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1 .  I n l e i d i n g  
 

De doelstelling van de KNRB is het samen bevorderen van de roeisport. Dit willen we 

bereiken door het laten groeien van de roeisport in de volle breedte en het leveren van 

topprestaties. De roeisport is een schone en eerlijke sport die laagdrempelig is en open voor 

iedereen, sympathiek overkomt en op veel plekken in Nederland kan worden beoefend.  

 

2019 staat voor ons in het teken van  t o e g a n k e l i j k h e i d . We staan bekend als 

elitaire witte sport, maar we zijn inclusief en in het algemeen breed denkende, globaal 

denkende, redelijke mensen. Dit blijkt ook uit onderzoek naar onze positionering over wie 

we zijn en waar we voor staan. Toegankelijkheid gaat dus om onze sport voor een groter 

publiek te ontsluiten. Niet alleen omdat onze sport fantastisch is om te doen, maar ook zo 

leuk is om te volgen. Maar dan moeten we wel voor toegankelijkheid zichtbaar worden via 

social media. Zo zijn er tal van aangrijpingspunten die onze toegankelijkheid vergroten.  

 

Toegankelijkheid betekent ook uniformeren: van opleidingen, in uitstraling, in standaardisatie 

en dus automatisering (ICT). Toegankelijkheid tot onze roeigemeenschap is ook (veilige) 

toegang voor ongebonden roeiliefhebbers zoals roeiers die doen aan indoor -of 

bedrijfsroeien.  Daarvoor wordt aan de leden een licentiesysteem voorgesteld. 

 

Toegankelijkheid tot topsport is ook het organiseren van de WCIII, maar als het om topsport 

gaat, doen we ook andere dingen zoals uitbreiding van het OTC, brede inzet op 

talentontwikkeling en creëren van een brug naar het ANRT via meetrainers, deelname aan 

World Cups e.a.. 

 

Zo zijn er tal van zaken om met de toegankelijkheid van onze roeisport aan de slag te gaan. 

Dit doen we door gerichte ondersteuning en samenwerking met de verenigingen. We zijn 

ervan overtuigd dat hierdoor nieuwe ideeën tot stand komen, creativiteit wordt geprikkeld 

en energie vrijkomt.  
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Met dit jaarplan geven we inzicht met welke activiteiten en werkzaamheden we in 2019 aan 

de slag gaan. We hebben hiervoor onze activiteiten ondergebracht naar de verschillende 

onderdelen van onze organisatie, te weten sportparticipatie, topsport en algemeen.  

 

Om het jaarplan leesbaar te houden hebben we ervoor gekozen om de resultaten van de 

ledenenquête en onze reguliere werkzaamheden zoveel mogelijk in een bijlage op te nemen.  
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2 .  S p o r t p a r t i c i p a t i e   
 
Sportparticipatie staat voor meer, beter, vaker en met meer plezier roeien. De afdeling 

werkt aan  sportontwikkeling, evenementen en opleidingen & kader met de volgende drie 

meerjarenambities: 

• Met en van elkaar leren  

• Binden en boeien  

• Sterke verenigingen door sterk kader  

 

Sportontwikkeling  

De roeisport zijn we met elkaar: Verenigingen, commissies, bondsbureau, bondsbestuur en 

de roeiers. Sportontwikkeling focust zich op het delen van kennis en het bezoeken en bij 

elkaar brengen van verschillende partijen om samen een sterke roeigemeenschap te zijn met 

partijen die elkaar versterken. Om die reden zetten we ook een jong leiderschapstraject voor 

onze roeisport op. 

In 2019 worden de benodigde werkzaamheden t.b.v. de meerjarenambities uitgevoerd én 

wordt er tevens gewerkt aan een strategie voor breedtesport. Er wordt tijd vrijgemaakt voor 

het maken van analyses en voor het formuleren van een gezamenlijke visie.  

Activiteiten 2019 

 
Met en van elkaar leren 

 
- Verbeteren en bevorderen contact KNRB - begunstigers (ARB, NSRF, etc.), 

door activatie platform waterrecreatie. 

- Samen met commissies en verenigingen een breedtesportvisie ontwikkelen 

(sportaanbod, sportvormen, sportaanbieders, doelgroepen etc.), o.a. door de  

groeipotentie van onze sport voor de komende jaren te onderzoeken en 

hiervoor modellen voor een duurzame (roei)sport te ontwikkelen 
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Binden en boeien 

- Uitwerken van de evenementenlicentie t.b.v. andere doelgroepen 

- Nieuwe ICT - omgeving voor evenementenlicentie organiseren 

 

Evenementen 

De organisatie van wedstrijden is primair het terrein van sterke verenigingen en 

wedstrijdorganisaties. De KNRB faciliteert het onderlinge overleg tussen deze 

wedstrijdorganisaties vanuit verschillende commissies zodat er een uniforme aanpak en 

niveau ontstaat. We willen dat er voor elke doelgroep een gewenst competitief programma 

beschikbaar is. De afgelopen jaren is hier (te) weinig beweging op geweest. In 2019 is het 

doel dat hier grotere stappen op gemaakt gaan worden. 

In 2019 ligt de focus bij evenementen op het verder ontwikkelen van de ICT-voorzieningen 

voor inschrijven en uitslagen. 

 
Activiteiten 2019 

Binden en boeien  

- Een pilotgroep van RC-4 coaches krijgt de beschikking over een speciale 

omgeving met relevante wedstrijdinformatie die ze zelf kunnen beheren.  

- Inventariseren en implementeren van mogelijkheden voor het vergroten van 

het aanbod nationale wedstrijden.  

- Onderzoek naar de behoefte van jonge masterroeiers om deel te nemen aan 

wedstrijden en hoe we de interesse kunnen beïnvloeden.  
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Opleidingen en kader 

De KNRB-opleidingen dragen bij aan de ontwikkeling van instructeurs- en coachkaders 

binnen de roeiverenigingen. We willen uiteindelijk dat er voor iedere roeier een 

gekwalificeerde instructeur of coach van zijn of haar niveau beschikbaar is. Dit is een mooi 

speerpunt. In die visie zijn wij niet uniek, het hoort bij een modern sportaanbod. In 2019 

wordt toegewerkt naar een kwalificatie-eisen voor coaches op verschillende niveaus. 

Activiteiten 2019 

Sterke sportvereniging door sterk kader 

- Evaluatie nieuwe opzet RC-4 opleiding en slagingspercentage overige 

opleidingen.  

- Pilot certificering deel van docenten uitbreiden naar niveau 2 en deels 4. 

- Efficiënter opleidingsadministratie organiseren d.m.v. nieuwe technologie. 

- Afspraken met elkaar maken over kwalificatie-eisen voor coaches die naar 

(inter)nationale wedstrijden worden uitgezonden.  
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3 .  T o p r o e i e n  
 
Het verschil tussen goud, zilver, brons of géén medaille is vaak klein. Om winnende ploegen 

te hebben, is een goede begeleiding van talenten en topsporters essentieel waarbij het 

realiseren van succesvolle opleidingsprogramma’s vanzelfsprekend horen te zijn. De 

topsportorganisatie omvat de onderdelen ANRT en High Potentials en werkt mee aan alle 

meerjarenambities. 

 

Aegon Nationaal RoeiTeam (ANRT) 

 
Het Aegon Nationaal RoeiTeam (ANRT) vertegenwoordigt Nederland op grote internationale 

evenementen zoals World Cups, Europese Kampioenschappen, wereldkampioenschappen 

en Olympische en Paralympische Spelen. Zie voor een overzicht van de leden van het 

nationale roeiteam op www.roeien.nl.  

 
De roeiers en roeisters van het ANRT worden vanuit de bond begeleid door het Nationaal 

coachteam en een prestatie ondersteunend specialisten team. Kijk hier voor het gehele 

begeleidingsteam. 

 
Ambitie: w i n n e n d e  p l o e g e n .  

 
Het prioriteren van en komen tot "winnende"-boten (Goud WK) is leidend binnen de te 

maken keuzes in het 2020-Topsportprogramma (TP2020). Na het WK 2018 worden de 

prioriteitsnummers voor Tokyo vastgesteld, waarbij de keuze voor nummer(s) en bijgaande 

ploegsamenstelling(en) in functie staan van het doel om Olympisch goud te halen.  

Na het identificeren van de beoogde goud-boten, worden voor zover mogelijk podium 

nummers en ploegen vastgesteld (Medaillekandidaten en Kanshebbers).  

Resterende gekwalificeerde boten voor de OS (finales WK 2019) worden maximaal benut om 

sporters met 2024-perspectief te ontwikkelen (TP2024). 

  

http://www.roeien.nl/
https://knrb.nl/wie-zijn-wij/organisatie/begeleiding-aegon-nationaal-roeiteam/
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Activiteiten 2019 

Samen naar de wereldtop 

- - Sporters en Coachteam: professionaliseren op prioriteiten M en K.  

Full time - per medaille(kandidaat). 

-  Specialistenteam onderhouden op inspanningsfysiologie (Proeier), 

biomechanica (Pdrag) en intensiveren op voeding (Pmetabool). 

- Continueren wedstrijdprogramma (algemeen m.n. “naar de top”: aantal en  

 kwaliteit wedstrijden) en verbeteren en uitbreiden trainingsprogramma van 

m.n. “winnen” medaillekandidaten en kanshebbers (hoogtestages, directe 

voorbereiding EK/WK, stage/verkenning Tokyo). 

- Vloot: 2 topboten én voor de prioriteitsploegen een 3de innovatieboot. 

- Maaltijdvoorziening op OTC. 

- OTC: vloer bakruimte, klimaatbeheersing, zonwering in gym, aankleding gym, 

verblijfsruimten, stalling boten, beschikbaarheid roeiwater. 

- Marketing en invullingen sponsoring van M8+ en W8+. 

 

Resultaat: WK 2019 4plus medailles (LW, Mb, Ws, PR, Ms, Wb). 

 
Herkenning en ontwikkeling van High Potentials  

Prestatiegericht én ontwikkelingsgericht. Om (structureel) ‘winnende ploegen’ te hebben, is 

een goede begeleiding van talenten en topsporters en het realiseren van succesvolle 

instroom-programma’s en opleidingsprogramma’s (vanaf ca. 8 jaar voor het podium) onder 

regie van de KNRB essentieel. Coaches spelen hierin een sleutelrol. Vandaar dat het centrale 

programma 2018-2019 van de KNRB zich richt op coaches met hun eigen atleten. 

 
In het Jaarprogramma Talentontwikkeling: C-Selecties 2018-2019 is te lezen wat het 

selectiebeleid en –procedures zijn om in aanmerking te komen voor internationale 

uitzendingen namens de KNRB. Meer informatie https://knrb.nl/toproeien/talenten/. 

 

https://knrb.nl/toproeien/talenten/
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Naast een ieders thuisprogramma – op de eigen vereniging, regionaal trainingscentrum of in 

het buitenland – zijn er dit centrale programma, de individuele meetmomenten, waterdagen 

en eventueel de deelname in een C-selectie van de KNRB. 

 
Ambitie: J a a r l i j k s e  i n s t r o o m  H i g h  P o t e n t i a l s  i n  h e t  A N R T .  

 
Activiteiten 2019 

Talentontwikkeling 

- Jaarprogramma Talentherkenning (regionale waterdagen, 

coachontwikkeling). 

- Jaarprogramma Talentontwikkeling (speerpunt techniek, 

coachontwikkeling). 

- Selectie/voorbereiding en deelname EK/WK Junioren, 

voorbereidingsevenement /WK u23 (Sarasota). 

- Voorbereiding full time Opleidingsprogramma 2028 op OTC (M/W/PR), 

m.n. atleten, coaches, programma, materiaal, trainingsfaciliteiten en 

accommodatie. 

 

Resultaat: Identificatie van 6 High Potentials en coachontwikkeling.  

  



  

 
30 oktober 2018 11 

J a a r p l a n  2 0 1 9  

 

4 .  A l g e m e e n   
 
Het gaat goed met onze roeisport in Nederland. Met de KNRB hebben we een (financieel) 

gezonde overkoepelende organisatie. De KNRB is van én voor de roeiverenigingen: ‘samen 

stimuleren we het roeien in Nederland’. Het ledenaantal heeft al enkele jaren een lichte 

stijgende lijn te pakken. Met ruim 35.000 aangesloten leden, verdeeld over 120 

verenigingen, zijn we in ledenaantal de 25e sport van Nederland.  

 
Onder het hoofdstuk ‘algemeen’ zijn de algemene bureauzaken & financiën marketing, 

sponsoring en communicatie ondergebracht. Binnen deze onderdelen wordt aan alle 

meerjarenambities gewerkt.  

 
Algemene bureauzaken  

De KNRB wil een moderne bondsorganisatie zijn in een moderne wereld. Dit vraagt ook meer 

maatwerk in het HR beleid van de organisatie. Vandaag de dag is betekenisvol werk steeds 

belangrijker voor medewerkers. In 2019 betekent dit dat we aandacht hebben voor het 

flexibiliseren van de arbeidsvoorwaarden en het uitvoeren van de nieuwe CAO Sport die per 

2019 van kracht is.  

 

Voor wat betreft het beheren en beheersen van complexe financiële stromen is er veel zorg 

en zorgvuldigheid bij de verplichte en complexe aanvraag- en verantwoordingsprocessen van 

subsidies. De insteek daarbij is het vermijden van risico’s bij de reguliere geldstromen en het 

creëren van hefbomen bij het realiseren van grote projecten zoals het OTC en internationale 

toernooien. Het gaat om relatief grote bedragen ten opzichte van de vaste inkomsten en het 

is dus zaak dat de roeibond financieel altijd goed “in control” is, met een goed inzicht van de 

risico’s en zorgen dat deze binnen aanvaardbare en afgesproken grenzen blijven. 

 
Voor wat betreft externe ontwikkelingen is het Nationaal Sportakkoord een belangrijk 

speerpunt. Het Sportakkoord biedt volop kansen en aanknopingspunten voor de toekomst 

van onze roeisport. Onze focus hierbij is om kansen voor onze roeisport te verzilveren. Met 

de subsidiemogelijkheden die hiervoor ontstaan kunnen we onze roeisport versterken. Denk 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/29/sportakkoord
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hierbij aan de kansen die er zijn met o.a. de subsidieregeling stimulering bouw en 

onderhoud voor sportaccommodaties, maar ook aan de subsidiemogelijkheden voor 

middelgrote sportbonden. Ook slimme samenwerkingen heeft hierbij onze focus. Op dit 

moment verkennen we de samenwerking met NOC*SF en een aantal sportbonden om een 

gezamenlijk inkoopmodel te ontwikkelen. Hiermee willen we voor de bondsorganisatie 

kostenbesparingen realiseren.  

  
Naast bovengenoemde hebben we in 2019 ook aandacht voor bestuurstalent en een veilig 

sportklimaat. Voor wat betreft het potentieel aan bestuurstalent willen we een jong 

leiderschapstraject opzetten. Een programma waarmee een aantal onderzoeksvragen / 

cases input kunnen leveren aan de KNRB doelstellingen in combinatie met een 

mentorprogramma binnen de roeisport voor onze potentials. Het doel is om een programma 

te bieden aan talentvolle bestuurders van studentenroeiverenigingen. Onze uitgangspunten 

zijn: diversiteit, verjonging, opvolging, incentive talentvolle bestuurders, duurzaamheid in 

besturen, leiderschap in de sport, persoonlijke ontwikkeling en mensen meenemen in de 

verandering. 

 
Met een veilig sportklimaat richten wij ons ook op de sociale component van een veilig 

sportklimaat. Een veilige sportomgeving is een omgeving waarin elke sporter op een fijne 

manier kan genieten van de sport in een veilige omgeving, waar respect voor elkaar en 

sportiviteit hoog in het vaandel staan. Incidenten, geweld, respectloos gedrag en het 

overtreden van elkaars grenzen krijgt geen plek. 

 

De KNRB maakt deel uit van de landelijke werkgroep Grensoverschrijdend Gedrag, maar we 

leveren ook inzet om met sportparticipatie de adviescommissie veiligheid te versterken. 

Daarnaast zetten we in op het vergroten van de kennis en handelingsperspectief van de 

roeiverenigingen. 

 

https://knrb.nl/voor-verenigingen/knrb-publicaties/ledenpost/september-2018/
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Marketing, sponsoring en communicatie  

 

De wereld verandert niet alleen snel, ook onze ‘consumenten’ veranderen. En met 

consumenten hebben we het niet alleen over leden van een roeivereniging, maar ook 

mensen die affiniteit hebben met de roeisport maar niet meer lid zijn, maar ook 

sportliefhebbers die roeien ook interessant vinden. En deze ‘consumenten’ willen 

tegenwoordig nieuws aangeboden krijgen dat zij willen lezen, op het tijdstip dat zij het willen 

en via het kanaal dat zij willen.  

 

De Olympische Spelen in Tokyo in 2020 zijn een piekmoment voor de roeisport qua aandacht 

en sentiment. Gekoppeld aan de Olympische cyclus lopen ook veel van onze 

sponsorovereenkomsten tot en met 2020. Dat betekent dat we nu moeten investeren in het 

bedienen, behouden en uitbreiden van ons sponsornetwerk. 

Als we de roeiwereld beter willen bedienen dan zullen we vanuit de kracht en het 

onderscheidend vermogen van het roeien een aantal plannen moeten uitwerken. Ook vanuit 

de ledenenquête is gebleken dat communicatie door de leden sterk en goed wordt 

beoordeelt. Dit is voor ons een bevestiging dat we op de goede weg zijn.  

 

De focuspunten in 2019 zijn: 

− Helderde positionering van het roeien in de (sport)markt; 

− Ontwikkelen en vermarkten van een toekomstbestendig partnermodel; 

− Digitaal verbinden en binden van verenigingen, roeiers, roeifans, sportfans en 

bedrijfsleven met de KNRB, het roeien en elkaar; 

− (Door)ontwikkelen van een effectieve communicatiekanalen, het produceren van 

aansprekende content en het betrekken van de toproeiers hierbij; 

− Ondersteunen van aansprekende evenementen zoals de NK’s en de WCIII  
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Hiervoor nemen we de volgende activiteiten en werkzaamheden voor onze rekening: 

Marketing en sponsoring 

− Ontwikkelen en vermarkten van een toekomstbestendig partnermodel  

− Cash sponsorinkomsten: € 500.000 (+25% t.o.v. 2018) 

− Natura sponsorinkomsten: € 60.000 (+10% t.o.v. 2018) 

− Commercieel partnermodel met doorgroeimogelijkheden naar € 750.000  

− Activaties (campagnes, branding, relatiemarketing-activiteiten) die bijdragen aan de 

doelstellingen van onze commerciële partners 

− Aantal verzamelde profielen voor gerichte communicatie verhogen naar 150.000, 

waarvan 10% gepersonaliseerd 

− Adviseren bij strategie, planvorming en uitvoering van World Cup III in Rotterdam 

 

Communicatie 

− 12 online campagnes (4x merk, 4x sportparticipatie, 4x topsport) die bijdragen aan 

doelstellingen gericht op kennis, houding en gedrag 

− Aantal online volgers vergroten met +20% t.o.v. 31/12/2018 

− Onderhoud, beheer van onze online communicatiekanalen 

− Ontwikkelen en publiceren van content via onze online communicatiekanalen 

− Ontwikkelen en beheer van beeldbank met foto’s en videomateriaal 

− Onderzoek naar en rapportage over de (media)waarde van onze content 

− Onderhoud, beheer van onze online communicatiekanalen 

− Ontwikkelen en publiceren van content via onze online communicatiekanalen 

− Ontwikkelen en beheer van beeldbank met foto’s en videomateriaal 

− Onderzoek naar en rapportage over de (media)waarde van onze content 

− Inzetten en begeleiden van onze ANRT-leden bij het ontwikkelen van content 

− Ontwikkelen en publiceren van content voor NK’s, EK’s, WK’s en World Cups 

− Ontwikkelen en publiceren van content voor World Cup III Rotterdam 

− Ontwikkelen en publiceren van content voor overige roei-evenementen 
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B i j l a g e  i n f o g r a p h i c   
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O v e r z i c h t  r e g u l i e r e  a c t i v i t e i t e n  K N R B  
 

Sportparticipatie 

 
S p o r t o n t w i k k e l i n g  

− Organisatie van het jaarlijkse roeicongres 

− 20 verenigingen bezoeken, uitwerken en registreren, waarbij de bezoeken uit 

voorgaande jaren worden geëvalueerd en als basis dienen voor verbetering 

− Best practices verzamelen en delen op de communicatiekanalen van de 

− Contacten met de verschillende commissies onderhouden 

− Netwerk onderhouden met collega bonden/ NOC-NSF/Andere partners 

− Coördinatie van de jaarlijks terugkerende Aegon bestuursbokaal  

− Organisatie van inhoud van de regiobijeenkomsten op drie plekken in het voor- en 

najaar in samenwerking met algemeen 

− Organiseren van het jaarlijkse Nationaal Schoolroei Kampioenschap 

− Het opzetten, organiseren en communiceren van kennisdeling voor roeiverenigingen 

op relevante onderwerpen (kennisbank en best practices) 

 
E v e n e m e n t e n  

− Onderhouden ICT voor evenementen en roeiers 

− Onderhouden van (goede) wedstrijdmaterialen 

− Verhuur & onderhoud van motorboten 

− Het vervaardigen van een digitaal jaaroverzicht welke onder de verenigingen wordt 

verspreid  

− Bestelling en distributie van kleding kamprechters 

 
O p l e i d i n g e n  

− Organiseren van coach- en instructeursopleidingen 

− Onderhouden van contact met en ontwikkeling van docenten  

− Organisatie van coach en instructeurscongres voor KNRB gekwalificeerde coaches 

− Onderhouden van netwerk met collega bonden en Academie voor Sportkader 
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− Up-to-date houden van alle documenten ten behoeve van de coach, instructeur en 

kamprechter opleidingen. 

− Opleiding voor praktijkbegeleiders (voor een deel) aanbieden  

− Organisatie docentenbijeenkomsten  

− Nieuwsbrief voor opleidingen 2 x per jaar (zie ook de activiteiten onder 

communicatie bij imago & beleving) 

− Promotie deelname van verenigingen aan opleidingen  

 

Topsport 

− Aansprekende content ontwikkelen rond best practices trainingsleer 

− Meehelpen om het coachplatform tot volwaardig kennisplatform te ontwikkelen  

− Bijdragen aan positieve publiciteit van de roeisport 

− Coach de coach aanpak verder versterken met de verenigingen en RTC’s uitrollen 

− Stages aanbieden voor gekwalificeerd kader bij de begeleiding van ploegen tijdens 

evenementen (Coupe, U19, U23, studenten EK/WK, etc.) 

− Een bijdrage leveren aan de werkgroep m.b.t. het formuleren van kwaliteitseisen voor 

coaches t.b.v. een coach licentiesysteem (zie opleiding en kader) 

− Naleving en zorgdragen dat alle coaches die betrokken zijn bij de 

instroomprogramma’s van de KNRB en/of uitzending namens de KNRB minimaal een 

RC3 – diploma hebben 

 
Algemeen 

A l g e m e n e  b u r e a u z a k e n  e n  f i n a n c i ë n  

− Vergroten van de tijdwinst/ efficiency om goede interne rapportagemogelijkheden te 

realiseren 

− Kostenbeheersing en budgetdiscipline met gezonde kritische blik naar de 

kostenontwikkeling.  

− Processen, procedures en back up unieke bondsfuncties 

− Uitvoering geven aan de VOG – operatie zodat iedereen die vanuit de KNRB met 

macht, mensen en middelen werkt beschikking heeft over een geldige VOG. 
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− Beheer, functionaliteit en gebruik Olympisch Trainingscentrum aan de Bosbaan: 

− Kostenbeheersing, eventadministratie en advies eventorganisatie WCIII 2019 

− Overige reguliere werkzaamheden t.b.v. bestuur, regiobijeenkomsten en Algemene 

Vergaderingen en ondersteuning van de juridische commissie en die van de 

adviescommissie veiligheid. 

− De KNRB maakt deel uit van de reguliere overlegmomenten van NOC*NSF 

(directieoverleg, voorzittersoverleg en AV-momenten) en bondsvertegenwoordiging 

in diverse NOC*NSF werkgroepen: sport en politiek, grensoverschrijdend gedrag, 

stuurgroep van één vd programmalijnen versterken sportbonden (SOS), 

afstemmingsgroep sportbonden m.b.t. de Games Operations O.S richting deze 

zomerspelen 

 
M a r k e t i n g  e n  s p o n s o r i n g  

− Het beheren van de relaties binnen het TeamNL-netwerk (NOC*NSF, partners en 

sportbonden) en het ontwikkelen/uitvoeren van de afgesproken TeamNL-activiteiten. 

− Het onderhouden van nuttige relaties in het vakgebied, met name op het snijvlak van 

sport, marketing en media.  

− Het volgen van de ontwikkelingen in het vakgebied en het integreren in onze 

activiteiten van de voor ons interessante ontwikkelingen. Vanaf 2017 minimaal 

100.000 euro meer aan sponsorgelden. Dit willen we voor de duur van vier jaar doen, 

zodat de Olympische cyclus optimaal benut wordt. 

 
C o m m u n i c a t i e  

− Basisondersteuning voor topsport en sportparticipatie  

− Contentmanagement van roeien.nl en knrb.nl  

− Online jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 realiseren  

− Zorgen voor free publicity  

− Communicatie afspraken sponsors en suppliers vertalen naar content afspraken  

− Communicatie en persvoorlichting rondom ANRT / U23 / junioren en coupe  

− Doelgerichte informatie verstrekken aan de leden en andere klantgroepen door 

midden van ledenpost, nieuwsbrieven en social media 
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