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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de  
Koninklijke Nederlandsche Roeibond, 

gehouden op 24 maart 2018 in het hoofdkantoor van Aegon in Den Haag 
 

Aanwezig R.W.H. Arisz, voorzitter 
namens het H.K.B. Fobler, secretaris 
bestuur van  O.T.A. Feenstra, penningmeester  
de KNRB E.M. Kraak, commissaris sportontwikkeling, vicevoorzitter 
  IJ.G. Haagsma, commissaris wedstrijden en opleidingen 

C.M. IJsbrandy, commissaris toproeien 
J.W. Landman, commissaris internationale evenementen en betrekkingen 
 
mevrouw M.S. Visser, directeur KNRB 

 
Ereleden mevrouw H.E. Bik-Constandse, mevrouw H. Neppérus, mevrouw I.E.M. Eijs, de heer 

A.J. Grootenhuis, de heer A.H. van Drooge, de heer F.C. Cornelis 
 
Leden Groninger Studenten Roeivereniging Aegir, Roeivereniging Alphen, Roei- en 

Zeilvereniging De Amstel, Wageningsche Studenten Roeivereniging Argo, 
Eindhovense Roeivereniging Beatrix, Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp, 
Euros, Hemus, Hollandia, Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereniging De 
Hoop, De KNZ&RV, Roeivereniging De Kop, Roeivereniging De Laak, Delftsche 
Studenten Roeivereniging Laga, Roei- en Zeilvereniging Die Leythe, Roei- en 
Zeilvereniging De Maas, Michiel de Ruyter, Roeivereniging Naarden, Amsterdamsche 
Studenten Roeivereniging Nereus, Koninklijke Studenten Roeivereniging Njord, 
Roeivereniging van Studenten aan de Vrije Universiteit Okeanos, Nijmeegse 
Studenten Roeivereniging Phocas, Roeivereniging Pontos, Delftse Studenten 
Roeivereniging Proteus-Eretes, Rijnland, Saurus, Algemene Amsterdamse Studenten 
Roeivereniging Skøll, Koninklijke Roei- en Zeil Vereniging Het Spaarne, Thêta 
Roeivereniging Weesp, Roeivereniging Willem III 

 
Begunstigers Amsterdamsche Roeibond, De Groninger Roeibond, Nederlandse Studenten 

Roeifederatie, Koninklijke Nederlandse Studenten Roeibond   
 
Overigen de heer J. Gijsman (erepenning), de heer R. Muda (Commissie Marathonroeien), de 

heer P. Kwantes (Commissie Toerroeien), de heer M. van Viersen (Financiële Advies 
Commissie), de heer M. Slats (Rijnland), de heer T. Engels (EKIR) 

 
Verslag mevrouw D. Muda, notuliste 
 
Afwezig met  mevrouw S. van den Herik (erepenning), de heer J.P. van Dijke (erepenning),  
Kennisgeving H.W.J. Upmeyer (erepenning), mevrouw D. Bollaert-Smit (erepenning), mevrouw A. 

Vos (erepenning), de heer B.J.W. de Haas (erepenning), mevrouw R. Meester-
Broertjes (erepenning), de heer M. Harmsen (Tuchtcommissie KNRB), A.L.S.R.V. 
Asopos de Vliet, Hoogeveense Roeivereniging De Compagnie, Roeivereniging De 
Meije, Roeivereniging De Dragt, Roeivereniging Epsilon, Roei- en Kanovereniging De 
Geeuw, Apeldoornse Roeivereniging De Grift, Roeivereniging Iris, Roei- en 
Zeilvereniging Isala, Roeivereniging De Kogge, Roeivereniging Neptunus, A.U.S.R. 
Orca, Haagse Studenten Roeivereniging Pelargos, Roeivereniging Rowdow, Goese 
Roeivereniging Scaldis, Roeivereniging Voorne-Putten, Leeuwarder Roeivereniging 
Wetterwille, Zwolsche Roei- en Zeilvereniging 

 
 
Huldiging Mark Slats (RV Rijnland) 
De voorzitter speldt voorafgaand aan de vergadering Mark Slats een zilveren riem op als blijk van 
waardering voor zijn fantastische prestatie. Mark is solo de oceaan (van de Canarische Eilanden naar 
de Cariben) over geroeid in een recordtijd van 30 dagen, 17 uur en 49 minuten. Mark heeft met zijn 
prestatie volop in de belangstelling gestaan en is daarom een geweldige ambassadeur voor het 
Nederlandse roeien.  
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Nereus- AEGON EUROPEAN ROWING Indoor Championships 2018 
De voorzitter bedankt Tim Engels, voorzitter van de commissie die het Nederlandse debuut van het 
EK Indoorroeien heeft georganiseerd, voor zijn inzet. Ondanks de concurrentie van andere 
internationale indoorroei-evenementen, was deze eerste editie een succes. De voorzitter hoopt dat het 
ooit een WK wordt met nog meer internationale deelname.  
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering (AV) van de KNRB om 14.15 uur en heet alle 
aanwezigen van harte welkom, met name de ereleden en dragers van erepenningen. De agenda 
wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
De voorzitter leest volgens gebruik de namen voor van de mensen die de roeiwereld in het afgelopen 
jaar zijn ontvallen: Lien Veenstra (erelid KNRB), Jan Maurits de Jonge (erepenning goud KNRB), 
Frans van der Zee (oud-bestuurslid KNRB), Kees Meeuwisse, Peter Demoed, Willem Vink (De Dragt), 
Eduard van den Dungen (Jason). Kees Joosse (Jason), Rob van den Heuvel (Jason), Rody Rijnders 
(lid van verdienste Laga), Dé Meijers (Nautilus), Hester van Akeleijen (Nautilus), Rob van Herk 
(Nautilus), Dolf de Wolf (Nautilus), Ernst Veenemans (erelid Nereus). Eric Wesdorp (lid van verdienste 
Nereus), Johannes Bernardus Alphonsus van Boven (Nereus), Amber van de Bilt (Proteus-Eretes), 
Mia van der Pas-Kouwenaar (Spaarne), Klaas van Hasselt (Willem III), Peter Bollaer (oud-voorzitter 
ZRZV), Marla Oostinga-de Planque (oud-secretaris ZRZV).  
Zeer recent is overleden Victor Bernhard, één van de oprichters en erevoorzitter van RV Breda, op de 
respectabele leeftijd van 97 jaar. De voorzitter vraagt de vergadering een ogenblik stilte in acht te 
nemen ter nagedachtenis aan hen. 
 
Volgens de presentielijst zijn 32 verenigingen met in totaal 100 stemmen aanwezig. Dat is 26% van de 
verenigingen en 42% van het totaal aantal beschikbare stemmen. 
 
2. Ingekomen stukken 
De voorzitter deelt mee dat de volgende stukken zijn ontvangen: 

 Brief Michiel Harmsen d.d. 28 februari 2018 inzake het onderbrengen van de tuchtrechtspraak bij 
ISR 

 Brief d.d. maart 2018 van Bram Verhulst en Mark Wessels namens R.S.V.U. Okeanos, Wouter 
van Groeningen namens A.L.S.R.V. Asopos de Vliet, Rens Vonk namens T.S.R. Vidar, Tess 
Volkers namens H.S.R.V. Pelargos, Tom van Woudenberg namens D.S.R. Proteus-Eretes inzake 
bedrijfsroeierslidmaatschap bij studentenverenigingen 

 Verslag tucht- en beroepscommissies KNRB 2017 

 Aanbevelingsbrief d.d. 14 februari 2018 van Roeivereniging Hemus ter ondersteuning van de 
bestuurskandidatuur van Feike Tibben 

 Aanbevelingsbrief d.d. 11 februari 2018 van Roeivereniging ‘t Diep ter ondersteuning van de 
bestuurskandidatuur van Feike Tibben 

 Aanbevelingsbrief d.d. 18 februari 2018 van Hollandia Roeiclub ter ondersteuning van de 
bestuurskandidatuur van Judith Tillemans-Suurenbroek 

 
3. Notulen van de Algemene Vergadering van 18 november 2017 
Er zijn geen opmerkingen. De notulen van 18 november 2017 worden vastgesteld. 
 
4. Bestuursmededelingen  
De voorzitter geeft achtereenvolgens het woord aan de verschillende portefeuillehouders in het kader 
van de bestuursmededelingen. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) deelt mee dat de voorzitter van de commissie 
wedstrijden, Kaj de Vries, opgevolgd is door Laurens van Campen. Kaj de Vries kon deze intensieve 
taak niet meer combineren met zijn werk. Laurens van Campen is oud-lid van Proteus en jarenlang lid 
geweest van de kamprechterscommissie. Hij bedankt Kaj de Vries voor zijn inzet.  
 
De heer Landman (commissaris internationale evenementen en betrekkingen) deelt mee dat het 
toewijzingsbeleid van de FISA voor internationale wedstrijden gewijzigd wordt. Alle bij de FISA 
aangesloten federaties zal gevraagd worden hun ambities met betrekking tot internationale roei-
evenementen voor de komende tien jaar kenbaar te maken. Het bestuur heeft inmiddels de 
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Nederlandse stakeholders in beeld gebracht. Bovendien zal met de gemeenten Amsterdam (Bosbaan) 
en Rotterdam (WA-baan) overlegd worden, vooral omdat de financiële dekking van internationale 
evenementen een grote rol speelt. Naar verwachting zullen in de volgende AV plannen op dit punt 
worden voorgelegd. Het bestuur staat open voor ideeën en meningen van de verenigingen.  
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) heeft in de vorige vergadering verteld over de plannen 
voor de OS in Tokyo en de daarvoor benodigde middelen. Hij deelt mee dat NOC*NSF voornemens is 
om de KNRB voldoende middelen toe te kennen om die plannen uit te voeren. Op 4 april 2018 worden 
de budgetten officieel toegekend.  
 
Mevrouw Fobler (secretaris) deelt mee dat het bestuur komende zomer met de verenigingen in 
gesprek wil over het borgen van andere vormen van roeien, zoals indoorroeien, bedrijfsroeien en 
coastal rowing. Het bestuur wil graag dat die vormen van roeien, maar ook mensen die actief zijn in de 
roeisport maar geen lid zijn van een verenging, kunnen toetreden tot de KNRB, zodat zij ook 
gebonden zijn aan de reglementen. Daarnaast zijn er verenigingen die bijvoorbeeld roeien 
combineren met zeilen of kanoën. Een aantal jaar geleden is dit onderwerp ook aan de orde geweest 
maar zonder concreet resultaat. Spreekster vraagt met nadruk of de besturen willen deelnemen aan 
een gesprek over dit onderwerp, als hun dat gevraagd wordt. De resultaten zullen te zijner tijd 
voorgelegd worden aan de AV.  
 
Mevrouw Fobler (secretaris) deelt mee dat het bestuur ook in gesprek wil met de verenigingen over 
een mogelijke aansluiting van de KNRB bij de Stichting Instituut Sportrechtspraak (ISR) met 
betrekking tot doping. De KNRB heeft weliswaar een tuchtreglement, een tuchtcommissie en een 
commissie van beroep maar, omdat er zich tot nu geen zaken hebben voorgedaan, hebben de 
commissieleden ook geen enkele praktijdervaring kunnen opdoen. Dat brengt grote risico’s met zich 
mee voor de roeiers. Het bestuur vindt het van groot belang dat de KNRB zich houdt aan de regels 
maar vooral ook dat de roeiers er zeker van kunnen zijn dat de bond eventuele dopingzaken op een 
goede manier afhandelt. Daarom overweegt het bestuur om de afhandeling van dopingzaken onder te 
brengen bij het ISR. Afgelopen jaar zijn er 133 dopingtesten gedaan bij roeiers (5,5% van het totaal 
aantal testen in Nederland).  
 
Mevrouw Fobler (secretaris) deelt mee dat Pieta van Dishoeck, de vertrouwenscontactpersoon van de 
KNRB, later in deze vergadering meer zal vertellen over haar werk. Afgelopen jaar zijn er geen 
meldingen binnengekomen bij de KNRB, maar er zijn wel enkele gesprekken gevoerd.  
 
Mevrouw Fobler (secretaris) deelt mee dat het rapport van de commissie-De Vries recent besproken is 
in de Tweede Kamer in aanwezigheid van de commissie en een aantal sportbonden. Er wordt een 
plan van aanpak gemaakt voor seksuele intimidatie en misbruik in de sport dat ter goedkeuring 
voorgelegd zal worden in de AV van NOC*NSF. De KNRB zal een stroomschema maken voor 
verenigingen, waarin precies staat welke opties een vereniging heeft ingeval van een melding. De 
Code ongewenste omgangsvormen van de KNRB dateert uit 2011 en zal worden geactualiseerd en 
ter vaststelling worden voorgelegd in de AV in november 2018. Het lijkt spreekster een goed idee om 
te overleggen met verenigingen die ook met dit onderwerp bezig zijn. Margriet Zietse is het 
aanspreekpunt bij het bondsbureau. De KNRB zal op aanraden van de verenigingen in gesprek gaan 
met NOC*NSF over de duur van de registratie van daders en over de manier waarop voorkomen kan 
worden dat daders ongemerkt overstappen naar een andere sport. De registratie is namelijk per bond 
georganiseerd. Tevens zal aan de orde komen hoe sportverenigingen op de hoogte gesteld kunnen 
worden, als een dader strafrechtelijk veroordeel wordt. De AV heeft vorige keer gevraagd hoe 
voorkomen kan worden dat daders ongemerkt naar een andere vereniging kunnen overstappen. 
Vanwege de privacybescherming is dit soort zaken echter niet gemakkelijk te regelen. Uiteraard 
overlegt het bestuur ook met de vertrouwenscontactpersoon van de KNRB over dit soort zaken.  
 
De voorzitter deelt mee dat het bestuur zijn eigen functioneren heeft geëvalueerd in het kader van de 
kwaliteitseisen voor goed sportbestuur. Het bestuur heeft daarbij gebruikgemaakt van de vragenlijst  
van NOC*NSF. Conform de kwaliteitseisen is het resultaat gedeeld met de verenigingen via de 
ledenpost. Het bestuur voldoet hiermee aan de Code Goed Sportbestuur, een voorwaarde voor de 
subsidieverlening van NOC*NSF. Spreker was zelf aanvankelijk wat sceptisch over een evaluatie 
maar achteraf denkt hij dat een stevige discussie over het functioneren van het bestuur nuttig is. Hij 
raadt de verenigingsbesturen dan ook aan om het ook te doen.  
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De heer Kraak (commissaris sportontwikkeling) deelt mee dat de KNRB deze maand toetreedt tot de 
Stichting Waterrecreatie Nederland, een publiek-private samenwerking tussen provincies, gemeenten, 
waterschappen en een aantal maatschappelijke organisaties. Waterrecreatie Nederland houdt zich 
bezig met veiligheid en vaarwegen, onderwerpen die relevant zijn voor de KNRB. Door lid te worden 
van deze stichting is de KNRB beter en eerder op de hoogte van ontwikkelingen en zal ook in een 
eerder stadium kunnen meepraten. De KNRB zal Jan Dirk Heijnis, oud-voorzitter van de Commissie 
infrastructuur KNRB, voordragen voor het bestuur van de Stichting Waterrecreatie Nederland. De 
KNRB zal de regionale bonden en verengingen vragen om de KNRB op de hoogte te houden van wat 
er speelt in de regio. De heer Koopman (De Amstel) wijst erop dat de ARB al een tijdje beschikt over 
een Commissie Watergebruik Amsterdam die regelmatig overleg voert met Waternet, gemeenten en 
andere stakeholders in de regio Amsterdam. Sommige verenigingen in Amsterdam voeren ook zelf 
overleg met hun deelraad en delen die informatie met de ARB. 
 
5. Vertrouwenscontactpersoon KNRB, Pieta van Dishoeck 
De voorzitter geeft het woord aan Pieta van Dishoeck, vertrouwenscontactpersoon van de KNRB.  
 
Mevrouw Van Dishoeck is voormalig toproeister, klinisch psychologe, psychologe bij NOC*NSF en 
vertrouwenscontactpersoon (vcp) bij de KNRB. In haar dagelijks werk ziet zij steeds de gevolgen van 
nare dingen die mensen hebben meegemaakt en die iedereen kunnen overkomen. Uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat sommige mensen er gevoeliger voor zijn dan andere maar ook 
dat er hele belangrijke momenten zijn in het proces. Ten eerste de duur en de context van het 
grensoverschrijdend gedrag en ten tweede het moment waarop iemand besluit om ermee naar buiten 
te treden. Op dat tweede cruciale moment komt de vcp bij een vereniging in beeld. Een vcp is geen 
psycholoog en evenmin bemiddelaar in het conflict, maar wel het eerste aanspreekpunt in de 
vereniging. Het is van groot belang dat de vcp een melding serieus neemt en dat ook laat merken aan 
het slachtoffer. Daarnaast zet de vcp een proces in gang en begeleidt het slachtoffer. NOC*NSF heeft 
een voorzet gedaan maar de KNRB zal voor dat proces een eigen stappenplan maken. De vcp is ook 
de schakel met het bestuur dat verantwoordelijk is voor een veilig sportklimaat op de vereniging. De 
vcp is daar niet verantwoordelijk voor maar heeft een signaalfunctie en kan meedenken met het 
bestuur over de manier waarop een veilig sportklimaat gerealiseerd kan worden. Bestuur en vcp 
kunnen zaken bespreken als gedragsregels voor coaches en wat er wel en wat niet in het clubblad of 
op de website wordt gezet. Op de website van NOC*NSF is daarover al een heleboel te vinden.  
Spreekster vervolgt haar verhaal met haar eigen rol als vcp van de KNRB. Bijna alle roeiverenigingen 
hebben een eigen vcp. Spreekster is als vcp van de KNRB in het afgelopen jaar negen keer 
geconsulteerd. Twee gesprekken hadden betrekking op oude meldingen (in het kader van het 
onderzoek van de commissie-De Vries) die niet goed afgehandeld waren.  Als een slachtoffer besluit 
om aangifte te doen bij de politie, kan die zaak niet tegelijkertijd voor de tuchtcommissie gebracht 
worden. Het is dus een ingewikkeld proces en het blijven altijd moeilijke kwesties maar de aanpak is al 
enorm verbeterd. Spreekster roept de vcp’en van verengingen op om vooral te bellen, als zij vragen 
hebben of haar willen consulteren. Daarnaast kunnen de vcp’en ook terecht bij 
www.vertrouwenspuntsport.nl van NOC*NSF of een vertrouwenspersoon van NOC*NSF. De vcp van 
de KNRB is er niet alleen voor de verenigingen maar ook voor de nationale roei-equipe. Daarbij 
kunnen zaken aan de orde komen als mediamisbruik en het beleid van de KNRB ten aanzien van de 
vraag wat wel en niet naar buiten gebracht kan worden. Pieta van Dishoeck is te bereiken via 
vcp@knrb.nl en telefonisch buiten werktijd op nummer 06-24634822. 
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) vraagt wat mevrouw Van Dishoeck vindt van het feit dat Die Leythe 
juist gekozen heeft voor twee vertrouwenspersonen en niet voor vertrouwenscontactpersonen. 
 
Mevrouw Van Dishoeck legt uit wat het verschil is. NOC*NSF heeft vertrouwenspersonen en de 
verenigingen vertrouwenscontactpersonen. Deze constructie heeft de voorkeur omdat 
vertrouwenspersonen het probleem echt proberen op te lossen en bijvoorbeeld 
bemiddelingsgesprekken voeren of samen met het slachtoffer een gesprek voeren met het bestuur. 
Een vertrouwenscontactpersoon heeft een onafhankelijke positie in de vereniging, waardoor hij of zij 
beschikbaar is voor zowel slachtoffer als dader.  
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) begrijpt haar uitleg en de keuze van NOC*NSF maar hij kan zich 
daarentegen voorstellen dat een bestuur zich comfortabeler voelt met een vertrouwenspersoon. Hijzelf 
hoort van de vertrouwenspersoon van Die Leythe veel waardering voor de aandacht van de KNRB op 
dit punt. Dat vindt hij vooral belangrijk omdat er bij Die Leythe nog nooit iets gebeurd is sinds daar een 

http://www.vertrouwenspuntsport.nl/
mailto:vcp@knrb.nl
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vertrouwenspersoon is aangesteld. Het bestuur heeft zich dan ook afgevraagd of de vereniging wel 
voldoende is voorbereid, mocht er ooit iets gebeuren.  
 
Mevrouw Van Dishoeck bedankt voor de complimenten. Zij denkt dat preventie het allerbelangrijkst is. 
Een bestuur moet zorgen voor een veilig klimaat en alert reageren bij de minste of geringste twijfel. 
Ten tweede moeten slachtoffers weten dat zij ergens terecht kunnen, of dit nu een 
vertrouwenscontactpersoon of een vertrouwenspersoon is. NOC*NSF heeft waarschijnlijk voor deze 
constructie gekozen omdat in de praktijk is gebleken dat vertrouwenspersonen bij verenigingen bij 
gebrek aan ervaring, een heleboel dingen gaan doen die niet passen in de juiste procedures.  
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) vraagt zich in het algemeen af hoe zwaar een bestuur dit 
onderwerp zou moeten aanzetten. Bij Die Leythe gaan de vertrouwenspersonen zich voor het eerst 
voorstellen tijdens een middag voor ouders van jeugdleden. Het heeft spreker verbaasd dat het 
bestuur nog nooit benaderd is door ouders met de vraag of dit wel goed geregeld is, terwijl de 
incidenten die tot nu toe in de media zijn gekomen, toch reden voor bezorgdheid zijn.  
 
Mevrouw Van Dishoeck heeft een zoon die voetbalt. Zij vindt het een geruststellende gedachte dat er 
afgesproken is dat er naast de coach altijd een ouder in de kleedkamer is tijdens het douchen. Zij 
denkt dat het voldoende is als het bestuur er aandacht aan besteedt en bijvoorbeeld om referenties 
vraagt van een nieuwe coach.  
 
Mevrouw Massink (Weesp) vraagt of de KNRB een opleiding heeft voor vertrouwenscontactpersonen.  
 
Mevrouw Van Dishoeck antwoordt dat NOC*NSF een opleiding heeft voor 
vertrouwenscontactpersonen. Zij heeft dat al eerder aan de vcp’en gemaild maar dat zal zij nog een 
keer doen. (www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/cursus-vertrouwens-contact-personen) 
 
De heer Middeldorp (De Laak) wijst erop dat een van de aanbevelingen van de commissie- De Vries is 
om voor iedereen een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te vragen. Het bestuur en de vcp van De 
Laak zijn na enige discussie tot de conclusie gekomen dat zij dit wel een erg zwaar middel vinden, 
omdat er heel veel coaches zijn en deze maatregel wellicht juist de vraag oproept wat er aan de hand 
is bij die roeivereniging.  
 
Mevrouw Van Dishoeck antwoordt dat een verklaring omtrent gedrag geen garantie is omdat de 
meeste daders niet veroordeeld worden. Daarom is het zo belangrijk dat slachtoffers goed worden 
opgevangen en dat er aangifte wordt gedaan, ook al is dat een hele moeilijke stap voor slachtoffers. 
NOC*NSF subsidieert VOG’s, dus het is geen financiële belasting voor de vereniging. Bovendien is de 
VOG inmiddels zo bekend dat die ook geen vragen meer oproept. Spreekster is zelf groot voorstander 
van referenties en het maken van goede afspraken. 
 
De voorzitter kan zich voorstellen dat ouders het wel prettig vinden dat een verenigingen VOG’s 
aanvraagt als een soort kwaliteitskeurmerk. 
 
Mevrouw Van Dishoeck wijst er in dat verband op dat een coach die geen lid is van de vereniging, ook 
niet valt onder het tuchtrecht van de KNRB. Het is dus van belang dat een vrijwilliger die geen lid is, 
wel de gedragscode van de vereniging ondertekent.  
 
De heer De Nie (Weesp) voegt eraan toe dat RV Weesp voor alle vrijwilligers een VOG heeft 
aangevraagd maar als signaal begonnen is met de bestuursleden zelf.  
 
De voorzitter antwoordt daarop dat ook voor alle bestuursleden en de vcp van de KNRB een VOG is 
aangevraagd. Hij bedankt Pieta van Dishoeck voor haar presentatie. 
 
6. Wijziging Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Haagsma. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) deelt mee dat de FISA in februari 2018 de 
leeftijdscategorieën voor Masters heeft aangepast en dat het bestuur daarom voorstelt om de 
leeftijdscategorieën in het Reglement voor Roeiwedstrijden daarmee in overeenstemming te brengen. 

http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/cursus-vertrouwens-contact-personen
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Het bestuur stelt tevens voor om de term Masters te gebruiken in plaats van Veteranen (artikel 5 en 
artikel 13.7).  
 
De voorzitter concludeert dat de AV instemt met de voorgestelde wijzigingen in het Reglement voor 
Roeiwedstrijden.  
 
7. Statutenwijziging 
Mevrouw Fobler (secretaris) geeft een korte toelichting. Het bestuur stelt voor om bestuursleden, niet 
zijnde de voorzitter, secretaris en penningmeester, twee maal te kunnen laten herbenoemen. Het 
bestuur beoogt hiermee dat bestuursleden in de gelegenheid zijn om meerdere olympische cycli mee 
te maken en het meerjarenplan van de KNRB tot uitvoering te brengen. Voor een statutenwijziging is 
twee derde van het aantal leden nodig. De KNRB heeft 121 lid-verenigingen. Er zijn er slechts 31 
aanwezig. Dat betekent dat er een tweede AV nodig is. Die is al uitgeschreven voor woensdag 28 
maart 2018 in het OTC op De Bosbaan, aanvang 19.30 uur.  
 
De voorzitter voegt eraan toe dat de wijziging vooral bedoeld is om beter te kunnen aansluiten bij de 
looptijd van het meerjarenplan, de olympische cyclus en de Code Goed Sportbestuur. Hij wil graag 
horen wat de verenigingen ervan vinden. 
 
Er wordt gevraagd waarom het bestuur voor drie jaar kiest en niet voor vier jaar, als het de bedoeling 
is om beter aan te sluiten bij de olympische cycli. 
  
De voorzitter antwoordt dat de Code Goed Sportbestuur werkt met termijnen van drie jaar.  
 
De heer Kwantes (voorzitter Toercommissie KNRB) wijst erop dat ook voor commissies geldt dat 
leden in principe na twee periodes vervangen worden. Hij stelt voor om voor commissies dezelfde 
regels te hanteren als voor het bestuur.  
 
Mevrouw Fobler (secretaris) stelt voor om de voorgestelde wijziging nu door te voeren en de regels 
voor commissies nader te bekijken, als daartoe aanleiding is. Zij vraagt wat het advies van de heer 
Kwantes zou zijn.  
 
De heer Kwantes (voorzitter Toercommissie KNRB) antwoordt dat het nu geen probleem is maar dat 
de termijnen in commissies worden overschreden omdat het moeilijk is om nieuwe commissieleden te 
vinden.  
 
De voorzitter voegt eraan toe dat commissieleden benoemd worden door het bestuur en niet door de 
AV.  
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) dacht dat voor commissieleden nu al maximaal drie 
periodes gold. Hij zal het nakijken en het lijkt hem in ieder geval zinnig om de maximale tijd niet korter 
te maken.  
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) vraagt waarom er niet gekozen wordt voor vier jaar. Hij heeft de 
code erbij genomen en dan vallen hem twee dingen op. Ten eerste dat de code dateert uit 2007 en 
ten tweede dat de formulering op hem niet overkomt als een norm.  
 
Mevrouw Fobler (secretaris) kan zich voorstellen dat bestuurstermijnen niet precies gelijk lopen met 
de olympische cyclus maar dat bestuursleden juist tussendoor wisselen. Dan is drie keer drie niet gek. 
 
De heer Cornelis (erelid) adviseert de AV om deze eenvoudige statutenwijzigingen nu wel door te 
voeren. Hij denkt dat het belangrijk is om aan te sluiten bij de Governance Code; mensen kunnen niet 
voor de eeuwigheid op een plek blijven zitten, omdat het systeem dan niet getraind wordt op het 
vinden van goede opvolgers. Met uitzondering van de FAC is voor commissies geen statutenwijziging 
nodig. Hij adviseert de AV dus om deze statutenwijziging door te voeren en te kijken wat de gevolgen 
zijn. De discussie over de commissies kan geheel los gezien worden van de statutenwijziging. 
 
De voorzitter concludeert dat de aanwezige verenigingen positief staan tegenover het voorgenomen 
besluit om aftredende bestuursleden voor ten hoogste twee achtereenvolgende perioden van drie jaar 
herkiesbaar te stellen, met dien verstande dat indien een aftredend bestuurslid wordt gekozen in een 
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andere functie, te weten die van voorzitter, secretaris of penningmeester, zijn onafgebroken 
zittingsduur in het bestuur de twaalf jaar nimmer mag overschrijden. Omdat er onvoldoende quorum 
aanwezig is om het besluit vandaag te nemen, zal een tweede AV gehouden worden op woensdag 28 
maart 2018 in het OTC, aanvang 19.30 uur.  
 
8. Jaarverslag 2017 
De voorzitter heeft tot zijn teleurstelling moeten constateren dat het vorige jaarverslag maar vijftien 
keer gelezen is, terwijl er behoorlijk veel tijd gestoken wordt in de samenstelling. Daarom heeft het 
bestuur dit keer gekozen voor een iets minder uitgebreid verslag. Hij vraagt de verenigingen om een 
reactie.  
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) heeft het beknoptere verslag gezien als een efficiëntere aanpak. 
Hij vindt het een zakelijk en inzichtelijk verslag met ruim voldoende feiten. Hij geeft zijn complimenten 
voor dit verslag.  
 
Mevrouw Treffers (Beatrix) voelt er niet veel voor om in te stemmen met het verzoek van het bestuur 
om het jaarverslag naar alle leden te mogen e-mailen. Veel leden hebben al een probleem met de  
schonesportverklaring. 
 
De voorzitter brengt in herinnering dat het bestuur vorig jaar ook apart toestemming gevraagd heeft. 
Die toestemming geldt slechts eenmalig. Vorig jaar is daarvoor ook gekozen omdat bleek dat het 
jaarverslag bleef hangen op bestuursniveau. Er staat wel een link op de website maar dat is blijkbaar 
geen trigger om het te lezen. 
 
Mevrouw Treffers (Beatrix) vindt het geen goed signaal in het kader van de nieuwe wetgeving (AVG). 
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) stelt voor dat verenigingen zelf een link naar het jaarverslag (net 
als het evenementennummer) in hun nieuwsbrief opnemen.  
 
De heer Middeldorp (De Laak) is ook geen voorstander van e-mailen door de KNRB. Wat hem betreft 
kunnen de besturen het zelf doorsturen. Bovendien zet hij vraagtekens bij de interesse van leden. Zij 
lezen nauwelijks het jaarverslag van hun eigen vereniging.  
 
De voorzitter stelt voor om de link van het jaarverslag 2017 door te sturen naar de 
verenigingsbestuurders en deze te vragen om die op te nemen in hun communicatie naar hun leden. 
De Vergadering stemt hiermee in. 
 
De heer Kwantes (voorzitter Toercommissie KNRB) gaat in op de lay-out van het jaarverslag. Hij vindt 
de voorpagina attractief maar hij liever een wat evenwichtiger verdeling van de foto’s gezien. 
Bovendien is het jaarverslag op een monitor niet goed leesbaar door het gekozen lettertype.  
 
De voorzitter bedankt de heer Kwantes voor zijn opmerkingen. Hij concludeert dat de AV het 
Jaarverslag 2017 goedkeurt. Hij schorst de vergadering voor enkele minuten. Na heropening van de 
vergadering legt hij uit dat de foto’s op de voorpagina van het jaarverslag de foto’s zijn die op 
Facebook het meest ‘geliked’ zijn.  
 
9. Financiën Bondsjaar 2017 
 

9.1 Jaarrekening 2017 
De heer Feenstra (penningmeester) vat 2017 samen als een goed financieel jaar, ook al heeft de 
KNRB geen winstoogmerk. Alle pijlers hebben hun activiteiten volgens budget kunnen uitvoeren. Het 
bestuur heeft diverse gesprekken gevoerd met de accountant over de manier waarop omgegaan kan 
worden met zaken die in de toekomst gaan spelen, zoals de WK Junioren in Tokyo in 2019. Besloten 
is om voor dat soort zaken bestemmingsreserves in te stellen. Het resultaat inclusief de 
bestemmingsreserves is bijna 300.000 euro. Dat is in lijn met voorgaande jaren. Behalve voor de WK 
Junioren 2019  zijn ook bestemmingsreserves gevormd voor transitievergoedingen, de gebouwen en 
ICT-vraagstukken. Vorig jaar hebben de lid-verenigingen 100.000 euro extra contributie betaald, 
bedoeld voor de breedtesport en de junioren. Tijdens de begrotingsvergadering in november 2017 is 
gevraagd hoe dat geld besteed is. Spreker geeft daarover uitleg aan de hand van onderstaand 
overzichtje.  
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Onderbouwing besteding extra contributie: 

 
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) brengt in herinneringen dat de juniorenverenigingen wat 
onverkwikkelijke discussies met het bestuur hebben gehad over het juniorenroeien. Tot tevredenheid 
van die verenigingen wordt nu twee keer per jaar met het bestuur overlegd over de inhoud van het 
programma. De verenigingen hebben echt de mogelijkheid gekregen om financieel de vinger aan de 
pols te houden. Spreker is zeer tevreden over de informatieverstrekking op dit moment en hij is blij 
met de mogelijkheid om te sparen voor dure jaren. De specifieke reservering voor Tokyo 2019 roept 
bij hem echter de vraag op of het niet verstandiger is om een wat algemenere bestemmingsreserve te 
vormen, bijvoorbeeld voor ‘dure jaren’.   
 
De heer Feenstra (penningmeester) antwoordt dat het bestuur er juist voor gekozen heeft, hoewel het 
niet noodzakelijk is, om te sparen voor specifieke projecten en een van tevoren vastgesteld bedrag.  
  
De heer Van Kouterik (Die Leythe) denkt dat het verstandig is om altijd een paar jaar vooruit te kijken. 
Hij zou graag de toezegging krijgen dat het bestuur in principe altijd bereid is om een 
bestemmingsreserve te vormen, als daar aanleiding toe is.  
 
De heer Feenstra (penningmeester) antwoordt daarop bevestigend.  
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) voegt eraan toe dat het vooruitkijken gemakkelijker zal 
worden, nu de FISA besloten heeft om internationale wedstrijden tien jaar vooruit te plannen.  
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) vindt de regels van NOC*NSF altijd een ingewikkeld thema. Er is 
afgelopen jaar ongeveer 150.000 euro extra budget gekomen van NOC*NSF. Subsidies van 
NOC*NSF worden altijd verstrekt onder de voorwaarde dat de bond er een bepaalde hoeveelheid 
eigen middelen aan toevoegt. Meer budget van NOC*NSF betekent dus dat de KNRB meer middelen 
in de topsport moet stoppen. Hij vraagt waar die extra middelen van de KNRB vandaan komen.  
 
De heer Feenstra (penningmeester) antwoordt dat die middelen uit de contributies, uit sponsoring of 
uit de bijdrage van het Amsterdamse Bos komen.  
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) concludeert dat het dus nooit ‘gratis’ geld is.  
 
De heer Feenstra (penningmeester) beaamt dat de bond zelf een derde moet bijdragen. De bond zit 
echter nog niet aan zijn maximum. 
 
De voorzitter voegt er ter verduidelijking aan toe dat de andere pijlers beschermd zijn. Die hoeven 
nooit in te leveren als gevolg van subsidie aan de topsport.  

 
9.2 Controleverklaring betreffende de jaarrekening 2017 

De voorzitter deelt mee dat de accountant de jaarrekening van de KNRB over 2017 heeft 
goedgekeurd.  

 
9.3 Verslag van de Financiële Adviescommissie 

Mevrouw Neppérus (erelid) brengt namens de FAC verslag uit over het jaar 2017. De voorzitter van de 
FAC, de heer Los, roeit dit weekend de Head of the River in Londen en is daarom niet aanwezig. Voor 
de FAC waren bijzondere aandachtspunten: 
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 De continuïteit van de financiën. De kwaliteit van het financieel beheer en de administratie maar 
ook de budgetdiscipline waren goed. De penningmeester, financieel manager en het bondsbureau 
verdienen hiervoor waardering. De begroting 2018, geaccordeerd door de AV, laat een groei zien. 
Bij tegenvallende prestaties op het water kunnen de inkomsten echter teruglopen en dat is wat de 
FAC betreft een punt van aandacht. Het ledental is enorm gegroeid maar veel 
studentenverenigingen lopen zo langzamerhand tegen hun grenzen aan. De FAC vindt het juist 
dat het overschot aan de algemene reserve is toegevoegd, omdat daarmee de noodzakelijke 
groei van het weerstandsvermogen van de bond is gerealiseerd.  

 In 2017 zijn financiële voorzieningen gevormd in de vorm van extra bestemmingsreserves, onder 
andere voor de WK Junioren 2019 in Japan en het onderhoud van het OTC. De FAC vindt dat een 
juiste keuze maar zal het verloop nauwlettend volgen omdat het van belang is dat 
bestemmingsreserves stelselmatig worden opgebouwd en gebruikt. Bovendien moet het bedrag 
van de reserves altijd in liquide middelen beschikbaar zijn. Een reserve op papier kun je immers 
niet gebruiken.  

 De afronding van de WK 2014 in Amsterdam heeft lang geduurd maar de stichting is inmiddels 
opgeheven en de laatste financiële middelen zijn overgeheveld naar de KNRB.  

In de vergadering van 12 februari 2018 heeft de FAC met de externe accountant uitgebreid van 
gedachten gewisseld over de bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de 
accountantscontrole van de jaarrekening 2017. De accountant was wederom positief en zag ook een 
verdere kwaliteitsgroei in de organisatie. De KNRB springt er goed uit in vergelijking met andere 
bonden. Met betrekking tot de jaarrekening 2017, gecertificeerd door E&Y heeft de FAC, mede 
gegeven de door haar verkregen informatie tijdens de vergaderingen gedurende het jaar, geen reden 
om aan te nemen dat de gepresenteerde jaarrekening onjuist zou zijn. De FAC adviseert de AV dan 
ook om het bestuur van de KNRB te dechargeren. Spreekster bedankt de bestuursleden voor de tijd 
en inzet die zij aan de financiën van de bond hebben besteed. De FAC bedankt de penningmeester 
en de medewerkers van het bondsbureau voor hun inzet en open en constructieve samenwerking.  
 

9.4 (Her)benoeming van de leden van de FAC 
De voorzitter deelt mee dat Bram Los aftreedt als voorzitter van de FAC en stelt voor dat Helma 
Neppérus hem in die functie opvolgt. Victor Maes (voormalig penningmeester van de KNRB) is bereid 
om toe te treden als lid van de FAC. De voorzitter concludeert dat de AV instemt met de voorgestelde 
benoemingen. Hij bedankt Bram Los voor zijn inzet. 

 
9.5 Goedkeuren van de jaarrekening 

De voorzitter concludeert dat de AV de jaarrekening van de KNRB over 2017 goedkeurt.  
 

9.6 Decharge bestuur over het jaar 2017 
De voorzitter concludeert dat de AV het bestuur decharge verleent voor het gevoerde financieel beleid 
in 2017.  
 
De heer Feenstra (penningmeester) deelt tot slot van dit agendapunt mee dat de accountant vragen 
heeft gesteld over de aanlevering van de ledenadministratie door de verenigingen. Of dat correct 
verloopt, kan formeel niet vastgesteld worden. In het verleden werden door het bestuur op basis van 
loting controles uitgevoerd bij twee burgerverenigingen en twee studentenverenigingen. De 
penningmeester wil deze werkwijze in ere herstellen. Hij stelt voor dat een studentenvereniging de 
lootjes trekt voor de burgerverengingen en omgekeerd.   
 
De heer Wolberink (Thêta) trekt uit de hoge hoed Roeivereniging Neptunus en Roeivereniging Skylla.  
 
De heer Grootenhuis trekt A.A.S.R Skøll en R.S.V.U Okeanos.  
 
10. Benoeming KNRB-bestuur conform de statuten artikel 15.2 
De voorzitter deelt mee dat mevrouw H.K.B. Fobler, secretaris, aan de beurt is om af te treden en dat 
zij zich opnieuw verkiesbaar heeft gesteld. Hij vraagt of zij nog iets wil zeggen. 
 
Mevrouw Fobler (secretaris) vond het snel en leuk. 
 
De voorzitter concludeert dat mevrouw Fobler opnieuw wordt benoemd tot secretaris. Vervolgens stelt 
hij de herbenoeming van de heer mr. J.W. Landman, commissaris internationale evenementen en 
betrekkingen, aan de orde. Hij vraagt ook hem of hij er iets over wil zeggen. 
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De heer Landman (commissaris internationale evenementen en betrekkingen) heeft met heel veel 
plezier samen met Lex Grootenhuis een fantastisch WK georganiseerd in 2016. De KNRB heeft voor 
zowel de WK in Amsterdam als in Rotterdam veel complimenten gekregen van de FISA.  
 
De voorzitter concludeert dat ook de heer Landman wordt herbenoemd door de AV. Vervolgens neemt 
hij afscheid van Erik Kraak, commissaris sportontwikkeling. Hij bedankt hem voor zijn inzet en de 
prettige samenwerking. Erik Kraak heeft altijd aandacht gevraagd voor andere aspecten van het 
roeien dan alleen de topsport. Als vervanger voor Erik Kraak stelt hij Feike Tibben voor. Hij vraagt 
hem om zichzelf even voor te stellen. 
 
De heer Tibben heeft eerst aan wielrennen gedaan en is pas op zijn dertigste gaan roeien. Hij is lang 
voorzitter geweest van Hemus in Amersfoort en daarna voorzitter van ’t Diep. Hij denkt als echte 
‘burgerroeier’ een goede aanvulling te zijn voor het bestuur en dat hij ook nog eens de leukste 
portefeuille krijgt, omdat het uiteindelijk om de verenigingen en de breedtesport gaat.  
 
De voorzitter concludeert dat de AV instemt met de benoeming van de heer F. Tibben tot commissaris 
sportontwikkeling. Vervolgens draagt hij mevrouw Judith Tillemans voor die bereid is om de functie 
van commissaris marketing en communicatie voor haar rekening te nemen. Hij vraagt haar om zich 
even voor te stellen. 
 
Mevrouw Tillemans is in aanraking gekomen met het roeien als sponsormanager van Aegon. Zij heeft 
Aegon recent verlaten en daarop is haar gevraagd om zitting te nemen in het bestuur. Zij heeft 
weliswaar zelf nooit geroeid maar zij is wel gegrepen door de roeisport. Zij is vooral onder de indruk 
van de grote schare vrijwilligers die zich inzet voor besturen en evenementen. De portefeuille 
marketing en communicatie past goed bij wat zij de afgelopen jaren bij Aegon heeft gedaan. Zij ziet 
het als een uitdaging om deze fantastische sport verder te ‘verkopen’ aan Nederland.  
 
De voorzitter concludeert dat de AV instemt met de benoeming van mevrouw Tillemans tot 
commissaris markering en communicatie.  
 
11. Aftreden en benoeming leden tuchtcommissie 
De voorzitter stelt voor om Rogier Schellaars, Michiel Portasse en Tineke Lely te benoemen in de 
tuchtcommissie. Met deze mensen voldoet de KNRB aan de kwaliteitseisen van NOC*NSF.  
Genoemde personen zijn niet aanwezig maar de AV stemt niettemin in met hun benoeming.  
 
Mevrouw Fobler (secretaris) voegt eraan toe dat er wat mensen zijn afgetreden. De KNRB heeft een 
tuchtcommissie en een commissie van beroep. Voor elk lid in deze commissies zijn er ook 
plaatsvervangers. Boris Kraaipoel treedt terug uit de commissie van beroep, zodat hij voorzitter kan 
worden van de tuchtcommissie. Tineke Lely neemt geen zitting in de tuchtcommissie maar in de 
commissie van beroep. De volgende mensen worden herbenoemd in de tuchtcommissie: Albertine 
Voncken, Bram Lokker, Doris Muda, Edith Weersink, Helen Tanger en Kees van der Graaf. In de 
commissie van beroep worden herbenoemd: Andre Everard, Anita Meiland, Gert Visser, Hans de 
Haas, Herma van Eijk, Irene Verheijen, Jan Jacob Beckeringh, Jan Pieter van Dijke en Pieter Sipkes.  
 
12. Rondvraag 
Mevrouw Treffers (Beatrix) heeft een vraag naar aanleiding van de nieuwe Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 in werking treedt. Sportverenigingen moeten in dat 
kader een verwerkingsovereenkomst sluiten met hun bond. Spreekster vraagt of de KNRB dat heeft 
voorbereid voor de verenigingen. 
 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat de KNRB een van de voorbeelden is voor NOC*NSF voor 
de invoering van deze wetgeving. Zij geeft het woord aan mevrouw Visser. 
 
Mevrouw Visser (directeur KNRB) antwoordt dat voor de verenigingen aangesloten bij de KNRB geen 
verwerkingsovereenkomst nodig is. Sigrid Dogger zal daar zo meer over zeggen. Voor de 
roeiverenigingen is een inlogcode beschikbaar, waarmee een stappenplan verkregen kan worden. 
 
Mevrouw Dogger (managementassistent KNRB) antwoordt dat zowel de roeiverenigingen als de 
KNRB eigen verantwoordelijkheden hebben ten aanzien van de gegevens van de leden. Verenigingen 
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dienen hun leden te vertellen wat zij met gegevens doen. KNRB en verenigingen zijn aan elkaar 
gebonden door het Huishoudelijk Reglement en de Statuten. Daarom is het voor zover de KNRB weet, 
niet nodig om apart afspraken te maken. De KNRB heeft in al zijn communicatie verwezen naar het 
privacy reglement van de KNRB, zodat iedereen op de hoogte is van de manier waarop de KNRB met 
gegevens omgaat en hoe bezwaar kan worden aangetekend. 
 
Mevrouw Visser (directeur KNRB) voegt daaraan toe dat verenigingen altijd vragen kunnen stellen aan 
Etienne Rijntjes, de financieel manager maar ook de privacy officer van de KNRB (privacy@knrb.nl)  
 
Mevrouw Ter Horst (De Hoop) deelt mee dat De Hoop dit jaar haar 170-jarig bestaan viert. In 
september organiseert De Hoop een lustrumversie van de jaarlijkse Amstelbeker. Deze wedstrijd 
wordt veelvuldig bezocht door studentenverenigingen maar bij deze roept spreekster speciaal alle 
burgerverenigingen op om met een mooie verenigingsacht deel te nemen aan deze wedstrijd. 
 
De heer De Nie (Weesp) vraagt naar de regels voor het administreren van proefleden die binnen de 
proeftermijn besluiten weer te stoppen met roeien. 
 
Mevrouw Dogger (managementassistent KNRB) antwoordt dat mensen die niet langer dan 91 dagen 
lid zijn geweest, niet meetellen voor de KNRB-contributie. De verenigingen kunnen hun upload vanuit 
de ledenadministratie ook weer downloaden. Daarin staat wanneer leden zijn aangemeld, hoe lang zij 
lid zijn geweest, wanneer zij zijn afgemeld maar ook of zij ergens anders lid zijn of lid zijn geweest.  
 
De heer Gianotten (Rijnland) heeft net gehoord dat de KNRB is toegetreden tot de Stichting 
Waterrecreatie. Hij vraagt of de bond bereid is om in dat overleg veiligheidsaspecten met betrekking 
tot beroepsvaart aan de orde stellen, suggesties doen of zelfs eisen te stellen.  
 
De heer Kraak (commissaris sportontwikkeling) antwoordt daarop bevestigend. 
 
De voorzitter geeft tot slot het woord aan mevrouw Eijs (erelid). 
 
Mevrouw Eijs (erelid) voert het woord namens de ereleden. Ook al is deze AV wellicht niet zo 
interessant als bijvoorbeeld de najaarsvergadering of het jaarlijkse roeicongres, toch heeft spreekster 
vandaag mooie dingen langs horen gekomen, zoals Mark Slats die zijn tocht over de oceaan sneller 
heeft afgelegd dan alle meermansploegen. Zij vindt het heel terecht dat de KNRB hem hier geëerd 
heeft. Zij is blij met de nieuwe kanjers in het bestuur. Zij is ook blij te horen dat de KNRB een groen 
label heeft. Zij is blij dat de KNRB een financieel gezonde bond is. Zij ziet een zaal vol met 
enthousiaste mensen die betrokken zijn bij het roeien. Vandaag wordt de Boatrace gehouden en er zit 
zowaar een Nederlandse op boeg. De KNRB is echt anders dan andere sportbonden. Teamwork, 
fairness, natural, endurance and inclusive zijn de termen die de FISA gebruikt. Al die termen zijn van 
toepassing hier maar vooral inclusive springt eruit. In Nederland vormen de roeiers een grote familie. 
Ook het pararoeien is volledig geïntegreerd en dat is uniek in de wereld.  
 
13. Sluiting 
De voorzitter geeft tot slot het woord aan de ere-voorzittende verenging, de KNZ&RV. 
 
De heer Kruithof (KNZ&RV) weet dat de KNZ&RV al sinds 100 jaar het slotwoord uitspreekt tijdens de 
AV van de KNRB maar hijzelf hecht er grote waarde aan dat dit gebeurt door een erelid van vlees en 
bloed. Dat doet recht aan alle inspanningen die een erelid gepleegd heeft. Te zien aan deze redelijk 
lege zaal, is de roeigemeenschap ‘very much alive’. Waarschijnlijk zitten heel veel mensen op het 
water of volgen de Boatrace.  
 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 16.40 uur. 
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