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AGENDA

Onderdelen regiobijeenkomst

1. 10 minuten Introductie vereniging

2. 15 minuten Ledenenquête

3. 15 minuten Veiligheid

4. 20 minuten Licentie

5. 1 minuut Opleidingsoverzicht

6. 15 minuten Vragen van de verenigingen



INTRODUCTIE VERENIGING
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KNRB Ledenonderzoek

Feike Tibben



INFROGRAPHIC VAN DE BELANGRIJKSTE RESULTATEN

De enquête wordt tweejaarlijks uitgevoerd enerzijds om het functioneren 
van de bond te scoren en anderzijds om de trends en behoeftes bij 
verenigingen te peilen.



BELANGRIJKE TAKEN BEOORDELEN TAKEN

Top 5 
1. Belangenbehartiging
2. Sportontwikkeling
3. Communicatie
4. Commissie ondersteuning
5. Organisatie opleidingen

Top 5
1. Communicatie
2. Organisatie opleidingen
3. Topsport
4. Faciliteren roei-evenementen
5. Belangenbehartiging



COMMUNICATIE 



ROEIPROFIEL GEMIDDELDE VERENIGING  

Student 2016 Algemeen 2016 Student 2018 Algemeen 2018

Wedstrijd 12% 3% 10% 3%

Wedstrijd/ 
Recreatief

38% 21% 46% 23%

Recreatief 17% 71% 30% 63%

Niet roeien 34% 5% 14% 11%



GEMIDDELDE CONTRIBUTIE



Ledengroei of niet?

58% verwacht leden groei -> zeker grote studentenverenigingen.

36% verwacht stabiel te blijven -> algemeen beeld (groot/klein/burger/student)

6% verwacht daling in ledenaantal -> vooral buiten de randstad

Groei verwacht in leeftijd tussen 19-23 jaar en 35+ (minder bij jeugd).

Algemene verenigingen mikken op groep tussen 24-50 jaar

Regio-invloeden

- Vooral grote studentenverenigingen buiten het westen denken te groeien 

- Roeien meer in trek in westen van NL: daar veel potentiele sporters



Groeibelemmeringen

Groeibelemmeringen 

(van zowel verenigingen die groeien als die stabiel blijven of dalen)

o Instructiecapaciteit (38%)

o Verloop (31 %)

o Accommodatie (30%)

o Vergrijzing (buiten randstad)



Nieuwe roeivormen 

Roeivormen

o Veel potentie voor coastal roeien (34 %), 

o Bijna evenveel voor het indoorroeien (27%). 

o Gigroeien is veel minder bekend (9%). 



Opgave

KNRB:
1. Versterken bekendheid (plannen, expertise etc etc)
2. Veiligheid en roeiwater
3. Topsport versus recreatief roeien
4. Opleiding/instructie (nu veel coaches coachen de coaches)

Verenigingen:
1. Ledenwerving/behoud
2. Accommodatie / roeiwater
3. Wedstrijdcultuur
4. Opleiding (o.a. door verloop*)

* Verloop uit de roeisport, uitwisseling tussen verenigingen is beperkt
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Veiligheid 2018



Veiligheid

veiligheid  op
evenementen

Verschillende soorten veiligheid



Kennisbank https://knrb.nl/voor-verenigingen/kennisbank/



Fysieke veiligheid

o veiligheidsbewustwording
o Veilig varen voorbereiding
o Veilig varen op en rondom het water
o Veilig varen op groot water en toertochten
o Veilig varen met warmte
o Veilig varen met koude



Fysieke veiligheid



Sociale veiligheid

o Veiligheid 
o Respect
o Sportiviteit
o Integriteit
o Omgangsvormen
o Gedragsregels

uit: kennisbank KNRB



Vervolg op commissie de Vries

o Handreiking voor verenigingen; wat te doen bij melding
o Uitwerking meldplicht voor bestuurders
o Verenigingen stellen VCP aan
o Verenigingen stellen een gedragscode op
o Aanvraag VOG voor trainers, coaches en bestuurders



Roeien is voor iedereen!

https://www.hartvannieuws/2018/roeibond-
vaart-nederland.nl/als-enige-officiele-
sportbond-mee-tijdens-de-gay-pride/

https://www.hartvannieuws/2018/roeibond-vaart-nederland.nl/als-enige-officiele-sportbond-mee-tijdens-de-gay-pride/


Veiligheid rondom evenementen

Calamiteitenmanagement & 
aanbevelingen incidenten:
• Buurtoverlast/escalatie
• Ongewenst 

(grensoverschrijdend) gedrag

o Veiligheid op het water én op het land
o Vóór, tijdens en ná (feest!) een evenement
o Veiligheidsplan  & veiligheidsorganisatie
o Organisatie is nuchter 
o Aandacht voor

 Overlast
 Escalatie
 Grensoverschrijdend gedrag 



EVENEMENTENLICENTIE

Hélène Fobler



EVENEMENTENLICENTIE
Aanleiding

Indoorroeiers die geen lid zijn van een roeivereniging willen meedoen aan indoor wedstrijden

Als KNRB willen we ook zorgen dat het aantal roeiers groeit.

Huidige licentiemodel (lidmaatschap en/of wedstrijdcontract) is niet toereikend 
Wij zijn er niet uniek in. Andere bonden kampen hiermee en zijn ons al voor gegaan

Wat hebben we ermee voor ogen?
• Faciliteren: Sporters mogelijkheid geven om mee te doen aan een evenement die onder auspiciën van de 

KNRB wordt georganiseerd, zonder concurrent van de vereniging te zijn.
• Verleiden.. niet (roeiende) indoorroeiers mogelijk verleiden tot lidmaatschap van een roeivereniging. 
• Eenvoud: voor een ergometer is geen kwalificatie-eis (boordroei of skiff bijv.) nodig

Voorstel
Praktisch licentiemodel voor indoorroeiers



EVENEMENTENLICENTIE 

Een tijdelijke licentie waarmee we roeiers voor één dag of een cyclus van wedstrijden aan ons weten 
te binden is de Evenementen-licentie. 

Als we spreken over een evenementenlicentie zijn hiervoor de volgende uitgangspunten van 
toepassing:

o Het gaat om een incidenteel karakter
o Het is voor een bepaalde duur dus tijdelijk karakter (één dag of een cyclus van wedstrijden)
o Het betreft specifieke KNRB activiteiten die gekaderd zijn in dit geval indoor roeien 
o Een evenement wordt gedefinieerd als een wedstrijd
o De activiteit vindt plaats onder auspiciën en verantwoordelijkheid van een 

wedstrijdorganisatie 



TER INFORMATIE … OPLEIDINGEN NAJAAR 2018:

Opleiding Vereniging Datum Tijd 
RI-2 De Hertog 20-10-2018 13:00 – 17:00
RI-2 De Maas/Nautilus 15-10-2018 19:00 – 22:00
RC-2 Skadi 08-10-2018 19:00 – 22:00
RC-3 Skadi 15-10-2018 19:00 – 22:00

Opleiding Vereniging Datum Tijd 
RC-2 Euros 06-10-2018 19:00 – 22:00
RC-3 Euros 11-10-2018 10:00 – 16:20

Opleiding Vereniging Datum Tijd 
RC-3 OTC 19-10-2018 16:00 – 22:00



VRAGEN


