
1 
 

 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de  

Koninklijke Nederlandsche Roeibond, 
gehouden op 17 november 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 F. Tibben, commissaris sportontwikkeling 
  IJ.G. Haagsma, commissaris wedstrijden en opleidingen 

C.M. IJsbrandy, commissaris toproeien 
J. Tillemans-Suurenbroek, commissaris marketing en communicatie 

 J. W. Landman 
 
M.S. Visser, directeur KNRB 

 
Ereleden mevrouw H. Neppérus, de heer R. Florijn, mevrouw I.E.M. Eijs, de heer F.C. Cornelis, 

de heer A.J. Grootenhuis, de heer J.P van Dijke, de heer G.R. Brusse 
 
Leden Roeivereniging Alphen, Roei- en Zeilvereniging De Amstel, Wageningsche Studenten 

Roeivereniging Argo, Algemene Leidse Studenten Roeivereniging Asopos de Vliet, 
Eindhovense Roeivereniging Beatrix, Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp, 
Nieuwegeinse Roeivereniging De DoorSlag, Roeivereniging De Geeuw,  Algemene 
Groninger Studenten Roeivereniging Gyas, Hemus, Holland-Beker 
Wedstrijdvereeniging, Hollandia Roeiclub, Koninklijke Amsterdamsche Roei- en 
Zeilvereeniging De Hoop, De KNZ&RV, Roeivereniging De Kop, Roeivereniging De 
Laak, Delftsche Studenten Roeivereeniging Laga, Roei- en Zeilvereeniging Die 
Leythe, Roei- en Zeilvereniging De Maas, Roeivereniging Nautilus, Amsterdamsche 
Studenten Roeivereeniging Nereus, Koninklijke Studenten Roeivereeniging Njord, 
Roeivereniging van Studenten aan de Vrije Universiteit Okeanos, Haagse Studenten 
Roeivereniging Pelargos, Nijmeegse Studenten Roeivereniging Phocas, 
Roeivereniging Pontos, Delftse Studenten Roeivereniging Proteus-Eretes, 
Roeivereniging Rijnland, Roeivereniging RIC, Maarstrichtse Studenten Roeivereniging 
Saurus, Algemene Amsterdamse Studenten Roeivereniging Skøll, Koninklijke Roei- 
en Zeil Vereniging Het Spaarne, Eindhovense Studenten Roeivereniging Theta , 
Utrechtse Studenten Roeivereniging Triton, Tilburgse Studenten Roeivereniging Vidar, 
Utrechtse Roeivereniging Viking, Roeivereniging De Waal, Roeivereniging Weert, 
Roeivereeniging Willem III 

 
Begunstigers Amsterdamsche Roeibond, Nederlandse Studenten Roeifederatie, Koninklijke 

Nederlandse Studenten Roeibond   
 
Overigen de heer H. Kruithof (Commissie Coastal), de heer R. Muda (Commissie 

Marathonroeien), de heer S. Nieberg (Kamprechterscommissie),  
 
Verslag mevrouw D. Muda 
 
Afwezig met  mevrouw H. Bik-Constandse (erelid), mevrouw R. Meester-Broertjes (erepenning),  
Kennisgeving Roeivereniging SilVia, Roeivereniging Scaldis, Leeuwarder Roeivereniging 

Wetterwille, Asser Roeiclub, Apeldoornse Roeivereniging De Grift 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering (AV) van de KNRB om 10.30 uur en heet alle 
aanwezigen van harte welkom, met name de ereleden en dragers van erepenningen. De agenda 
wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Volgens de presentielijst zijn 38 verenigingen met in totaal 117 stemmen aanwezig. Dat is 31,4% van 
de verengingen en 49,4% van het totaal aantal beschikbare stemmen. 
 



2 
 

2. Ingekomen stukken 
De volgende stukken zijn ontvangen: 
− Brief van de heer J.W. Landman d.d. 25 oktober 2018 die aan de orde komt bij agendapunt 5.  
− Brief  van D.S.R.V. “Laga”, A.S.R. Nereus, A.A.S.R. Skøll, G.S.R. ‘Aegir, K.S.R.V. “Njord”, W.S.R. 

‘Argo’, A.R.S.R. ‘Skadi’, H.S.R.V. Pelargos, D.S.R. Proteus-Eretes, M.S.R.V. Saurus, A.G.S.R. 
Gyas,  D.R.V. “Euros” van 15 november 2018 over het selectieproces voor de WK<23 voor 
mannen. De voorzitter vraagt Laga om een toelichting op deze brief te geven.  

 
Mevrouw Tiesinga (Laga) legt uit dat de verenigingen die de brief hebben ondertekend het 
selectieproces voorafgaand aan de WK<23 voor mannen te weinig transparant, en de planning en  
selectiecriteria onvoldoende duidelijk hebben gevonden. 
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) antwoordt dat in een recente bijeenkomst over 
talenontwikkeling, het jaarplan en de selectiecriteria is uitgelegd dat het nadrukkelijk de bedoeling is 
dat verenigingen en profcoaches zelf een actieve bijdrage leveren aan de selectiecriteria en de 
samenstelling van ploegen voor deelname aan toernooien. Sigrid Dogger, manager talentontwikkeling, 
zal samen met Ronald Florijn en Jeroen Spaans het proces begeleiden en verbeteren. Om de 
transparantie te bevorderen zullen de profieltesten op de verenigingen worden uitgevoerd. De KNRB 
zal dus de regie op het proces voeren maar de verenigingscoaches moeten initiatief tonen en 
meedenken. 
 
De heer Kortenhorst (Laga) vraagt wat er veranderd is aan de aanpak ten opzichte van vorig jaar. 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) antwoordt dat deze lijn vorig jaar al is ingezet maar dat de 
rol van Sigrid Dogger wel nieuw is. Zij gaat zich voornamelijk bezighouden met de communicatie en 
het vastleggen van afspraken. 
 
Mevrouw Tiesinga (Laga) vraagt of er nog iets gaat veranderen in de selectieprocedure en de 
selectiemomenten.  
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) antwoordt dat in het jaarplan een aantal weekenden is 
vastgelegd om afspraken te maken en ploegen te vormen. Eind mei worden op basis van de 
resultaten in overleg combinaties gevormd. 
 
De voorzitter concludeert dat in het jaarplan het proces en de selectiecriteria zijn vastgelegd,  dat de 
verenigingen de KNRB mogen aanspreken op transparantie maar dat het onvermijdelijk is dat er 
situaties ontstaan die niet voorzien zijn. 
 
De heer Florijn (talentcoach heren) schetst de situatie van afgelopen jaar die door het grote aantal 
succesvolle SB-roeiers een ingewikkelde, tijdrovende puzzel werd. De resultaten van het NK skiff en 
2- zijn en blijven het uitgangspunt. Hij gaat ervan uit dat de communicatie zal verbeteren met de inzet 
van Sigrid Dogger. 
 
De voorzitter stelt voor dat Laga contact opneemt met de heer IJsbrandy (commissaris toproeien) of 
de heer Florijn (talentcoach heren), mochten er nog vragen zijn. 
 
3. Notulen van de Algemene Vergaderingen van 24 en 28 maart 2018 
Er zijn geen opmerkingen. De notulen van de vergaderingen van 24 en 28 maart 2018 worden 
vastgesteld.  
 
4. Bestuursmededelingen  
De voorzitter heeft de volgende mededelingen: 
− De KNRB is bijna compliant. De voorzitter bedankt de heer Haagsma voor zijn inzet en de 

verenigingen voor hun medewerking aan de maatregelen die daarvoor nodig waren. 
− De KNRB organiseert regiobijeenkomsten, een uitstekend gremium om uitgebreid te discussiëren 

over actuele onderwerpen, waarvan een aantal vandaag op de agenda staat. De opkomst bij de 
regiobijeenkomsten is echter wisselend en daarom roept het bestuur de verenigingen op om 
vooral deel te nemen aan de bijeenkomsten die in het voorjaar van 2019 zullen plaatsvinden. 

− De KNRB is bijzonder goed vertegenwoordigd in zowel de FISA als het NOC*NSF. Gerrit Jan 
Eggenkamp is  benoemd tot penningmeester bij de FISA, Irene Eijs is kandidaat-bestuurslid 
marketing/communicatie voor NOC*NSF, Joost de Geus is herbenoemd in de FISA-commissie 
Events en Henk-Jan Zwolle is herbenoemd in de FISA-commissie Competitive. De KNRB is goed 
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vertegenwoordigd in allerlei gremia, diverse NOC*NSF-werkgroepen en expertisecentra voor 
sportbonden. De KNRB is voorloper op het gebied van veilig sportklimaat, waarover de secretaris 
later nog iets zal zeggen, en in de AVG voor sportbonden.  

− De organisatie van de WCIII 2019 op de WA-Baan ligt op koers. De heer Denissen zal later een 
toelichting geven. 

− De roeigemeenschap in Nederland is een open, inclusieve gemeenschap en dat wil de KNRB 
uitdragen via social media. Judith Tillemans en het bondsbureau zullen de verenigingen zo goed 
mogelijk blijven informeren over wedstrijden maar ook over leuke wetenswaardigheden uit de 
breedtesport. Deze aanpak heeft inmiddels geleid tot meer bezoekers op internetsites, meer 
volgers op Facebook en Instagram en een stijging van 10% van de online-fans (165.000 in 2018). 
De verenigingen hebben de communicatie van de KNRB in de ledenenquête beoordeeld met een 
7,5 en daarom zal deze lijn worden voortgezet.  

− De KNRB staat op het punt om een partnership aan te gaan. Binnenkort zal daarover meer 
bekend gemaakt worden. De voorzitter voorspelt dat die bekendmaking niet onopgemerkt zal 
blijven.  

− De voorzitter roept de verenigingen op om mee te doen aan de vrijwilligersprijs. Tot zondag 2 
december 2018 kunnen verenigingen hun verenigingsheld opgeven via de KNRB-website.  

− Olaf Smit, voorheen voorzitter van De Maas, is bereid gevonden om zitting te nemen in de 
Juridische Commissie van de KNRB. De voorzitter dankt hem bij voorbaat voor zijn inzet.  

 
5. Bestuurssamenstelling 
6. Voordracht onderscheidingen in gevolge Art. 4 en/of 5 van het HR 
De voorzitter geeft het woord aan de heer IJsbrandy.  
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) deelt mee dat de heer Landman in zijn eerdergenoemde 
brief heeft laten weten dat hij het bestuur gaat verlaten om hem moverende redenen. Hij neemt 
namens het bestuur afscheid van hem. Er zijn mensen die eigenlijk in de verkeerde eeuw en in het 
verkeerde land geboren zijn. Jan Willem Landman behoort tot die mensen met zijn grote voorliefde 
voor Engeland en de roeisport, een traditionele sport die diep geworteld is in de 19e eeuw. Hij heeft 
dan ook een scherp oog voor de historie, de tradities en de mores van de roeisport. Hij is al 40 jaar 
actief in de roeisport en heeft niet alleen een bijdrage geleverd aan het verwerven en organiseren van 
internationale evenementen, maar hij heeft ook altijd de relatie met het Koninklijk Huis behartigd. 
Naast zijn rol in de Nederlandse roeiwereld vervult Jan Willem ook een rol in de Engels roeiwereld. Hij 
is al jaren de liaison officer voor de KNRB in Henley. De KNRB is de heer Landman grote dank 
verschuldigd voor zijn rol in het KNRB-bestuur en spreker noemt het dan ook spijtig dat hij vertrekt. 
Namens de KNRB overhandigt spreker hem de erepenning in goud als herinnering aan een mooie 
periode. 
 
De heer Landman heeft in zijn brief al gezegd dat scheiden ook altijd een beetje lijden is. Hij bedankt 
de heer IJsbrandy voor zijn lovende woorden. Hij heeft in die 40 jaar met veel plezier allerlei taken 
vervuld in de Nederlandse roeiwereld. Hij hoopt dat iedereen, ondanks alle turbulente ontwikkelingen 
in de maatschappij, de blik vooruit houdt in het belang van de roeisport. Tot slot bedankt hij voor de 
onderscheiding.  
 
De voorzitter bedankt hem nogmaals voor zijn enorme inzet.  
 
7. Besluit keuze accountant 
De heer Feenstra (penningmeester) deelt mee dat EY geen capaciteit meer beschikbaar heeft in de 
periode dat de KNRB de controle wil laten uitvoeren. Daarom heeft het bestuur besloten een andere 
accountant te zoeken. Het bestuur stelt voor om Baker Tilly Berk de komende drie jaar de 
accountantstaken voor de KNRB te laten uitvoeren. De AV stemt in met het voorstel.  
 
8. Voorstel E- licentie 
De voorzitter vraagt de secretaris een toelichting te geven op het voorstel om een 
evenementenlicentie (E-licentie) toe te voegen aan de licenties die de KNRB al kent. 
 
Mevrouw Fobler (secretaris) legt uit dat de veranderingen in de sport aanleiding zijn voor dit voorstel. 
Het aantal mensen dat roeit en wil deelnemen aan evenementen groeit, maar zij willen niet per se lid 
worden van een vereniging. Als zij deelnemen aan bijvoorbeeld een ergometerwedstrijd, dan zullen zij 
ook gebonden moeten zijn aan de reglementen van de KNRB. Okeanos heeft vorig jaar al het 
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probleem gesignaleerd dat roeiers van bedrijfsploegen geen lid kunnen worden van een 
studentenvereniging, terwijl studentenverenigingen het bedrijfsroeien wel graag willen faciliteren. 
Enerzijds wil de KNRB ervoor zorgen dat ook die sporters gebonden zijn aan de reglementen, maar 
anderzijds wil de bond nieuwe ontwikkelingen niet in de weg staan. Het bestuur denkt dat een E-
licentie een goede oplossing zou kunnen zijn.  
 
De voorzitter voegt eraan toe dat het met name gaat om de reglementen op het gebied van doping, 
matchfixing en een veilig sportklimaat.  
 
Mevrouw Fobler (secretaris) beaamt dat het gaat om de drie onderdelen van het Tuchtreglement. De 
E-licentie is nadrukkelijk bedoeld voor een beperkt aantal evenementen en voor een selecte groep 
(bedrijfsroeien, schoolroeien en indoorroeien).  
 
De heer Nessen (Nereus) pleit als wedstrijdleider van het NKIR voor de invoering van een E-licentie 
omdat de inschrijving van crossfitters, schoolroeiers en bedrijfsroeiers op dit moment erg omslachtig 
en inefficiënt is. Een E-licentie zou de organisatie veel tijd en moeite besparen. 
 
De heer Van de Coevering (Pontos) weet dat het voorstel ter sprake is geweest tijdens de 
regiobijeenkomst maar hij wil toch in deze AV nogmaals aandacht vragen voor de mogelijke gevolgen 
voor burgerverenigingen. De contributiestructuur van Pontos laat geen E-licenties toe en het bestuur 
van Pontos is bang dat dit leidt tot een soort shoppen naar mogelijkheden om de contributie te 
omzeilen.  
 
De voorzitter vraagt de secretaris om nog even in te gaan op de totstandkoming van het voorstel. 
 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat zowel de voorwaarden als de vorm besproken zijn in de 
regiobijeenkomsten. Zij vraagt aan Pontos of het invoeren of juist het niet invoeren van een E-licentie 
problemen met zich meebrengt. 
 
De heer Van de Coevering (Pontos) vraagt of verenigingen verplicht zijn om E-licenties af te geven 
aan mensen die daarom vragen. Bij burgerverenigingen zijn veel mensen lid die maar relatief weinig 
roeien of alleen aan een bepaalde wedstrijd deelnemen. Zij betalen gewoon de volledige contributie. 
Het bestuur van Pontos is bang dat de invoering van een E-licentie in hand werkt dat die mensen hun 
lidmaatschap opzeggen en een E-licentie aanvragen voor dat enkele evenement waaraan zij willen 
deelnemen, omdat dat goedkoper is. 
 
Mevrouw Fobler (secretaris) weet niet of de vrees van de heer Van de Coevering gerechtvaardigd is, 
maar zij wil de mogelijke gevolgen graag in het vervolg van het proces met Pontos bespreken. Zij is er 
zelf niet zo bang voor omdat roeien juist een groeiende trend laat zien. Het bestuur wil graag de E-
licentie in december kunnen inzetten voor het NKIR. 
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) gaat ervan uit dat de E-licentie verstrekt wordt door de KNRB en 
dat de verenigingen er eigenlijk buiten staan.  
 
Mevrouw Fobler (secretaris) bevestigt dat.  
 
De heer Tibben (commissaris sportontwikkeling) voegt eraan toe dat ook andere sportbonden dit 
systeem toepassen en dat de ervaring leert dat het aantal leden bij verenigingen juist toeneemt als 
een bond de deelname aan evenementen op deze manier faciliteert. 
 
De heer Van Emden (ARB) denkt dat de KNRB zich een hoop rompslomp op de hals haalt met 
betrekking tot het schoolroeien, omdat ouders moeten tekenen voor de E-licentie en de 
gymleerkrachten de kosten moeten innen. Hij vraagt of daarover is nagedacht. 
 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat dit soort zaken nog verder uitgewerkt moet worden maar 
dat wat haar betreft niet de gymleraar verantwoordelijk wordt voor de administratieve kant van de 
zaak. Het schoolroeien is sterk gegroeid en de KNRB wil aan de voorkant maatregelen nemen, zodat 
de regels en de handhaving voor iedereen duidelijkheid zijn. Het is de bedoeling om het zo 
gemakkelijk mogelijk te maken. 
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De voorzitter voegt eraan toe dat het primaire doel is dat alle betrokkenen aangesproken kunnen 
worden op de reglementen. Met de huidige regels van NOC*NSF en alle publieke aandacht voor het 
belang van een veilig sportklimaat is het niet langer verantwoord om zonder formele regeling te 
werken. 
 
De heer Kortenhorst (Laga) vraagt of er kosten verbonden zijn aan de E-licentie. 
 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat voor het NKIR 7,50 euro gerekend zal worden. De kosten 
voor de andere evenementen zullen later in overleg met de organiserende verenigingen bepaald 
worden. 
 
De heer Van Emden (ARB) wijst er nogmaals op dat de ouders akkoord moeten gaan met een E-
licentie voor hun kinderen want die zijn zelf niet handelingsbekwaam. 
 
Mevrouw Fobler (secretaris) betwijfelt of ouders zich wel realiseren hoe belangrijk het is dat er regels 
gelden voor de evenementen waaraan hun kinderen deelnemen.  
 
De voorzitter concludeert dat er geen vragen meer zijn en dat de AV instemt met het invoeren van de 
E-licentie voor indoorroeien, bedrijfsroeien en schoolroeien. 
 
9. Wijziging Tuchtreglement 
Mevrouw Fobler (secretaris) legt uit dat het Tuchtreglement aangepast moet worden aan de invoering 
van de E-licentie. 
 
De voorzitter concludeert dat er geen vragen of opmerkingen zijn en dat de AV akkoord gaat met het 
voorstel. 
 
10. Wijziging Huishoudelijk Reglement 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) legt uit dat hij de vier wijzigingsvoorstellen afzonderlijk 
zal toelichten en bij elk onderdeel de AV om instemming zal vragen.  
 
1 De E-licentie dient toegevoegd te worden aan het Huishoudelijk Reglement. In artikel 5 staat per 

abuis ‘aangesloten van’  in plaats van ‘aangesloten bij’. Dat zal gecorrigeerd worden. Hij 
concludeert dat er geen vragen of opmerkingen zijn en dat de AV instemt met de voorgestelde 
wijziging. 

 
2 In het formulier dat ingevuld moet worden voor een definitieve tenuewijziging staat dat er 

gedurende een jaar nog dispensatie verleend kan worden voor het oude tenue, maar daarvoor 
ontbreekt een reglementaire basis. Dit voorstel voorziet daarin. Er zijn wederom geen vragen of 
opmerkingen. De AV stemt in met de voorgestelde wijziging.  

 
3 Er wordt een aantal tekstuele verbeteringen voorgesteld. De AV stemt daarmee in.  
 
4 De AV stemt er tot slot mee in dat bovenstaande wijzigingen per direct ingaan. 
 
11. Wijziging Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) hanteert dezelfde werkwijze als bij het vorige 
agendapunt.  
 
1 Als gevolg van de invoering van de E-licentie is in artikel 15 de bepaling verwijderd dat 

deelnemers aan velden voor bedrijfsroeiers lid moeten zijn van een lidvereniging. Tevens is een 
artikel toegevoegd voor deelnemers aan velden voor schoolroeiers, zodat ook reguliere 
wedstrijden schoolroeivelden kunnen uitschrijven. De AV gaat akkoord met de voorgestelde 
wijzigingen in het RvR.  

 
2 In aanvulling op de bepaling dat het tenue voor stuurlieden mag afwijken van het verenigingstenue 

wordt naast een clubblazer ook andere kleding toegestaan, zolang deze kleding herkenbaar is 
door het gebruik van de verenigingskleuren. Met slecht weer kunnen stuurlieden bijvoorbeeld een 
jas dragen.  
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De heer Koopman (De Amstel) vraagt of de stuurlieden met hun jas gewogen mogen worden. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat de weging nog steeds zal 
plaatsvinden in het roeitenue.  

 
De heer Van Emden (ARB) vraagt zich af of deze verruiming iets toevoegt aan de sportieve 
prestatie of dat het alleen te maken heeft met veiligheid. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat het vooral bedoeld is voor de 
veiligheid.  
De heer Van Emden (ARB) begrijpt niet wat de kleur van een jas daarmee te maken heeft. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat de kleur te maken heeft met de 
uitstraling en de herkenbaarheid.  
 
De heer Simoons (Skøll) wijst erop dat een legging alleen onder het roeitenue gedragen mag 
worden. Hij zou ook die regel willen verruimen. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) heeft naar aanleiding van de berispingen tijdens de 
Novembervieren contact gehad met Skøll en Skadi over de kledingvoorschriften en de handhaving 
daarvan. Een aantal aspecten zou flexibeler kunnen, zoals een legging over het roeitenue heen 
en een roeipakje of –shirt met of zonder mouwen. Dat zou discussie tussen roeiers en 
kamprechters voorkomen. Spreker is van plan om met NOC*NSF, vertegenwoordigers van 
roeiverenigingen, de Kamprechterscommissie en de Commissie Wedstrijden in gesprek te gaan 
om vervolgens in de volgende AV met een goed onderbouwd voorstel te komen. De 
uitgangspunten zijn en blijven veiligheid, herkenbaarheid en uitstraling.  
De voorzitter parafraseert het doel als ‘het afschaffen van pietluttigheid’.  
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) concludeert dat er geen vragen meer zijn en dat de 
AV akkoord gaat met het wijzigingsvoorstel.  

 
3 De bepalingen (artikel 78 en 80a) over reclame op de kleding van roeiers zijn verduidelijkt met 

betrekking tot het ondertenue en het gebruik van logo’s van fabrikanten. De KNRB volgt hierbij de 
FISA-regels zonder deze in detail op te nemen in zijn eigen reglementen. 

 
De heer Van Duivenbode (Proteus-Eretes) begrijpt het bezwaar tegen sponsoruitingen op 
onderkleding niet. Het is voor studentenverenigingen vaak een welkome ondersteuning van de 
wedstrijdroeiers. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) legt uit dat het voorstel bedoeld is om de huidige 
regels te verduidelijken en niet om die te veranderen. Internationaal is reclame op een ondershirt 
niet toegestaan maar wel op beenbedekking. 
 
Mevrouw Van Marle (Triton) vraagt of met ‘shirt of vergelijkbare kleding’ ook wordt bedoeld de 
thermo die vaak onder de roeikleding wordt gedragen.  
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat het roeitenue bestaat uit een shirt of 
een pakje, met korte of lange mouw. Op die kledingstukken mag reclame staan conform de 
regels. Op onderkleding is reclame niet toegestaan. 
Mevrouw Van Marle (Triton) stelt voor om dat wel toe te staan en dat bij de volgende wijziging op 
te nemen. Een aantal studentenverenigingen ziet reclame-uitingen op lange mouwen van de 
ondershirts als een manier om sponsoring aan te trekken. Die mogelijkheid vervalt nu. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat het nu ook niet toegestaan is, ook al 
gebeurt het wel. Hij is bereid om met de verenigingen in gesprek te gaan over verruiming van de 
regels. 
Mevrouw Van Marle (Triton) vraagt of dat betekent dat reclame op lange mouwen onder het tenue 
toegevoegd zou kunnen worden. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) is bereid om daarover in overleg te gaan. 
 
De heer Post (Asopos de Vliet ) legt uit dat Asopos de Vliet een hoofdsponsor heeft die de 
onderkleding van de wedstrijdroeiers sponsort.  Die onderkleding is niet zichtbaar. Asopos de Vliet 
zou de situatie graag zo houden. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat het alleen gaat om zichtbare reclame. 
Omdat hij merkt dat dit voorstel veel vragen oproept, stelt hij voor om het terug te nemen en eerst 
met de verenigingen in gesprek te gaan.  
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De voorzitter benadrukt dat de KNRB met dit voorstel een codificatie van de bestaande 
(internationale) praktijk beoogt. Hij geeft er de voorkeur aan om deze verduidelijking door te 
voeren en vervolgens te kijken naar de mogelijkheden tot verruiming. 
 
De heer Koopman (De Amstel) vindt dat FISA-regels niet van belang zijn voor wedstrijden als de 
Novembervieren; die gelden immers voor internationale wedstrijden maar dan dragen de roeiers 
een Nederlands tenue. Los daarvan zou volgens hem reclame op lange mouwen wel toegestaan 
zijn, als het gaat om een pakje met lange mouwen. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat reclame op het shirt is toegestaan 
maar dat er onduidelijkheid bestaat over de regels voor onderkleding. Het voorstel is bedoeld om 
de interpretatie van het bestuur vast te leggen. Of het voorstel nu wel of niet wordt aangenomen, 
de regels veranderen niet. 
De voorzitter legt uit dat reclame-uitingen op het roeitenue aan regels gebonden zijn en dat het 
niet de bedoeling kan zijn dat verenigingen kiezen voor een extra kort mouwtje om reclame 
zichtbaar te maken op de lange mouw van een ondershirt.  
De heer Koopman (De Amstel) brengt daar tegenin dat het wel zou zijn toegestaan op een pakje 
met lange mouwen omdat het dan deel uitmaakt van het tenue. 
De voorzitter is dat niet met hem eens want reclame-uitingen op het tenue zijn gebonden aan een 
plaats en afmetingen.  
De heer Koopman (De Amstel) denkt dat de meeste studentenverenigingen ermee geholpen 
zouden zijn, als reclame-uitingen op nationale wedstrijden wel zouden zijn toegestaan.  
De voorzitter antwoordt dat de KNRB in het algemeen voorstander is van sponsoring maar dan 
wel met eenduidige regels om te voorkomen dat er allerlei ongelijkheid ontstaat.  
 
Mevrouw Eijs (erelid) stelt voor om de regels die nu gelden voor de mouwen van het tenue toe te 
passen op alles wat zichtbaar gedragen wordt. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat er geen reclame is toegestaan op de 
mouwen en dat dit dus geen oplossing is. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) vraagt of de AV kan instemmen met de 
verduidelijking van de regels met de toezegging dat hij met de verenigingen in gesprek gaat over 
een mogelijke uitbreiding van de toegestane reclame-uitingen. 
  
De heer Gijsman (Proteus-Eretes) denkt dat handiger is om eerst met elkaar in gesprek te gaan 
om te voorkomen dat verenigingen acquisitie gaan doen met verkeerde informatie. 
De voorzitter legt nogmaals uit dat dit voorstel geen wijziging is maar alleen een verduidelijking 
van de regels.  
 
De voorzitter stelt voor om het voorstel in stemming te brengen met inachtneming van de belofte 
dat de heer Haagsma in gesprek zal gaan met de verenigingen en dat het bestuur voorlopig niet 
lichtzinnig zal afwijken van de bestaande praktijk.  
 
De heer Middeldorp (De Laak) stelt voor om nu niet te codificeren, juist omdat er zo veel vragen 
zijn. De FISA-regels gelden maar worden blijkbaar in de praktijk niet strikt toegepast. Hij steunt het 
voorstel van de heer Haagsma om het voorstel terug te nemen en eerst te overleggen met de 
verenigingen.  
De voorzitter  legt nogmaals uit dat het bestuur met dit voorstel de regels wil verduidelijken en dat 
die later in overleg met de verenigingen eventueel aangepast kunnen worden. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) voegt eraan toe dat de interpretatie van het bestuur 
hoe dan ook geldt en dat hij in gesprek zal gaan met de verenigingen over een eventuele 
uitbreiding. 
 
Mevrouw Schoenderwoerd (Vidar) vraagt of reclame-uitingen op het been wel toegestaan zijn. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) zal de interpretatie van de regels publiceren en 
dispensatie geven voor de regels van de FISA voor het been, vooruitlopend op een mogelijke 
wijziging in een volgende AV.  
De heer Kortenhorst (Laga) vraagt of reclame-uitingen zijn toegestaan op de kleding van de 
stuurlieden. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat de regels voor reclame-uitingen op 
specifieke kleding voor stuurlieden op dit moment gelijk is aan de regels voor de roeiers. 
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De heer Broersen (RIC) concludeert dat studentenverenigingen het komend halfjaar reclame 
mogen dragen of dat dit in ieder geval gedoogd wordt. 
De voorzitter legt nogmaals uit dat de regels ongewijzigd blijven, dat de heer Haagsma een 
verduidelijking van de huidige regels zal publiceren en dat aanpassing van de regels wordt 
verdaagd naar de volgende AV. 
De heer Broersen (RIC) heeft de voorzitter horen zeggen dat het bestuur niet lichtzinnig zal 
afwijken van het gedoogbeleid.  
De voorzitter benadrukt nogmaals dat de huidige regels worden gehandhaafd, dat de beoogde 
verduidelijking zal worden gepubliceerd en dat er nu geen sprake is van een wijziging. 
 
Mevrouw Van Marle (Triton) reageert op de reactie van Asopos de Vliet. De stuurlieden mogen in 
plaats van of in aanvulling op het verenigingstenue andere kleding dragen in verenigingskleuren. 
Dat impliceert volgens spreekster niet dat het gaat om dezelfde regels want er wordt gesproken 
over ‘in aanvulling op’ of ‘in plaats van’. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) verwijst naar artikel 8 over het roeitenue. Alle 
afwijkingen die in artikel 8 worden opgenomen, behoren tot het roeitenue. 
 
De voorzitter vraagt de heer Haagsma door te gaan met de volgende wijziging. 

 
4 Draadloze communicatie. Tijdens trainingen wordt in de roeisport al geruime tijd gebruikgemaakt 

van draadloze communicatie. Bij wedstrijden is dit beperkt toegestaan, namelijk alleen binnen de 
boot en op voorschrift van de organisatie. Naar aanleiding van verzoeken uit de roeigemeenschap 
wordt voorgesteld om het gebruik van draadloze communicatie tijdens wedstrijden te verruimen. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De AV stemt in met dit wijzigingsvoorstel. 

 
5 De Commissie van Beroep voor Roeiwedstrijden is geëvalueerd en op basis daarvan stelt het 

bestuur ten eerste voor om in het RvR te verduidelijken wat de Commissie van Beroep voor 
Roeiwedstrijden toetst, ten tweede om de benoemingstermijn aan te passen aan de bepalingen in 
het HR en ten derde om de behandeltermijn te reduceren van zes tot vier weken. Er zijn geen 
vragen of opmerkingen. De AV stemt in met dit wijzigingsvoorstel. 

 
6 Bepalen van de uitslag en disciplinaire maatregelen. Het afgelopen jaar is er veel discussie 

geweest over klassementen, het al dan niet uitsluiten van ploegen en de gevolgen daarvan voor 
het verloop van de klassementen. In overleg met de verenigingen is besloten de 
klassementsbepalingen aan te passen en een aantal voorstellen te doen waardoor het aantal 
uitsluitingen naar verwachting zal dalen en die een eenduidige bepaling van de uitslag mogelijk 
maken. De introductie van een geldboete voor overtreding van de regels omtrent tenue, riemen en 
reclame is gebaseerd op voorbeelden uit het buitenland. Het voorkomt dat ploegen in hun 
sportieve prestatie worden benadeeld (tweede waarschuwing en daarmee uitsluiting) maar geeft 
wel een duidelijk incentive om zich aan de regels te houden. Het niet meer beperken van 
terugplaatsing als maatregel voor het onder gewicht zijn van boten, maar ook toe te kunnen 
passen in plaats van uitsluiting, zorgt voor een meer rechtvaardige bepaling van de 
uitslagvolgorde van het veld als geheel en daarmee voor het verloop van de klassementen. Het 
bestuur stelt voor om de geldboete nu in te stellen maar de invoering uit te stellen tot april 2019, 
nadat de discussie over de reclameregels is afgerond. Tot slot benadrukt spreker dat een boete 
alleen opgelegd kan worden, als de fout in de kleding niet hersteld kan worden. Er is overleg 
geweest met een aantal verenigingen en die geven ook de voorkeur aan een boete boven 
uitsluiting.  

 
De heer Van Emden (ARB) vraagt wie de boete int. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat de KNRB de boete int. 
De heer Van Emden (ARB) vindt dat prima. 
 
Mevrouw Treffers (Beatrix) heeft er als kamprechter moeite mee -en zij weet dat dit ook voor een 
aantal kamprechters geldt- om boetes te moeten opleggen in plaats van een waarschuwing te geven. 
De voorzitter antwoordt dat er eerst een waarschuwing wordt gegeven en daarna pas een boete. De 
boete komt in plaats van uitsluiting. Het bestuur wil met deze mildere maatregel juist uitsluitingen 
voorkomen. 
Mevrouw Treffers (Beatrix) wil graag horen hoe het bestuur zich de uitvoering in de praktijk voorstelt. 
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De voorzitter antwoordt dat het in geen geval een ingewikkelde afweging mag worden tijdens de 
wedstrijd en dat de kamprechters uiteraard vooraf geïnstrueerd zullen worden.   
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) legt desgevraagd uit dat de ploeg berispt wordt en dat 
de ploeg een maximale boete opgelegd kan krijgen van 10 euro. Er zijn verder geen vragen of 
opmerkingen meer. De AV stemt in met dit wijzigingsvoorstel. 
 
7 In artikel 13 is een aantal formuleringen aangescherpt om eventuele onduidelijkheden weg te 

nemen. Het betreft de toevoeging dat de ‘prestatiepunten op basis van lid 5 worden toegekend 
aan het einde van het roeiseizoen en dat voor de bepaling of een roeier eerstejaars is (lid 6) 
gekeken moet worden naar de prestatiepunten voor boord en scull gezamenlijk’. Er zijn geen 
vragen of opmerkingen. De AV stemt in met deze wijzigingsvoorstellen. 

 
8 Door de gehele tekst heen zijn tekstuele verbeteringen aangebracht. Voorgesteld wordt om de 

artikelen opnieuw te nummeren, zodat er weer een doorlopende nummering ontstaat. Er zijn geen 
vragen of opmerkingen. De AV stemt in met dit voorstel.  

 
9 Het bestuur stelt voor om de wijzigingen in te laten gaan op maandag 19 november 2018, zodat 

de wedstrijden van dit weekend nog onder het oude RvR vallen. De AV stemt in met dit voorstel. 
 
12. Vaststellen Jaarplan 2019 
De voorzitter  geeft een korte toelichting. Mede op basis van de meerjarenambitie uit 2016 wordt 
jaarlijks een jaarplan gemaakt. Het bestuur heeft voor 2019 het thema toegankelijkheid gekozen. De 
roeigemeenschap is een inclusieve gemeenschap die niemand uitsluit en dat wil de KNRB uitstralen 
door middel van positionering, communicatie, door de toegankelijkheid van wedstrijden te vergroten 
en dit gedachtengoed uit te dragen binnen NOC*NSF, FISA en andere gremia. Toegankelijkheid 
betekent echter ook uniformering, dezelfde regels voor iedereen. En voor de breedtesport heeft 
toegankelijkheid ook te maken met de schaarste aan infrastructuur en het ontbreken van 
roeiverenigingen op plekken waar die wel goed zouden passen. Grote evenementen zoals de WCIII in 
2019 zijn ook een middel om het gedachtengoed van de KNRB uit te dragen. De voorzitter vraagt de 
commissarissen om een toelichting te geven bij hun portefeuille.  
 
Mevrouw Tillemans (commissaris marketing en communicatie) gaat in op de positionering en 
communicatie van de KNRB. De communicatie wordt, ondanks het krimpende budget, nog steeds als 
goed beoordeeld en de KNRB heeft gelukkig nog altijd een hoofdsponsor en staat zelfs op het punt 
om een fantastisch nieuw partnership aan te gaan. De KNRB kan echter alleen toekomstbestendig 
worden door mee te gaan met de tijd en gebruik te maken van moderne technologie, ook voor de 
communicatie. De wereld verandert maar dat geldt ook voor de consumenten van de KNRB, zowel 
leden van roeiverenigingen als andere roeifans. Het is van belang dat de bond die mensen nieuws 
aanbiedt dat hen aanspreekt, op het juiste moment en op de juiste manier. Voor sponsoring zijn de 
Olympische Spelen 2020 qua aandacht en sentiment een piekmoment. Veel van de 
sponsorcontracten zijn gekoppeld aan de olympische cyclus. Het contract met de hoofdsponsor loopt 
tot 2020 en dat geldt ook voor het aangekondigde partnership. Er moet dus geïnvesteerd worden in 
relaties, de huidige sponsoren moeten nog steeds bediend worden en tegelijkertijd moet er nagedacht 
worden over de toekomst. Het bestuur heeft voor 2019 vijf focuspunten opgesteld: 
1 Helderde positionering van het roeien in de (sport)markt. In samenwerking met een 

sportmarketingbureau zijn de eerste stappen gezet en dat heeft een mooi thema opgeleverd, 
namelijk weerstand, een begrip dat voor velerlei uitleg vatbaar is. Ter illustratie wordt een filmpje 
vertoond met het thema weerstand. De positionering van de KNRB zal verder worden uitgewerkt 
op basis van dit thema.  

2 Ontwikkelen en vermarkten van een toekomstbestendig partnermodel. Het aangekondigde 
partnership maakt daar deel vanuit.  

3 Digitaal verbinden van verenigingen, roeiers, roeifans, sportfans en bedrijfsleven met de KNRB, 
het roeien en elkaar. Hoe mooi zou het zijn om iemand met interesse voor toerroeien of voor 
topsport vooral te kunnen bedienen met nieuws over die onderwerpen. Technologie stelt de bond 
daartoe in staat, mits er voldoende data beschikbaar zijn. De KNRB gaat daarom enerzijds 
gebruikersdata verzamelen en anderzijds data die gebruikers actief achterlaten. 

4 (Door)ontwikkelen van effectieve communicatiekanalen en het produceren van aansprekende 
content, zowel voor de roeisport in het algemeen als voor breedte-en topsport. Gezien de goede 
beoordeling in de ledenenquête zal de bond de ingezette communicatiestrategie voortzetten.  
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5 Intensieve ondersteuning vanuit marketing en communicatie aan de WCIII met het doel om 
partners voor langere tijd aan de roeisport binden.  

 
De voorzitter is ontzettend enthousiast over het gewaagde thema ‘weerstand’ omdat hij daarin de 
specifieke karaktertrekken van de roeisport herkent. In reactie op de vraag of toegankelijkheid en 
weerstand wel met elkaar te rijmen zijn, zegt hij dat beide begrippen wel degelijk kunnen samengaan, 
zolang de roeigemeenschap zich niet neerlegt bij de vooroordelen over de roeisport en juist laat zien 
dat de roeigemeenschap een open gemeenschap is die haar eigen grenzen opzoekt, vernieuwt, 
verandert en de weerstand die daartegen bestaat, doorbreekt. De roeigemeenschap heeft al laten 
zien dat te kunnen door een open discussie te voeren over veiligheid naar aanleiding van een incident 
bij Aegir. De voorzitter van de Raad van Bestuur van Aegon heeft daarvoor zijn complimenten 
gegeven. 
 
Mevrouw Fobler (secretaris) gaat in op het licentiemodel, een veilig sport klimaat en bestuurstalenten. 
Het licentiemodel is uitgebreid besproken en zal nader uitgewerkt worden. Ook over een veilig 
sportklimaat is de afgelopen tijd al veel gesproken. De KNRB is nauw betrokken bij de NOC*NSF-
werkgroep over ongewenst gedrag, enerzijds om ervoor te zorgen dat het specifieke sportklimaat van 
de roeisport weerklank vindt in de regels die NOC*NSF opstelt en anderzijds om kritische vragen te 
stellen over de uitvoering. De commissie-De Vries heeft aangekondigd een handreiking te maken voor 
verenigingen. De KNRB wil daarop aansluiten. Er zal komend jaar opnieuw aandacht worden besteed 
aan een meldplicht voor bestuurders, de noodzaak van een vertrouwenscontactpersoon (VPC), 
actualisering van de gedragscode en de VOG voor alle trainers, coaches en bestuurders.  
In de roeiwereld gaat het voornamelijk over roei- en coachtalent maar de roeiwereld blijkt ook te 
beschikken over bestuurstalent. De KNRB is in overleg met Nyenrode Business Universiteit over een 
mogelijke samenwerking om bestuurstalenten te helpen zich te ontwikkelen. Volgend jaar zal er een 
pilot plaatsvinden. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) stelt dat wedstrijden een belangrijk onderdeel zijn van 
sportbeleving, zowel voor deelnemers als voor toeschouwers. De toegang tot roeiwedstrijden en de 
toegankelijkheid van beelden en data van roeiwedstrijden zullen prioriteit krijgen komend jaar. 
Indoorroeiwedstrijden worden opengesteld voor niet-leden, de capaciteit van nationale wedstrijden 
wordt vergroot, nieuwe roeivormen (coastal rowing) worden omarmd en gestimuleerd, er wordt 
kwalitatief goede informatie over roeiers uit het nationale team beschikbaar gesteld aan de media, 
technologische innovaties worden doorgevoerd en de uitslagendatabase wordt uitgebreid met data die 
gebruikt kunnen worden door coaches. De Commissie Wedstrijden gaat een workshop geven over 
technologische ontwikkelingen tijdens het jaarlijkse Roeicongres.  
Het plezier in sport wordt vergroot door technische vaardigheid en technisch en tactisch inzicht. Het 
trainen op alle niveaus is essentieel en daarom moet iedere roeier begeleid kunnen worden door een 
gekwalificeerde instructeur of coach. Het bestuur zal instructeurs- en coachopleidingen beter onder de 
aandacht brengen om ervoor te zorgen dat er voldoende instructeurs en coaches worden opgeleid. 
Alle coaches die meegaan naar internationale toernooien, zullen gekwalificeerd zijn. De kwaliteit van 
de opleidingen en de opleiders wordt continu geëvalueerd en verbeterd om minimaal te kunnen 
voldoen aan de kwalificatiestructuur van NOC*NSF. 
 
De heer Tibben (commissaris sportontwikkeling) legt uit dat een aantal onderwerpen dat vandaag op 
de agenda staat, voorkomt uit de ledenenquête, die niet alleen een hoge respons had maar ook een 
waardering (7+) liet zien die maar liefst een hele punt gestegen was. Uit de enquête blijkt ook dat de 
roeisport twee derde van de beschikbare middelen besteedt aan kapitaalgoederen en slechts een 
derde aan de sport, dat roeien groeit maar dat die groei wordt beperkt door accommodatie, instructie 
en verloop en dat verenigingen zaken als belangenbehartiging en sportontwikkeling belangrijk vinden. 
Die laatste twee punten zijn wat de verenigingen betreft vatbaar voor verbetering.  
De roeipopulatie groeit met ongeveer 3% per jaar, vooral bij bestaande verenigingen. In de Randstad 
is de groei sterk, terwijl er in andere gebieden eerder sprake is van het inlopen van een achterstand. 
Vooral in het noorden, oosten en zuiden van het land worden nog nieuwe verenigingen opgericht. De 
breedtesportvisie moet antwoord gaan geven op de vraag hoe de roeisport moet omgaan met groei. 
Nieuwe vormen van roeien (coastal rowing, marathon snelheidsklassement) spelen niet alleen in op 
maatschappelijke behoeftes maar komen ook tegemoet aan de veranderende behoeftes van roeiers. 
De KNRB vindt dat de overgang van de ene naar de andere discipline zo gemakkelijk mogelijk 
gemaakt moet worden om zo weinig mogelijk leden te verliezen. Behalve nieuwe vormen van roeien 
komen er ook nieuwe sportaanbieders. TopRow in Amsterdam is een voorbeeld van een commerciële 
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aanbieder. Met de invoering van de E-licentie kunnen ook sporters van sportscholen deelnemen aan 
wedstrijden. En tot slot spelen ook de faciliteiten een rol want het wordt steeds drukker op het water. 
De KNRB is dit jaar lid geworden van de Stichting Waterrecreatie die opkomt voor de belangen van de 
watersport in het algemeen. De Randstad en de universiteitssteden hebben de grootste roeidichtheid. 
Elders in Nederland wordt de achterstand wel enigszins ingelopen maar op plekken waar de bevolking 
krimpt, krijgen verenigingen te maken met een ingewikkeld investeringsmodel.  In de komende jaren 
wordt er een miljoen woningen gebouwd in Nederland. In de Randstad zitten al behoorlijke wat 
roeiverenigingen. Roeivereniging Weesp bijvoorbeeld kan op de huidige locatie niet verder groeien en 
heeft de gemeente gevraagd om ruimte te reserveren voor een nieuwe roeivereniging in een 
nabijgelegen woningbouwgebied. Het is de bedoeling dat de KNRB in de komende jaren antwoord 
geeft op de vraag waar bestaande verenigingen nog kunnen groeien en welke plekken geschikt zijn 
voor een nieuwe vereniging. In vergelijking met andere sporters hebben roeiers maar heel weinig 
accommodaties (banen) waar zij veilig kunnen trainen. Roeiers worden geconfronteerd met een snel 
toenemende drukte op het water. Dit zijn allemaal redenen om in de komende jaren een visie te 
ontwikkelen op de breedtesport. 
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) brengt in herinnering dat de KNRB al jaren bezig is om de 
topsportafdeling te professionaliseren om betere resultaten te boeken op internationaal niveau. Het 
afgelopen seizoen was het meest succesvolle ooit met 43 podiumplaatsen. De eerste twee jaar na de 
Olympische Spelen worden gebruikt voor het ontwikkelen van individuele capaciteiten. De jongere 
atleten kunnen delen in de ervaring van de oudere, waardoor de hele groep sterker wordt. Vanaf nu 
beginnen de voorbereidingen voor Tokyo 2020 en dat betekent ook een kanteling in de benadering. 
Vanaf nu zijn alle inspanningen gericht op de meest kansrijke olympische programma’s. De KNRB zal 
die komende week voorstellen bij NOC*NSF en daarna officieel bekendmaken. De KNRB verwacht 
met 6 olympische programma’s aan de slag te kunnen gaan: 3 voor de dames, 2 voor de heren en 1 
voor het para-roeien. De WK Junioren vindt komend jaar plaats in Tokyo, een test voor de olympische 
zoutwaterbaan die aangelegd is in een voormalige haven. Het OTC wordt in samenwerking met 
NOC*NSF en Topsport Amsterdam uitgebreid met een topsportkeuken, omdat goede voeding helpt bij 
een goed herstel. De KNRB zal in 2019 WCIII organiseren op de WA-baan. Hij vraagt de heer 
Denissen om iets te vertellen over de stand van zaken in de aanloop naar de WCIII. 
 
De heer Denissen (Holland-Beker Wedstrijdvereeniging) vertelt dat de Holland-Beker 
Wedstrijdvereeniging als commissie van de KNRB van 12 tot en met 14 juli 2019 de WCIII zal 
organiseren op de WA-baan. De organisatie zelf is een opgeschaalde variant van die van de Holland-
Beker. Over het programma wordt onderhandeld met de FISA. Spreker hoopt daarover aan het eind 
van deze maand meer informatie te kunnen geven.  De organisatie wil aan het reguliere Wereldbeker 
Finaleprogramma het para-programma, junioren-skiffvelden en studentenvelden toevoegen. Als dat 
lukt, dan wordt het een vol programma maar dan is er ook echt wat te zien. En dat wil de organisatie 
overbrengen aan alle bestaande en potentiële partners. Het wordt dus een feest op het water en een 
feest op de wal. De Holland-Beker Wedstrijdvereeniging heeft al veel fans maar is toch altijd op zoek 
naar nieuwe beschermers. Geïnteresseerden kunnen zich na afloop van de vergadering bij hem 
melden.  
 
De voorzitter voegt eraan toe dat de WCIII een mooie kans biedt om de roeigemeenschap bij elkaar te 
brengen en dat het extra mooi zou zijn, als de KNRB er geen geld bij hoeft te leggen. Hij concludeert 
dat de AV instemt met het Jaarplan 2019.  
 
13. Vaststellen Begroting 2019 
De heer Feenstra (penningmeester) denkt dat wel duidelijk is dat het financiële plaatje een uitvloeisel 
is van alle plannen die net gepresenteerd zijn. De financiële spelregels zijn ongewijzigd. De Begroting 
2019 sluit en volgens de huidige accountancyregels zijn er bestemmingsreservesopgenomen in plaats 
van voorzieningen. Investeringen zijn pro forma; concrete plannen worden altijd ter beoordeling aan 
het bestuur voorgelegd. Er zit weer behoorlijk wat ambitie in de begroting maar als er minder middelen 
binnenkomen, dan wordt de kostenkant bijgesteld. Dat zijn de uitgangspunten.  
De plannen zijn al uiteengezet door zijn collega-bestuursleden. De totale begroting groeit ten opzichte 
van 2018 met 16%. De contributie en de sponsorinkomsten worden gelijkelijk verdeeld over de pijlers. 
De groei is met name te danken aan de verwachte extra inkomsten van NOC*NSF en de extra 
sponsorgelden van de partner die binnenkort bekendgemaakt zal worden. Er is een 
bestemmingsreserve gevormd voor de WK Junioren in Tokyo en de KNRB zal ten laste van de FISA 
bestemmingsreserve 30.000 euro bijdragen aan de organisatie van de WCIII. De begroting sluit 
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precies maar de jaarrekening zal als gevolg van de financiële regels in eerste instantie een klein 
overschot laten zien. Door de vrijval en de toevoeging van de bestemmingsreserves zal de 
jaarrekening uiteindelijk op nul uitkomen. De FISA-bestemmingsreserve en de bestemmingsreserve 
voor de WK Junioren in Tokyo zullen benut worden. Ook met betrekking tot de cashflow stuurt het 
bestuur op nul. Het bestuur is er trots op dat er financiële ruimte is om verbeteringen door te voeren.  
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) mist investering in boten. 
De heer Feenstra (penningmeester) antwoordt dat van de 175.000 euro aan investeringen naar 
verwachting 100.000 euro besteed zal worden aan boten. Er worden echter pas boten besteld, nadat 
het bestuur goedkeuring heeft gegeven. 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) voegt eraan toe dat er vaak boten gehuurd worden omdat 
de behoefte aan boten regelmatig verandert.  
 
De heer Feenstra (penningmeester) legt desgevraagd uit dat het bestuur met de WCIII in principe op 
nul wil uitkomen. Dat zal niet gemakkelijk zijn en het brengt dus ook een zekere mate van risico met 
zich mee. Het bestuur hanteert ook hier de regel dat de uitgaven pas gedaan worden, als er dekking 
tegenover staat. De penningmeester heeft er vertrouwen in dat de uitgaven die hoe dan ook gedaan 
moeten worden, gedekt kunnen worden door sponsorgelden. 
De voorzitter voegt eraan toe dat voor de WCIII gekozen is voor een commissie onder de KNRB, 
zodat het bestuur toezicht kan houden en kan bijsturen. 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) legt uit dat de bond liever geen winst wil maken op een 
wedstrijd, omdat een overschot in principe teruggegeven moet worden aan de subsidiegevers. De 
winst zit vooral in de meerwaarde van het toernooi voor de roeigemeenschap en in de 
kapitaalgoederen waar de bond nog jaren plezier van kan hebben. 
 
De voorzitter concludeert dat de AV de Begroting 2019 goedkeurt. 
 
14. Voorstel nieuwe vereniging: RV Weert 
De heer Tibben (commissaris sportontwikkeling) introduceert Roeivereniging Weert. Deze vereniging 
bestaat al een paar jaar en is volop bezig met het vinden van een definitieve plek. Met deze nieuwe 
vereniging wordt weer nieuw roeiwater ontsloten.  
 
De voorzitter vraagt of de AV net als het bestuur enthousiast is over het toetreden van Roeivereniging 
Weert. Dat blijkt het geval te zijn. 
 
De heer Tibben (commissaris sportontwikkeling) heet Roeivereniging Weert welkom en overhandigt 
de KNRB-vlag aan de heer Smeets.  
 
De heer Smeets (Weert) denkt dat Roeivereniging Weert een lege plek opvult in Nederland, ook al zit 
zij in een krimpgebied. De vereniging heeft al heel wat weerstand overwonnen in haar eerste lustrum 
en daarom verwacht spreker dat zij wel zal overleven. 
 
15. Uitreiking KNRB (wissel)prijzen Gambonnière, de Vaardigheidsbeker voor de Jeugd, de 

Tritonbeker, de Nikkelen Nelis Vaardigheidsprijs voor Volwassenen, de Jeugdbeker en het 
uitreiken van een speciale prijs voor de winnaar van het KNRB Coastal Klassement 
(Liteboat). 

De voorzitter vraagt bij afwezigheid van mevrouw Nepérus (erelid) aan mevrouw Eijs (erelid) om de 
Gambonnière uit te reiken. 
 
Mevrouw Eijs (erelid) vindt de uitreiking van de Gambonnière altijd een leuk onderdeel van de AV in 
het najaar. Het is een van de weinige wisselprijzen die nog uitgereikt wordt op de manier, zoals de 
naamgeefster voor ogen had. Nely Gambon was een groot voorvechtster van het vrouwenroeien en 
een van de mensen die ervoor gezorgd hebben dat het vrouwenroeien olympisch is geworden. Ook 
haar dochters voelen zich nog steeds betrokken bij de prijs en zorgen ieder jaar voor de traditionele 
bonbons in de Gambonnière. De prijs is bestemd voor de vereniging die in het afgelopen jaar het best 
gepresteerd heeft in het vrouwenroeien. De winnaar is Nereus.  
De voorzitter voegt eraan toe dat Nereus 36 punten heeft en dat Skadi met 14 punten op de tweede 
plaats is geëindigd.  
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De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) reikt de Tritonbeker uit aan de vereniging met de beste 
prestaties op internationale roeibanen. Nereus wint deze beker meestal maar tegen verwachting in is 
Nereus dit jaar geëindigd op de derde plaats. De tweede plaats is behaald door Njord. En dit jaar gaat 
de Tritonbeker heel verrassend naar Scaldis. Die overwinning is volledig te danken aan de prestaties 
van para-roeier, Corné de Koning, zowel in de eenmansboot als in het mixed nummer met Annika van 
der Meer. Helaas is er niemand van Scaldis aanwezig om de beker in ontvangst te nemen. 
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) reikt vervolgens met veel plezier de Jeugdbeker uit aan 
zijn eigen vereniging, Het Spaarne. 
 
De voorzitter deelt mee dat zowel de Vaardigheidsbeker voor de Jeugd als de Nikkelen Nelis 
Vaardigheidsprijs voor Volwassenen behaald is door de ARZV die helaas niet vertegenwoordigd is.  
 
De voorzitter vraagt tot slot Paul Groen om naar voren te komen om de prijs voor het KNRB Coastal 
Klassement uit te reiken. Coastal Rowing is een nieuwe spectaculaire roeivorm.  
 
De heer Groen (Innovaren) heeft op aandringen van de heer Colthof een prijs beschikbaar gesteld 
voor de NK-competitie. Het is een hele attractieve competitie geweest. Volgend jaar zal hij niet 
opnieuw een boot ter beschikking stellen maar hij is wel bereid om deze nieuwe tak van roeien te 
steunen op andere manieren. Hij hoopt dat de competitie volgend jaar een aantal zeelocaties zal 
kennen. De winnaars van de boot zijn de dames van de KNZ&RV. 
 
16. Rondvraag 
De heer Beele (Triton) bedankt de heer Tibben voor zijn praatje over roeiwater. De beelden brachten 
een schok teweeg in de zaal, maar die enorme drukte op het water met alle risico’s van dien, is de 
harde realiteit in Utrecht. Zijn vraag gaat echter over de communicatie vanuit de KNRB. Afgelopen 
woensdag heeft de KNRB een filmpje geplaatst op Facebook dat weergeeft ‘hoe idyllisch het water 
wordt ervaren in Utrecht’. Spreker vraagt zich af hoe zo’n bericht tot stand komt. 
Mevrouw Visser (directeur KNRB) antwoordt dat het een inzending was van Orca. 
 
Mevrouw Castelein (Viking) weet dat op 17 juli 2019 de WCIII in Rotterdam plaatsvindt maar toch 
nodigt zij alle verenigingen van harte uit om op die dag op De Driewerf in Utrecht de finish van het 
KiKaRoW Rondje NL bij te wonen. Het is de bedoeling om 500.000 euro op te halen voor het Prinses 
Maxima Centrum voor kinderen.  
Op 12 januari 2019 vindt de heropening plaats van De Driewerf. De drie Utrechtse roeiverenigingen 
hebben hard gewerkt aan een future proof gebouw. Ook daarvoor worden alle verenigingen van harte 
uitgenodigd.  
 
17. Sluiting 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Grootenhuis.  
 
De heer Grootenhuis (erelid) komt terug op de opmerking van de heer IJsbrandy in zijn speech voor 
de heer Landman dat sommige mensen in een verkeerde tijd geboren zijn. Die opmerking in 
combinatie met de naam van Nely Gambon deed hem denken aan het stijlroeien voor dames. De 
roeigemeenschap heeft zich sinds die tijd ongelooflijk dynamisch ontwikkeld. De huidige 
roeigemeenschap daagt haar bestuur uit en omgekeerd. Spreker onderschrijft de woorden van de 
voorzitter dat de roeisport moet uitgaan van haar eigen kracht. Roeiers zijn soms wat eigenwijs en ook 
deze vergadering heeft daar blijk van gegeven maar dat is juist wat de roeisport onderscheidt van 
andere sporten. De E-licentie laat zien dat de roeigemeenschap toekomstgericht is en zoekt naar 
mogelijkheden om de roeisport verder te ontwikkelen. De internationale evenementen van de laatste 
jaren zijn gezichtsbepalend geweest voor het organisatievermogen van Nederland. Het bestuur 
creëert daarvoor de ruimte en wat spreker betreft moet de roeisport daarmee doorgaan. Kortom, 
zowel bestuur als roeigemeenschap zijn klaar voor de toekomst en bereid om er iets moois van te 
maken. Spreker wenst bestuur en roeiers succes. 
 
De voorzitter bedankt het bondsbureau voor de organisatie en alle aanwezigen voor hun 
aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 13.30 uur. 


