
Aanpassingen Huishoudelijk Reglement 

 

Voorgesteld wordt om het Huishoudelijke Reglement op de onderstaande punten aan te 

passen. De nieuwe reglementsteksten zijn te herkennen aan de grijze kaders. 

 

1. Invoeren Licenties 

Op grond van artikel 84 van het RvR kan het bestuur besluiten dat voor deelname aan 

wedstrijden een licentie nodig is. Er is tevens de wens dat roeiers die geen lid zijn van een van 

de bij de KNRB aangesloten verenigingen deel mogen nemen aan een beperkte categorie 

wedstrijden, namelijk ergometerwedstrijden, bedrijfsroeiwedstrijden en schoolroeiwedstrijden. 

Het binden van deze groep roeiers aan het tuchtreglement van de KNRB, waaronder het 

Nationale Dopingreglement en de regels rondom seksuele intimidatie en matchfixing is na 

aanpassing van ons tuchtreglement mogelijk via licenties. In het Huishoudelijk reglement dient 

te worden geregeld dat deze groep roeiers ook toegang hebben tot de eerder genoemde 

categorie wedstrijden. 

 

Artikel 1. Definities 

o Roeiontmoeting met Wedstrijdkarakter:  

• Alle overige roeiwedstrijden. Hieronder valt ook:  

• Bedrijfsroeiwedstrijden: een roeiwedstrijd in boten bemand door roeiers, die allen 

dezelfde werkgever hebben, tot dezelfde beroepsgroep of tot eenzelfde concern 

behoren. 

• Schoolroeiwedstrijden: een roeiwedstrijd in boten bemand door roeiers, die allen 

naar dezelfde school of scholengemeenschap gaan. 

 

Artikel 49. Deelname aan en toegang tot evenementen 

2. Voor roei-ergometerwedstrijden, bedrijfsroeiwedstrijden en schoolroeiwedstrijden kunnen 

in afwijking van het bovenstaande ook ploegen worden toegelaten waarvan de roeiers en 

stuurlieden alleen voldoen aan de bepalingen van artikel 50 lid 1 of 2. 

 

Artikel 50. Toelating tot deelname aan roeiwedstrijden 

1. Tot het deelnemen aan roeiwedstrijden worden alleen toegelaten: 

• roeiers en stuurlieden die lid zijn van een van de lidverenigingen van de KNRB  en een 

geldig wedstrijdcontract hebben afgesloten; 

• roeiers die aangesloten zijn van een lidvereniging van een van de bij de FISA 

aangesloten bonden; 

• roeiers die aangesloten zijn bij een van de bij de FISA aangesloten bonden. 

2. Aan roei-ergometerwedstrijden, bedrijfsroeiwedstrijden en schoolroeiwedstrijden worden 

ook toegelaten roeiers en stuurlieden die geen lid zijn van een lidvereniging van de KNRB, 

maar wel beschikken over een geldige licentie van de KNRB. 

 

2. Tenuewijzigingen 



Voor permanente wijzigingen in het tenue staat op het aanvraagformulier dat het bestuur 

dispensatie kan verlenen om gedurende één jaar met zowel het oude als het nieuwe tenue te 

mogen varen bij wijze van overgangsmaatregel. Hiervoor ontbreekt echter een reglementaire 

basis waar de voorgestelde wijziging in voorziet: 

 

Artikel 3. Lidmaatschap  

2.3. Bij een permanente wijziging kan het bestuur dispensatie verlenen om de vereniging 

gedurende één jaar met zowel het oude als het nieuwe tenue te laten varen. 

 

 

3. Tekstuele verbeteringen 

Het gaat hier om het vervangen van oude benamingen door de nieuwe benamingen, zoals Rules 

of Racing in plaats van C.d.C. en Elite in plaats van Senioren A en een enkele grammaticale 

aanpassing. Zie hiervoor de complete tekst. 

 

4. Ingangsdatum 

Direct na het nemen van dit besluit. 

 

 


