
 
 

 

Bijlage 3, AV 17 november 2018 

Voorstel voor het invoeren van Evenementenlicentie KNRB 

Toelichting: 

Er zijn in de loop van de tijd verschillende activiteiten/ evenementen ontstaan waaraan sporters, die 

geen lid zijn van een roeivereniging, wel willen deelnemen. Het betreft indoorroeien, bedrijfsroeien 

en schoolroeien.  

Wanneer sporters aan deze wedstrijden deelnemen, willen wij dat zij verbonden zijn aan onze KNRB 

regels. Dit levert problemen op voor verenigingen die bedrijfsroeien organiseren, omdat deze 

sporters lid zouden moeten zijn van de vereniging. Ook levert dit problemen op voor de 

organiserende vereniging van de NKIR. 

Daarnaast willen meer mensen roeien, wij willen de structuur van onze roeigemeenschap flexibel 

inrichten om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.  

 

Daarom wil KNRB;  

- Sporters de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een evenement dat onder auspiciën 

van de KNRB wordt georganiseerd; 

- Sporters de weg wijzen naar verenigingen als dé plek voor roeien, wanneer het gaat om 

roeien gedurende langer dan één dag (bij indoor- en schoolroeien) of om roeien gedurende 

langer dan één evenement (bij bedrijfsroeien). 

- Een eenvoudig systeem van binding aan de KNRB-regels inrichten voor sporters die niet lid 

zijn van een roeivereniging. 

 

Daartoe wordt voorgesteld een evenementenlicentie (E-licentie) in te richten, wat inhoudt: 

- De licentie is van bepaalde duur; 

- Een ‘evenement’ is een wedstrijd (NKIR of schoolroeien) of een reeks wedstrijden 

(bedrijfsroeien); 

- De licentie is specifiek gericht op een evenement dat plaatsvindt onder auspiciën van de 

KNRB; 

- Indoorroeiers en schoolroeiers schaffen een licentie aan voor een evenement van één dag; 

- Bedrijfsroeiers schaffen een licentie aan voor een evenement dat een vooraf vastgesteld 

aantal wedstrijden beslaat. 

 

In de voorbereiding op het te nemen besluit over de evenementenlicentie is overlegd met A.S.R. 

Nereus en met R.S.V.U. Okeanos. De e-licentie is een oplossing voor het probleem dat zij hebben met 

sporters die niet voldoen aan de KNRB-regels, maar wel willen deelnemen aan NKIR en 

bedrijfsroeien.  

 

Vervolg: 

De komende NK indoorroeien december 2018 wordt de e-licentie voor het eerst ingezet. In 2019 

wordt de e-licentie uitgerold voor het bedrijfsroeien en het schoolroeien, inclusief prijsbepaling.  

Voorstel: 

De AV besluit tot het invoeren van de E-licentie voor indoorroeien, bedrijfsroeien en schoolroeien. 


