bereid is veel werk te verrichten. Het heeft de voorkeur als er 
mensen betrokken zijn die de roeisport kennen en die ervaring hebben met het besturen van een organisatie. 

2. De overheid
Voor een gemeente is de komst van een roeivereniging gunstig. Het sportaanbod en de sportdeelname voor inwoners 
en mensen uit de regio vanaf 10 jaar wordt hiermee vergroot. Een roeivereniging manifesteert zich ook landelijk, 
op (jeugd)wedstrijden en bij toertochten bij andere verenigingen. Daarmee zorgt de vereniging voor een positieve 
uitstraling van de gemeente. 
 Onderzoek de bereidheid van de gemeente om medewerking te verlenen. Denk hierbij niet alleen aan subsidies, 
maar bijvoorbeeld ook aan het beschikbaar stellen van grond of bestaande accommodaties en het verlenen van 
vergunningen. Een goede band met gemeentelijke bestuurders en medewerkers bevordert de noodzakelijke 
medewerking. 
 Ook de medewerking van een hoogheemraadschap, provincie en/of het rijk kan nodig zijn, afhankelijk wie de 
beheerder is van het roeiwater dat u op het oog heeft. 

3. Roei- en of watersportverenigingen
Contacten met roei- en of watersportverenigingen in de omgeving zijn vaak heel nuttig. Zij kennen de 
omstandigheden en kunnen de weg wijzen naar officiële instanties die van belang zijn. Verder kunnen zij u 
voorzien van adviezen, materiaal, stallingsmogelijkheden et cetera. Misschien zijn er, al dan niet tijdelijke, 
samenwerkingsmogelijkheden waardoor u al snel kan beschikken over een locatie. 
 Bezoek ook bestaande roeiverenigingen in het land. In gesprekken met (bestuurs)leden kunt u ‘de kunst 
afkijken’ waarmee u rekening moet houden bij de oprichting en hoe een roeivereniging in de praktijk functioneert. 
Roeiverenigingen zijn vaak bereid aan een vereniging in oprichting overtollig materiaal gratis of tegen een 
vriendenprijs af te staan. Dat is niet het nieuwste en modernste materiaal, maar er kan mee geroeid worden!

4. Koninklijke Nederlandsche Roeibond
De KNRB is van én voor de roeiverenigingen: ‘samen stimuleren we het roeien in Nederland.’ 
 De KNRB wil dit bereiken door het leveren van topprestaties en door de roeisport te laten groeien in de volle 
breedte. De verenigingen zijn cruciaal omdat zij de 35.000 roeiers die Nederland rijk is de mogelijkheid bieden 
om te roeien en van deze prachtige sport te genieten. De verenigingen vormen de basis van onze sport. Een van 
de actiepunten daarin is het ondersteunen van initiatieven tot het oprichten van nieuwe roeiverenigingen, in het 
bijzonder in die gebieden waar nog geen of onvoldoende mogelijkheden zijn om in verenigingsverband te roeien. 
Neem daarom al in de oriëntatiefase contact op met de bond voor informatie en ondersteuning. Met gerichte 
ondersteuning en samenwerking met de verenigingen kunnen we het verschil met elkaar maken.

De KNRB bestaat uit roeiverenigingen, bondsbestuur, bondsmedewerkers, bondscoaches en veel vrijwilligers die 
actief zijn in commissies en werkgroepen. Het bondsbestuur kan u eventueel helpen met het lobbywerk en de 
bondsmedewerkers kunnen u in contact brengen met diverse sportorganisaties en met bestaande roeiverenigingen 
die hetzelfde oprichtingstraject hebben doorlopen. Verder kunt u dankzij de KNRB- (vrijwilligers)commissies verder 
op weg geholpen worden met praktische informatie, zoals dit handboek en richtlijnen en tips voor accommodaties en 
materiaal. Hiervoor wordt verwezen naar het Handboek Roeiaccommodaties van de KNRB en naar richtlijnen om te 
komen tot een veiligheidsplan. Zie verder website knrb.nl 
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VORMGEVINGSFASE

Als u besloten heeft een roeivereniging op te richten, begint u met het opstellen van een plan van aanpak. Er 
zijn verschillende organisaties waar u informatie en/of ondersteuning kunt krijgen. Denk hierbij aan provinciale 
sportraden (www.sportkracht12.nl), gemeentelijke sportbedrijven, NKS (coöperatieve sportbond) en/of NOC*NSF. 
Kortom neem de tijd om de juiste ondersteuning te vinden waarbij u voor advies natuurlijk ook bij de KNRB terecht 
kunt.

Stappenplan om tot een plan van aanpak te komen.

Stap 1: bijeenkomst
Beleg een informatieve bijeenkomst. Roep geïnteresseerden op via social media, lokale en regionale bladen, 
kabelkrant en/of de lokale omroep. Maak een verenigingspagina aan op Facebook. 
 De opkomst van de bijeenkomst geeft u een beeld van het aantal mensen dat in potentie lid van de nieuwe 
vereniging zou kunnen worden. 
 Vraag aanwezigen te helpen bij de oprichting. Met dit ‘voorlopige bestuur’ kunt u aan de slag. Let ook op of er 
buurtbewoners aanwezig zijn; een goede relatie met hen is onontbeerlijk.

Stap 2: overleg
Bespreek wat u wilt en hoe u dat wilt bereiken. Deel de eerder ontwikkelde visie en stel die eventueel bij. Leg de 
visie vast in het plan van aanpak en neem uitgangspunten en strategie op met betrekking tot roeien, doelgroep, 
verenigingsorganisatie, locatie en materiaal. Zorg dat er draagvlak bestaat voor het plan onder alle ‘oprichters’.
 Een gedegen plan van aanpak met aandacht voor communicatie is van groot belang om serieus genomen te 
worden in gesprekken met onder meer officiële instanties. 

Stap 3: genereer inkomsten 
Zonder geld kunt u geen nieuwe vereniging realiseren. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn contributies en 
barinkomsten. Anders dan wel gedacht wordt, zijn subsidies niet een substantiële bron van inkomsten. In het 
gunstigste geval geven gemeenten of een lokale sportraad een bijdrage in de oprichtingskosten. Zeker in het begin 
zal ook van sponsorinkomsten nauwelijks sprake zijn. Dat betekent dat de inkomsten primair uit contributies moeten 
komen. Gelukkig zijn er veel voorbeelden van nieuwe verenigingen die gestart zijn met enthousiaste (aankomende) 
roeiers die lid worden en contributie betalen voordat er geroeid kan worden. 
 Daarnaast kunt u natuurlijk kijken of er andere geldbronnen aangeboord kunnen worden. Lokaal zijn er wel 
incidentele doelsubsidies te krijgen van Rotary, Lionsclub, de Raboton en dergelijke. Een deskundige (fondsenwerver) 
in de regio kan u daarbij goede diensten verlenen. Bij gemeenten is vaak een sportconsulent werkzaam of een 
sportloket waar u zich kunt melden. Ook hier geldt weer dat u zich voor best practices kunt wenden tot andere 
sportverenigingen. 

Stap 4: contact leggen
Leg contact met instanties waarmee u nu en in de toekomst te maken zult krijgen. Denk daarbij aan gemeente, 
provincie, hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, milieudiensten et cetera. Informeer naar noodzakelijke 
vergunningen, mogelijkheden voor locaties en accommodaties en financierings- en ondersteuningsmogelijkheden. 
Startende studentenverenigingen moeten vanaf het begin de lokale universiteit of hogeschool bij hun plannen 
betrekken.

Contact met de gemeente is van groot belang. U kunt daar terecht voor locatiemogelijkheden, eventueel beschikbare 
gebouwen en/of terreinen, vergunningen et cetera. Probeer een vast aanspreekpunt bij de gemeente te vinden met 
wie u regelmatig de voortgang bespreekt. Zorg dat u de weg in de gemeentelijke organisatie leert kennen; niet alleen 
binnen het stadhuis, maar ook bij de uitvoerende diensten. Er zijn vaak meerdere afdelingen en disciplines betrokken, 
zoals Sportzaken, Jeugdzaken, Welzijn, Grondzaken. De website van de gemeente of de afdeling voorlichting kunnen u 
daarbij behulpzaam zijn.
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Het is van groot belang op bestuurlijk niveau contact te leggen met het College van Burgemeester en Wethouders, in 
het bijzonder met de wethouder Sportzaken, maar ook met de wethouder Ruimtelijke Ordening. Probeer uw plannen 
te presenteren in een vergadering van een raadscommissie. Vaak zijn daar via inspreekrecht mogelijkheden voor. 
Als de lokale politiek de meerwaarde van een roeivereniging voor de (inwoners van) stad en regio inziet, heeft u een 
belangrijke medestander gewonnen. 

Stap 5: organiseer een open dag
Organiseer een introductieactiviteit: een open dag. U treedt daarmee voor het eerst met uw nieuwe vereniging naar 
buiten en vergroot zo de bekendheid. Kondig de open dag aan via social media en plaatselijke media. 
 Het is het mooiste als belangstellenden tijdens deze dag kunnen roeien. Als u nog niet over eigen boten beschikt 
die ook geschikt zijn voor beginnelingen, kunt u die wellicht lenen van andere verenigingen. De KNRB en/of lokale 
sportraad kunnen u met raad en daad helpen bij de organisatie en uitvoering van de open dag. Van plaatselijke 
sport-/fitnesscentra kunt u misschien een paar ergometers lenen, zodat de eerste ‘wedstrijden’ gehouden kunnen 
worden. 
 Nodig pers uit en bereid een perscommuniqué met pakkend fotomateriaal voor. Plaats alle persuitingen op de 
eigen Facebookpagina en website. Een goede eerste indruk is belangrijk!
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UITWERKINGSFASE

Dit is de fase waarin het plan van aanpak wordt uitgevoerd met concrete acties. Vormgevingsfase en uitwerkingsfase 
zullen overigens vloeiend in elkaar overlopen. Zo kunt u stap 5 van de vormgevingsfase waarschijnlijk pas uitvoeren 
nadat er een locatie met roeiwater is gevonden en er een begin van een vereniging is. 
 Uitwerking van het plan van aanpak heeft pas zin als er voldoende belangstelling is en een groep mensen actief 
mee wil werken. Houd deze groep betrokken door hen regelmatig op de hoogte te houden van de vorderingen, 
bijvoorbeeld via een digitale nieuwsbrief. Probeer in de lokale media regelmatig aandacht te krijgen voor de 
ontwikkelingen. 

Stap 6: maak het concreet
Nu u precies weet wat u wilt, is het zaak met de gemeente concrete afspraken te maken over locatie, accommodatie 
en benodigde vergunningen. Andere instanties (beheerder vaarwater) kunnen daarin ook een rol spelen. 
 Het is vaak niet haalbaar om direct een eigen accommodatie te bemachtigen. Soms kan tijdelijk gebruikgemaakt 
worden van bestaande gebouwen die geschikt zijn of relatief eenvoudig geschikt te maken zijn als verenigingsgebouw 
en/of botenloods. De gemeente kan die voor een redelijk tarief ter beschikking stellen. Maak in dat geval duidelijke 
afspraken over de termijn dat u de gebouwen kunt gebruiken. Op basis daarvan kunt u bepalen of en in welke mate 
investeringen verantwoord zijn. Tijdelijk medegebruik van de accommodatie van bijvoorbeeld een bestaande een 
(sport)vereniging of waterscouting is ook een mogelijkheid. In dat laatste geval is het zaak goed af te spreken en vast 
te leggen welke ruimtes op welke tijdstippen gebruikt kunnen worden, tegen welke vergoeding et cetera. Startende 
studentenverenigingen werken op dit gebied vaak de eerste jaren samen met lokale roeiverenigingen.

Het is voor een nieuwe vereniging van niet te onderschatten belang dat er een eigen verenigings-sociëteit/kantine 
is. Het schept en versterkt de verenigingsband als de leden elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen uitwisselen en een 
drankje kunnen drinken. 
 Als u een eigen kantine in gebruik kan nemen, moet u beschikken over de nodige vergunningen. U moet voldoen 
aan de bepalingen van de Horecawetgeving. Verenigingen die alcohol willen verkopen, moeten aan een aantal 
wettelijke eisen voldoen rondom sociale hygiëne, die zijn vastgelegd in de Drank- en Horecawet. Zo dient er altijd 
iemand aanwezig te zijn die in het bezit is van de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne. Gemeente, lokale 
sportraad en de KNRB kunnen u daarover informeren. Zie ook knrb.nl. 
 Voor het afspelen van muziek in kantines en sociëteit van een vereniging moet de vereniging betalen aan Buma 
(auteursrechten), Sena (naburige rechten) en aan Videma voor tv-beelden. 

Stap 7: stel statuten op
Overleg met een notaris over de op te stellen statuten. Een eerste informatief gesprek is kosteloos. Om als vereniging 
lid te worden van de KNRB, moeten de statuten aansluiten bij de statuten van de KNRB en voorafgaand goedgekeurd 
worden door de KNRB. Een model  van een zeer uitgebreide versie is in dit handboek opgenomen (bijlage 3).
 In bijlage 4 vindt u een model van een huishoudelijk reglement (HR). Dat behoeft geen goedkeuring van de KNRB, 
maar mag niet strijdig zijn met de statuten en reglementen van de KNRB. In het HR kunt u bepalingen opnemen 
over het functioneren van de vereniging, bijvoorbeeld hoe men lid kan worden, wat de taken zijn van verschillende 
bestuursleden, welke commissies met welke taken er (kunnen) zijn en wat de clubkleuren voor vlag, tenue en bladen 
zijn. 

Stap 8: stel een begroting op
Stel een conceptbegroting op. Houd daarbij rekening met (reëel) te verwachten contributies, barinkomsten, 
mogelijke incidentele en structurele giften of sponsorinkomsten. Aan de uitgavenkant zal het gaan om investeringen, 
exploitatie en niet in de laatste plaats om reserveringen voor het opbouwen van de vloot. 

Stap 9: overweeg lidmaatschap KNRB
Inventariseer de voor- en nadelen van een lidmaatschap van de KNRB zodat u te zijner tijd een onderbouwd 
voorstel aan de leden kunt overleggen. Enerzijds moet elk lid een contributie aan de KNRB betalen. (Voor nieuwe 
verenigingen hanteert de KNRB een in vijf jaar aflopende korting op de contributie.) Anderzijds kan gebruikgemaakt 
worden van de faciliteiten van de KNRB (bijvoorbeeld verenigingsondersteuning, instructeurs- en coachopleidingen) 
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en van de kennis en het relatienetwerk van de bond. Ook kan er deelgenomen worden aan, onder auspiciën van 
de KNRB, georganiseerde toertochten en wedstrijden. Zeker bij het optuigen van een roeiaccommodatie kan de 
Commissie Infrastructuur van zeer grote waarde zijn.
 Voor het aangaan van het lidmaatschap van de bond moet u een procedure doorlopen (zie onderaan dit 
stappenplan). De Algemene Ledenvergadering van de KNRB (in maart en november) beslist over het lidmaatschap. 

Stap 10: organiseer een tweede bijeenkomst
Organiseer een tweede bijeenkomst (zie stap 1) voor belangstellenden. U kunt nu meer concreet aangeven hoe 
de vereniging eruit zal zien. Laat potentiële leden een inschrijfformulier invullen en ondertekenen. Bij voldoende 
belangstelling is dit het moment om te constateren dat er een (dan nog informele) vereniging is en besluiten die te 
formaliseren in een te beleggen eerste Algemene Ledenvergadering. Vorm dan het voorlopige bestuur (zie stap 1). 
 Tijdens deze tweede bijeenkomst kunt u ook de zaken als de naam van de vereniging, de conceptbegroting, 
hoogte van de contributie en verenigingskleuren bespreken.

Stap 11: de eerste boten
Wellicht hebt u in de oriëntatiefase al contacten gelegd met andere roeiverenigingen. Nu de plannen concreet 
zijn, kunt u vragen om, rekening houdend met het beperkte budget van de nieuwe vereniging, boten beschikbaar 
te stellen. Bedenk daarbij dat u in de beginfase meestal meer behoefte heeft aan C-boten en wherry’s (geschikt 
voor beginners) dan aan glad materiaal. Zorg wel voor een gevarieerd aanbod van boten. Weet ook – hoewel dat 
ondankbaar lijkt – ‘nee’ te zeggen tegen aangeboden boten. Voor u het weet heeft u er meer dan u lief is. Op de site 
van de KNRB kunt u een oproep plaatsen en het aanbod van gebruikt materiaal bekijken.

Stap 12: stel een marketing- en communicatieplan op
Hoe brengt u het bestaan van de roeivereniging onder de aandacht? Hoe benadert u potentiële leden? Wat krijgen ze 
aangeboden (kennismakingscursus, proeflessen, al dan niet tegen betaling)? Dit soort vragen komen aan bod in het 
marketing- en communicatieplan. Stel ook een informatiefolder samen die verspreid, opgehangen of neergelegd kan 
worden. 

Stap 13: laatste uitwerking
Werk statuten en huishoudelijk reglement uit naar de plaatselijke situatie. Maak hiervoor gebruik van de modellen 
uit dit handboek.
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AFRONDINGSFASE

U kunt nu de laatste stappen op weg naar uw nieuwe formele roeivereniging zetten. 

Stap 14: de eerste ledenvergadering
Beleg de eerste officiële Algemene Ledenvergadering (ALV). Nodig in ieder geval de leden uit die het inschrijfformulier 
getekend hebben en eventueel andere geïnteresseerden. Tijdens deze vergadering, waar de vereniging formeel 
wordt opgericht, moeten ten minste de volgende besluiten genomen worden:
• Kies de bestuursleden, waarvan voorzitter, secretaris en penningmeester in functie.
• Neem statuten en het huishoudelijk reglement aan (zie voor toelichting stap 15).
• Machtig twee bestuursleden (voorzitter en secretaris) om namens de vereniging bij de notaris de oprichtingsakte 

met de statuten te tekenen.
• Stel de hoogte van de contributie vast.
• Keur de begroting goed.
• Bespreek wanneer de vereniging lid wordt van de KNRB.

Zorg ervoor dat deze besluiten zorgvuldig in de notulen van deze vergadering worden opgenomen. U heeft dit nodig 
bij de notaris. 

Stap 15: goedkeuring KNRB
Zorg dat de KNRB schriftelijk goedkeuring geeft aan de statuten, huishoudelijk reglement en tenue en blad. Ook 
als de ALV besluit vooralsnog geen lid te worden van de KNRB, is het verstandig de statuten ter goedkeuring voor 
te leggen aan de KNRB voordat u naar de notaris gaat. Dat voorkomt extra notariskosten mochten er te zijner tijd 
aanpassingen nodig zijn. Ditzelfde geldt voor het ontwerp voor tenue en blad. Het is vervelend om in een later 
stadium tot de ontdekking te komen dat leden een nieuw tenue moeten aanschaffen of dat alle bladen van een 
nieuw ontwerp moeten worden voorzien. De ervaring leert dat de procedure voor goedkeuring van tenue en blad 
enige maanden in beslag kan nemen. Dit komt doordat het ontwerp voldoende moet afwijken van tenues en bladen 
van andere Nederlandse roeiverenigingen.

Stap 16: naar de notaris
Ga voor het passeren van de oprichtingsakte met de statuten naar de notaris. Daarmee is de vereniging een 
rechtspersoon, die zelf (met de bestuursleden) deel kan nemen aan het rechtsverkeer, verplichtingen kan aangaan 
en rechten heeft. De wettelijke basis voor de vereniging is te vinden in het Burgerlijk Wetboek, Boek 2, Titel 1, 2, en 
7. De artikelen 26 tot en met 52 in titel 2 gaan specifiek over verenigingen; ook de artikelen in titel 1 en 7 zijn van 
toepassing op verenigingen. 

Stap 17: naar de Kamer van Koophandel
Laat de vereniging inschrijven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Dit doet de notaris 
over het algemeen bij de oprichting van de vereniging. Wijzingen in de samenstelling en de bevoegdheden van het 
bestuur kunnen digitaal op de site van de KvK met behulp van webformulieren worden ingevuld en na ondertekening 
worden ingestuurd. De namen van de bestuursleden worden daarbij vastgelegd. Vanaf dat moment zijn zij bestuurlijk 
aansprakelijk voor datgene wat er binnen de vereniging gebeurt. Bij bestuurswijzigingen moeten de mutaties ook bij 
de KvK geregistreerd worden, zodat duidelijk is per wanneer de aansprakelijkheid eindigt, respectievelijk begint. Een 
verzekering tegen bestuursaansprakelijkheid is aan te raden. (Zie bijlage 2, punt 6.)

Hiermee zijn alle formaliteiten geregeld en kan het echte werk beginnen: de opbouw van de vereniging. 
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KNRB-lidmaatschap

Ongeveer 120 verenigingen, verspreid over het hele land, zijn lid van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond. De 
KNRB (bestuur, commissies en bondsbureau) is behulpzaam bij het oprichten van verenigen en bij het leggen van 
contacten met overheden en andere roeiverenigingen. Een vereniging die lid is van de KNRB kan gebruikmaken van 
de diensten van de roeibond. Leden kunnen deelnemen aan wedstrijden en evenementen georganiseerd onder 
auspiciën van de bond.

De Algemene Vergadering (AV) van de KNRB kent het lidmaatschap van een nieuwe vereniging toe in een besluit, dat 
is genomen met ten minste een tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen (KNRB statuten artikel 
5.1).

Financiën lidmaatschap
De nieuwe vereniging wordt geïnformeerd over de contributie van de vereniging aan de KNRB. De regeling kent 
een jaarlijks bedrag voor elk volwassen lid van een vereniging en een bedrag voor elk lid jonger dan 18 jaar (KNRB 
huishoudelijk reglement, artikel 27). De peildatum voor de bepaling van het aantal verenigingsleden is 1 november; 
het aantal leden op dat moment bepaalt de hoogte van de KNRB-bijdrage in het volgende kalenderjaar. Dit betekent 
dat nieuwe verenigingen in hun eerste jaar van hun KNRB-lidmaatschap (=kalenderjaar van goedkeuring door de ALV) 
geen contributie aan de KNRB verschuldigd zijn.

Aan nieuwe verenigingen kan het bestuur van de KNRB gedurende de eerste jaren van hun lidmaatschap een subsidie 
verstrekken ter grootte van 80% in het eerste jaar, 60% in het tweede jaar, 40% in het derde jaar en 20% in het vierde 
jaar van de bijdrage die de vereniging aan de KNRB is verschuldigd (KNRB huishoudelijk reglement, artikel 28.3).

Rechten nieuwe verenigingen
Nieuwe verenigingen kunnen deelnemen aan de KNRB-ledenvergaderingen en hebben stemrecht.
Het bestuur kan gebruikmaken van kennis en ondersteuning van diverse commissies.

Leden van verenigingen:
• kunnen deelnemen aan wedstrijden en andere evenementen;
• kunnen lid worden van bondscommissies en bondsbestuur;
• zijn welkom op Algemene Vergaderingen, regiobijeenkomsten, het Nationaal Roeicongres en kennisbijeenkomsten 

(voor AV geldt een maximum van twee afgevaardigden per vereniging);
• kunnen deelnemen aan KNRB-opleidingen en –cursussen; 
• kunnen gecertificeerde examens (zoals coaching, instructie, kamprechterswerk) afleggen;
• zijn onderworpen aan het tuchtrecht van de KNRB;
• kunnen een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon van de KNRB en een zaak aanhangig maken bij tucht- 

en beroepscommissies.

Deelname aan wedstrijden en evenementen georganiseerd door leden of begunstigers van de KNRB is exclusief 
voorbehouden aan leden van verenigingen die lid zijn van de KNRB. Verder mag onder de vlag van de KNRB niet 
worden deelgenomen aan een roeiwedstrijd of -evenement dat door een niet-lid en/of niet-begunstiger van de KNRB 
is georganiseerd, tenzij het bestuur van de KNRB hiervoor toestemming heeft verleend.

Plichten nieuwe verenigingen
Met een KNRB-lidmaatschap heeft uw vereniging een aantal plichten: 
• Naleven van de bondsreglementen, zoals statuten, huishoudelijk reglement en reglement voor roeiwedstrijden 

(zie statuten KNRB-artikel 6 en 7).
• Correcte opgave van leden en hun gegevens aan de KNRB (zie artikel 26 HR).
• Afdragen van bondscontributie per verenigingslid; de eerste jaren trapsgewijs (zie artikel 27 HR). 
• Naar eigen afweging: bijdragen aan de besluitvorming in de ledenvergadering en aan het vrijwilligerswerk in 

KNRB-commissies, organisatiecomités en dergelijke.
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Aanvragen lidmaatschap
Voor het aanvragen van een lidmaatschap van de KNRB zijn de volgende documenten nodig:
• Statuten en huishoudelijk reglement
• Goedkeuring tenue
• Goedkeuring bladen 
• Twee aanbevelingsbrieven van roeiverenigingen

Als bovengenoemde documenten compleet zijn, wordt de nieuwe vereniging eerst voor akkoord voorgelegd aan 
het bestuur van de KNRB. Vervolgens wordt de nieuwe vereniging als lid van de KNRB voorgedragen tijdens een 
Algemene Vergadering. 

Statuten
De vereniging moet zich ten doel stellen de roeisport te bevorderen (KNRB-statuten, artikel 3, lid 1). Het is verstandig 
vooraf met het KNRB-bestuur te overleggen over de naam van de vereniging. 
 De concept statuten dienen ter controle te worden gestuurd naar de KNRB voordat ze passeren bij de notaris. Op 
deze manier voorkomt u extra kosten als de statuten niet conform de laatste regels zijn. Na goedkeuring van de KNRB 
en passage bij de notaris, stuurt u een kopie naar de directeur van KNRB (zie voor nadere informatie KNRB-statuten 
artikel 5 tot en met 8).

Extra aandacht verdienen de volgende punten:
• De statuten van de vereniging bevatten bepalingen conform artikel 6.3 van de statuten van de KNRB.
• De statuten bepalen dat alleen personen die stemgerechtigd lid zijn gebruik mogen maken van botenmateriaal. 

Deze personen worden conform artikel 26.3 van het HR van de KNRB geacht lid te zijn van uw vereniging en 
dienen conform de wet (BW 2:38) stemgerechtigd lid te zijn om statutair gebonden te zijn aan het nationaal 
dopingreglement en KNRB-tuchtreglement.

• De statuten bepalen dat minderjarige leden ook stemrecht hebben en hun wettelijk vertegenwoordiger mag dat 
stemrecht uitoefenen. 

Met de statuten is uw roeivereniging verbonden aan het KNRB-tuchtreglement waarin omgangsvormen zijn 
verankerd (artikel 1, lid 2V). 
 Bij beantwoording van de vraag of er sprake is van een overtreding wordt gedrag getoetst aan het (a) toepasselijk 
Verenigingsreglement Ongewenste Omgangsvormen of (b) onderdeel A van de door de Algemene Vergadering van 
de KNRB vastgestelde Code Ongewenste Omgangsvormen. Toetsing aan onderdeel A van de Code Ongewenste 
Omgangsvormen is aan de orde als de betrokken vereniging geheel of gedeeltelijk heeft nagelaten onderdeel A van 
de Code Ongewenste Omgangsvormen te regelen.

In de code staat ook omschreven hoe een vertrouwenscontactpersoon aangesteld kan worden.

Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement (HR) mag niet strijdig zijn met de eigen statuten en de statuten en reglementen van de 
KNRB. De vereniging moet dit zelf controleren en bijhouden. De ledenvergadering van de nieuwe vereniging moet het 
HR goedkeuren. Goedkeuring door een notaris is niet nodig.

Onderwerpen die meestal in het HR geregeld worden zijn:
• Algemene bepalingen
• Leden
• Leden van verdienste en ereleden
• Donateurs
• Het lidmaatschap
• Aannemen van leden
• Rechten en plichten van leden
• Verenigingskleuren
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• Bestuur, samenstelling en taakverdeling 
• Bestuursverkiezing
• Kascommissie
• Overige commissies
• Contributie
• Aansprakelijkheid van de leden
• Sponsoring
• Wijziging van het huishoudelijk regelement
• Slotbepalingen

Veiligheidsbeleid
Wij raden elke vereniging aan een gedegen veiligheidsplan op te stellen (kijk voor advies voor opzet en richtlijnen 
op knrb.nl). Wij wijzen u erop dat het maken van een veiligheidsplan een hoge prioriteit heeft, omdat dit van 
groot belang is bij de aansprakelijkheid van verenigingen bij een calamiteit. Nog belangrijker is uiteraard dat een 
gedegen veiligheidsbeleid preventief werkt. Informatie over diverse juridische en financiële zaken, waaronder 
aansprakelijkheid, vindt u op knrb.nl.

Goedkeuring tenue en bladen
Kijk voor recente informatie op knrb.nl

Eisen aan tenues en bladen
De eisen aan bladen en tenues staan beschreven in het huishoudelijk reglement (HR) en het reglement voor 
roeiwedstrijden (RvR) van de KNRB. In het KNRB-document ‘goedkeuring tenue en bladen’ wordt een samenvatting 
van de eisen gegeven; HR en RvR zijn echter altijd leidend.
 Voor het beoordelen of bladen en tenues genoeg onderscheidend van andere verenigingen zijn, hanteert de 
KNRB het criterium dat deze tot 100 meter afstand onderscheidend moeten zijn. Adviezen van de KNRB zijn dan ook 
bedoeld om de goedkeuring te vergemakkelijken en versnellen.

De aanvraag
Een aanvraag voor een tenue en/of blad dient uit het volgende te bestaan:
• tekstuele beschrijving van het nieuwe blad en/of tenue (zoals in blad jaaroverzicht);
• plaatje van het nieuwe blad;
• plaatje van zowel voorzijde als achterzijde van het tenue, inclusief broek.

Twee aanbevelingsbrieven
Twee verenigingen, die lid zijn van de KNRB, dragen een nieuw lid voor (artikel 5.1 KNRB-statuten). De door hen 
ondertekende brieven moeten zes weken voor de komende Algemene Vergadering op het bondsbureau zijn 
ontvangen. Nieuwe verenigingen moeten zelf contact opnemen met zusterverenigingen over hun voordracht.
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BIJLAGE 1: ORGANISATIE VAN DE VERENIGING

1. Inleiding

Naarmate de vereniging groter wordt en er meer mensen bij de organisatie worden betrokken, wordt het maken van 
een duidelijke taakverdeling steeds belangrijker. Bovendien, is het voor de bloei van een vereniging niet goed als er 
slechts een paar mensen belast zijn met de vele taken die er zijn. Het gaat consumentengedrag tegen en vergroot 
de betrokkenheid bij de vereniging als meer mensen zich door het verrichten van (ook kleine) taken inzetten. Het 
is daarom beter een groot aantal leden een kleine taak te laten verrichten in plaats van een klein aantal leden te 
belasten met een grote taak. Dat vergt een goede organisatiestructuur en een duidelijke functie- en taakverdeling. 
Het is belangrijk af te spreken wie wat doet, welke bevoegdheden daarbij horen en hoe men elkaar op de hoogte 
houdt wat er speelt.

2. Structuur en beleid

Structuur en beleid zijn nauw met elkaar verbonden. Beleidsuitgangspunten moeten worden vertaald in de 
organisatiestructuur. Doelstellingen moeten terug te vinden zijn in functies. Als de vereniging zich bijvoorbeeld ten 
doel stelt zich nadrukkelijk te richten op jeugd, dan is het verstandig om dat in de vorm van een bestuursfunctie 
jeugdzaken te organiseren en mogelijk een jeugdcommissie in het leven te roepen. 

Er kan binnen een vereniging onderscheid gemaakt worden tussen de bestuursstructuur en de uitvoeringsstructuur. 

Bestuursstructuur
De bestuursstructuur van de vereniging is opgebouwd uit de organen van de vereniging, waaronder in ieder geval de 
Algemene Vergadering (AV) en het bestuur. Net als de KNRB heeft elke vereniging die lid is van de KNRB een tucht- en 
beroepscommissie.
 De taken en bevoegdheden van AV en het bestuur zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (Boek 2, art. 26 t/m 
52) en de statuten van de vereniging. In de statuten wordt ook beschreven welke taken het bestuur zelfstandig kan 
uitvoeren en voor welke besluiten de instemming van de ledenvergadering nodig is. 

De taken van het bestuur zijn:
• geven van leiding aan de dagelijkse gang van zaken;
• opstellen van beleid;
• toezien op de uitvoering van het beleid.

Bovenstaande bestuurstaken richten zich op het functioneren van de organisatie en behelzen onder meer: 
• het secretariële werk (voorbereiden van vergaderingen, opstellen van verslagen en besluitenlijsten, schriftelijke 

contacten onderhouden);
• de financiën (boekhouding, opstellen begroting en jaarrekening);
• beheer en onderhoud (vloot, gebouwen, inventaris);
• externe contacten en publiciteit (voorlichting geven, representatie);
• de commissariaten voor de verschillende clusters van activiteiten (wedstrijdroeien, toerroeien, jeugdactiviteiten, 

aangepast roeien et cetera);
• veiligheid (creëren van een veilig sportklimaat).

In de statuten kan worden opgenomen dat er een dagelijks bestuur is. Een dagelijks bestuur kan snel en slagvaardig 
inspelen op actuele zaken. In de statuten en/of het huishoudelijk reglement moeten de (grenzen aan de) 
bevoegdheden van het dagelijks bestuur vastgelegd worden. 

Uitvoeringsstructuur
In de uitvoerende structuur vinden activiteiten plaats die gericht zijn op de doelen zoals vastgelegd in de bestuurlijke 
structuur. Deze doelen worden uitgewerkt in bijvoorbeeld actieplannen. Aan deze actieplannen worden vervolgens 
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taken gekoppeld. Denk hierbij aan mensen die zich bijvoorbeeld bezighouden met instructie, trainingen, organisatie 
evenementen, reparatie en onderhoud vloot, beheer van de kantine/bar. 

3. Taakverdeling

Vaak worden taken belegd in commissies die duidelijk herkenbare en samenhangende taken op zich nemen. Er is een 
onderscheid tussen vaste commissies waarvan instelling en taken veelal geregeld zijn in de statuten (kascommissie, 
maar ook bijvoorbeeld een commissie roeiactiviteiten of een commissie beheer en onderhoud) en tijdelijke 
commissies die door de ALV in het leven kunnen worden geroepen en weer opgeheven kunnen worden. Vaste 
commissies maken blijvend deel uit van de verenigingsstructuur. Tijdelijke commissies hebben een specifieke en 
tijdelijke opdracht, zoals een bouwcommissie, toernooicommissie of een commissie beleidsplan. 

4. Criteria voor het verdelen van taken

Veel taakverdelingen zijn mogelijk, zolang ze maar binnen de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement passen. 
Bij die verdeling moet op het volgende gelet worden: ·
• Duidelijkheid. 
 Er moet sprake zijn van een duidelijke taakopdracht zodat iedereen precies weet wat van hem/haar verwacht 

wordt. Taken kunnen alleen goed uitgevoerd worden als de uitvoerder daartoe in staat gesteld wordt door de 
toekenning van bevoegdheden. Het moet dus duidelijk zijn wat de bevoegdheden zijn.

• Hanteerbaarheid. 
 Iemand kan een taak pas goed doen wanneer hij/zij:
 - enthousiast is om het op te pakken;
 - over de juiste capaciteiten beschikt;
 - over voldoende tijd beschikt;
 - door anderen geaccepteerd wordt.
• Evenwicht in taakzwaarte. 
 Voorkomen moet worden dat mensen overbelast raken. De animo om taken te verrichten komt anders onder 

druk te staan. Als mensen te veel taken naar zich toetrekken, kan een slecht controleerbare machtspositie 
ontstaan. Dit maakt de vereniging kwetsbaar; bij het wegvallen van een persoon stagneert ineens een groot 
aantal werkzaamheden. 

• Controleerbaarheid. 
 Medewerkers moeten bereid zijn de uitvoering van hun werkzaamheden te laten zien en bespreekbaar te 

maken. Alleen zo is het mogelijk zaken goed op elkaar af te stemmen en eventueel bij te sturen. Bovendien, 
bevoegdheden zijn gekoppeld aan verantwoordelijkheden. Dat impliceert ook de bereidheid verantwoording af te 
leggen. 

5. Informatie

Iedere vrijwilliger binnen de vereniging heeft recht op informatie. Als mensen niet weten wat er speelt in de 
vereniging, kan er frictie ontstaan. Mensen voelen zich betrokken als zij geïnformeerd zijn over zaken die te maken 
hebben met hun eigen functioneren, maar ook over ontwikkelingen binnen de vereniging en de te volgen koers. 
Informatie delen is niet alleen het volgens de regels doorspelen van gegevens. Informatie komt pas over wanneer 
die voortkomt uit de bereidheid om mensen, in een sfeer van openheid, inzicht te geven. Het is daarom belangrijk 
informatievoorziening in de verenigingsstructuur vast te leggen. 

6. Soorten besturen

De wet bepaalt dat het bestuur belast is met het besturen van de vereniging. Samenstelling en omvang daarvan is 
geregeld in de statuten. Daarin zijn ook, in aanvulling op de wet, taken en bevoegdheden vastgelegd.
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Er zijn drie verschillende besturen voor een vereniging: 

1. Een toezichthoudend en/of controlerend bestuur. 
 Dit bestuur waakt er slechts voor dat de doestellingen van de organisatie naar behoren worden vervuld. Een 

dergelijk ’bestuur op afstand’ komt zelden voor bij amateursportverenigingen.
2. Een beleidsvormend of-bepalend bestuur. 
 Dit bestuur houdt zich voornamelijk bezig met het voorbereiden en formuleren van beleid en het toezicht op de 

uitvoering daarvan. De uitvoering wordt overgelaten aan medewerkers en/of commissies die worden aangestuurd 
door de bestuursleden.

3. Een executief bestuur. 
 Dit is de meest voorkomende bestuursvorm. Het bestuur bepaalt het beleid en voert het uit. Bij beleidsbepaling 

kan gedacht worden aan het opstellen van een formeel beleidsplan voor de middellange of zelfs lange termijn 
(dat dan meestal ter vaststelling aan de Algemene Ledenvergadering wordt voorgelegd). Ook wordt beleid in de 
praktijk gevormd door uitvoerende activiteiten van het bestuur. Bestuurlijke en uitvoerende structuur zijn dan 
nauwelijks te onderscheiden. 

De keuze voor een bestuursvorm is afhankelijk van een aantal factoren: 
• De grootte van een vereniging. 
 Hoe groter, hoe meer het bestuur zich bezighoudt met beleidsontwikkeling en het toezien op de uitvoering.
• De fase van ontwikkeling en/of organisatieverandering. 
 Bij de start van een vereniging moet meer beleid ontwikkeld worden dan in een later stadium. Als de vereniging 

al lang(er) bestaat, is het meeste al wel geregeld. Bij grote en of belangrijke gebeurtenissen in de vereniging, 
bijvoorbeeld fusie, nieuwbouw of locatieverandering is een beleidsbepalend bestuur gewenst.

• Aard en omvang van de ploeg mensen die actief is in de vereniging. 
 Wanneer er te weinig mensen actief zijn in de vereniging, zullen bestuursleden er niet aan ontkomen ook 

uitvoerende werkzaamheden te verrichten. Dat speelt ook als er te weinig deskundigheid aanwezig is. Ook dan 
moet een bestuur zich nadrukkelijker met de uitvoering bezighouden.

• De persoonlijke voorkeuren van de bestuurders. 
 De ene bestuurder is nu eenmaal een doener; de ander een denker. 

In de verschillende fasen van ontwikkeling en opbouw van een vereniging kan het dus gewenst zijn dat de 
samenstelling van het bestuur wijzigt, zodat daarin de op dat moment gewenste deskundigheid vertegenwoordigd 
is. Die keuze zal dus vaak worden ingegeven door de praktijk en de mensen die zich beschikbaar stellen voor een 
bestuurslidmaatschap.

Dat zegt ook iets over de omvang van een bestuur. Het aantal bestuursleden kan met een minimum en een maximum 
vastgelegd worden in de statuten van de vereniging. Over het algemeen is een klein bestuur slagvaardiger dan een 
groot bestuur. In een klein bestuur is echter de individuele taakomvang groter dan in een groot bestuur. 
 Het is zaak dat de verschillende clusters van activiteiten binnen de vereniging in het bestuur vertegenwoordigd 
zijn. Vaak gebeurt dat doordat bestuursleden als commissaris voor bepaalde aandachtsgebieden aangewezen 
worden. 
 Zoals al aangegeven kunnen ontwikkelingen binnen de vereniging het noodzakelijk maken, al dan niet tijdelijk, 
specifieke deskundigheid in het bestuur op te nemen. Uiteraard moet dit binnen de grenzen van statuten en 
huishoudelijk reglement passen.
 Het kan werkzaam zijn om een dagelijks bestuur in te stellen en dit vast te leggen in de statuten. Hierin moet 
beschreven staan hoe de verdeling van de bevoegdheid tussen het bestuur en het dagelijks bestuur is geregeld. 
Hoewel een dagelijks bestuur effectief kan zijn, heeft het ook nadelen. Een dagelijks bestuur kan bijvoorbeeld ten 
koste gaan van de betrokkenheid van de overige bestuursleden.
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7. Organisatiestructuur

Een (sport)vereniging is – heel vrij vertaald – een groep mensen die samen een interesse met een bepaald doel willen 
verwezenlijken. Maar een vereniging is ook gewoon een organisatie. De structuur van een organisatie kan worden 
weergegeven in een organisatieschema: het ‘harkje’. 
 Hieronder staat een voorbeeld hoe een vereniging kan zijn opgebouwd. Uiteraard zijn hier vele variaties op 
mogelijk. Bovendien is er sprake van een groeimodel. Bij een nog kleine vereniging kan het voorlopig veel simpeler. 
De taken van de commissies worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Kascommissie ALV

Algemeen Bestuur

Cluster Communicatie & Activiteiten Cluster Roeitechniek Cluster Roeiactiviteiten Cluster Beheer & Onderhoud

Veiligheidscoördinator en Vertrouwenscontactpersoon

• Sponsoring

• Ledenadministratie

• Jeugdbestuur

• Website/ Social Media

• Redactiecommissie

• Kantine-/sociëteits-
commissie

• Evenementencommissie

• Instructie senioren

• Coachen senioren

• Instructie jeugd & 
junioren

• Coachen jeugd & 
junioren

• Afroeicommissie

• Toerroeien

• Midweekroeien

• Wedstrijden

• Masters 

• Marathon 

• Coastal

• Schoolroeien

• Bedrijfsroeien

• Aangepast roeien

• Materiaal

• Botenhuis, terrein 
en clubhuis
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BIJLAGE 2: HET BESTUUR

Inleiding

Binnen een verenigingsbestuur zijn verschillende 
functies te onderscheiden, waaronder in elk geval 
een voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Aangezien deze ook formele taken hebben 
(bijvoorbeeld externe vertegenwoordiging van de 
vereniging), worden in ieder geval de voorzitter en 
de penningmeester, maar vaak ook de secretaris 
in die onderscheidende functies benoemd. Dit 
in tegenstelling tot de andere bestuursleden, die 
worden benoemd als (algemeen) bestuurslid. 
Binnen het bestuur wordt bepaald wat hun 
specifieke aandachtsgebied is en dus welke taken 
zij uitvoeren. 

Het is belangrijk dat de taken van de afzonderlijke bestuursleden worden vastgelegd in heldere taakbeschrijvingen. 
Zo kunnen zij worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden en wordt overlap van taken voorkomen. 
Voorwaarde voor een goede organisatie van de vereniging is het hebben van duidelijkheid over de verschillende 
taken, werkzaamheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Voordelen van taakbeschrijvingen zijn:
• Er bestaat een goed overzicht van de verschillende werkzaamheden van bestuursleden.
• Het is duidelijk wie waarvoor benaderd kan worden.
• De taakomschrijvingen geven een indicatie van de taakomvang.
• Potentiële bestuursleden kunnen zich een beeld vormen van de functie.
• Een taakomschrijving ’beschermt’ mensen die geneigd zijn te veel te willen doen. 

Het opstellen van taakbeschrijvingen voor de vereniging is een tijdrovende bezigheid, maar is de investering zeker 
waard. Aan de andere kant, u hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. U kunt, al dan niet via de KNRB, bij andere 
verenigingen informeren of zij voorbeelden hebben. 

Voorzitter, secretaris en penningmeester

De taken van voorzitter, secretaris en penningmeester worden meestal vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 

De voorzitter
Een voorzitter is vaak het ‘boegbeeld’ van de vereniging en heeft binnen de vereniging een leidende rol. Hij moet 
verbinden, coördineren, stimuleren en delegeren, en in bepaalde situaties ook de rol van scheidsrechter op zich 
nemen. Analytisch vermogen, tact, empathie, maar ook (enig) overwicht zijn eigenschappen waarover een voorzitter 
moet beschikken. Ervaring met het leiden van een organisatie is daarbij een voordeel. 

Een voorzitter:
1. heeft een visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en evaluatie van het 

verenigingsbeleid;
2. initieert en begeleidt ontwikkelingen binnen de vereniging;
3. draagt in het bijzonder zorg voor de handhaving van de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk 

reglement en de uitvoering van de genomen besluiten, alsmede de integriteit binnen de vereniging;
4. zit jaarlijks de algemene en bijzondere ledenvergadering voor;
5. zit bestuursvergaderingen voor en is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de agenda;
6. neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid;
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7. houdt overleg met de commissarissen van de verschillende clusters om te kunnen toezien op de uitvoering van 
het verenigingsbeleid;

8. is verantwoordelijk voor het onderhouden van externe (representatieve) contacten zoals die met gemeentelijke 
en andere overheden, de KNRB en andere roei- en sportbonden;

9. treedt bij onmacht van de penningmeester op als gemachtigde om betalingen te doen uitvoeren;
10. is verantwoordelijk voor een veilig sportklimaat en onderhoudt contact met de vertrouwenscontactpersoon

De secretaris
De secretaris voert voor de vereniging de pen. Uiteraard is goede schrijfvaardigheid daarbij een noodzaak. Omdat de 
secretaris veelal de meeste kennis zal hebben van statuten en reglementen, maar ook van eerder genomen besluiten, 
kan hij ook het geweten van de vereniging zijn. Vragen die door de secretaris gesteld kunnen worden zijn: 

• Zijn (bestuurs-)besluiten genomen binnen de kaders van de statuten en/of HR? 
• Worden er geen bevoegdheden overschreden? 
• Wordt er een consistente (beleids-)lijn gevolgd?

De secretaris:
1. zorgt voor het bijeenroepen van bestuurs- en ledenvergaderingen, stelt in overleg met de voorzitter (en de andere 

bestuursleden) de agenda op en maakt de notulen;
2. is verantwoordelijk voor het tot stand brengen van het jaarverslag en voert zo nodig de redactie; 
3. zorgt ervoor dat de ingekomen stukken uiterlijk de eerstvolgende bestuursvergadering in behandeling worden 

genomen;
4. beheert het archief van de vereniging;
5. houdt afschrift van alle uitgaande stukken en bewaart deze, evenals de ingekomen stukken, in het archief;
6. draagt zorg voor het bekendmaken van wijzigingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.
7. is belast met het bekendmaken van besluiten van de bestuurs- en ledenvergaderingen;
8. voert de correspondentie voor de vereniging en draagt zorg voor de inkomende en uitgaande (elektronische) 

post; 
9. is belast met de coördinatie/informatie van en naar het bestuur;
10. houdt een ledenlijst en de samenstelling van de verschillende commissies bij.

De penningmeester
De penningmeester beheert de financiën van de vereniging en is verplicht dat nauwkeurig, overzichtelijk en 
uiteraard integer te registreren. Zeker als de vereniging groter wordt, is boekhoudkundige kennis noodzakelijk. 
De penningmeester is het financiële ‘geweten’ van de vereniging. Hij bewaakt de budgetten en signaleert tijdig 
dreigende overschrijdingen, zodat bijsturing mogelijk is. 

De penningmeester:
1. is belast met de uitvoering van het financiële beheer van de vereniging;
2. houdt de administratie bij waarin de financiële staat van de vereniging is opgenomen en bewaart gedurende tien 

jaar alle stukken die deel uitmaken van de financiële administratie; 
3. doet alle door het bestuur of de ledenvergadering goedgekeurde uitgaven;
4. zorgt voor de opstelling van de begroting en van de financiële jaarstukken;
5. voert de financiële correspondentie;
6. beheert de budgetten van de verschillende commissies en signaleert eventuele overschrijdingen;
7. legt bij tussentijds aftreden verantwoording af en doet verslag, zoals hij dat anders na afloop van het boekjaar 

verplicht is te doen;
8. zorgt voor de ledenopgave en afdracht van de jaarlijkse KNRB-contributie;
9. zorgt voor het tijdig indienen van subsidieaanvragen;
10. draagt zorg voor de sponsorcontracten en inning van de sponsorgelden;
11. zorgt voor adequate verzekering van leden, bestuur, materiaal en accommodatie.
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Tot slot

Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester kent het bestuur vaak niet in functie benoemde bestuursleden. 
Vaak zijn dit personen die meer inhoudelijk zijn gedreven en de verantwoordelijkheid voor (een onderdeel) van een 
of meerdere clusters hebben. Zij maken deel uit en vormen samen het collegiaal bestuur van de vereniging en voeren 
gezamenlijk de volgende bestuurstaken uit:

• Het voeren van het verenigingsbeleid, ofwel het opvangen van signalen uit de samenleving in het algemeen 
en de roeiwereld in het bijzonder en ditdan vertalen in roeiverenigingstermen en kijken naar de reacties uit de 
maatschappij (stad/regio) op de bereikte resultaten.

• Het beoordelen van ideeën op haalbaarheid en het planmatig verwezenlijken daarvan.
• Het goed op poten zetten van een gesmeerd bedrijf, waarin zonder verlies van energie en met met behulp van 

een goede organisatie, taakverdeling en leiding bij de uitvoering, plannen verwezenlijkt kunnen worden.
• Het behartigen van de belangen van de vereniging. 


