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AGENDA

Onderdelen regiobijeenkomst

1. 10 minuten Introductie vereniging

2. 15 minuten Gemeenschappelijke belangen van waterrecreatie 

3. 15 minuten In gesprek over de E-licentie

4. 50 minuten Aan de slag; hoe houden we vrijwilligers betrokken

5. 15 minuten Vragen van de verenigingen



INTRODUCTIE VERENIGING

• Dinsdag 2 april 2019 - roeivereniging Gouda
• Woensdag 3 april 2019 - roeivereniging Jason (Arnhem)
• Maandag 8 april 2019 - roeivereniging Beatrix (Eindhoven)



Hoofdsponsor:

Gemeenschappelijke belangen waterrecreatie

Frank Jibben / Jan Dirk Heijnis/  Feike Tibben



Waterrecreatie Nederland - KNRB

Netwerkorganisatie
Bestuursfunctie KNRB in Waterrecreatie Nederland
- Uitwisselen van kennis, informatie en contacten 
- Onderwerpen waterrecreatie en de watersport 
- Roeibelangen 

KNRB vertegenwoordiger Jan Dirk Heijnis



Commissie Waterrecreatie - KNRB

• 1 januari 2019

• Commissieleden
 Jan Dirk Heijnis (RV Pontos), 
 Jan Hoeksema (RV De Dragt), 
 Guus Sikkema (RV Nautilus) 
 Frank Jibben (RV Jason). 

• KNRB - portefeuillehouder Feike Tibben / bondsbureau: Stijn Stevens.

• Commissie Waterrecreatie = klankbord voor de KNRB-vertegenwoordiger 



Agenda 2019 Commissie Waterrecreatie - KNRB

- Inventarisatie roeiwateren en landelijke waterkaart

- Position paper roeien

- Inventarisatie knelpunten m.b.t. roeiwater

- Meld nieuwe of bestaande ontwikkelingen, knelpunten, problemen, wensen m.b.t. 
de roeiwateren waterrecreatie@knrb.nl

- Zoek naar geschikte personen voor de commissie waterrecreatie.

mailto:waterrecreatie@knrb.nl


What’s in it for me?

Hoe kunnen jullie Jan Dirk Heijnis & 
de commissie waterrecreatie 
rol en (daad)kracht geven? 



EVENEMENTENLICENTIE

Monica Visser / Hélène Fobler

In gesprek over…



EVENEMENTENLICENTIE
AV besluit najaar 2018
Probleem met elkaar opgelost! Indoorroeiers die geen lid zijn van een roeivereniging zijn en meedoen aan de 
NKIR nu via E-licentie gebonden. Nu uitwerking en invoering ervan aan het regelen. 

Maar ook verder kijken dan alleen maar de NKIR >>>> 
• Ook tegemoet kunnen komen aan roeiers die 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

Doel
Praktisch licentiemodel voor indoorroeiers



DENKEN IN KANSEN

• Welke roeiverenigingen zijn actief met ergometeren buiten de bestaande 
lidmaatschapsmodel van de vereniging?

• Zijn er contacten en/of is er interesse om met sportscholen actief in de directe 
omgeving aan de slag te gaan? 



Aan de slag; hoe houden we 
vrijwilligers betrokken

Stijn Stevens / Kristel Kooij





KENNISMAKEN

Wie ben jij?

1. Wie inspireert jou?
2. Wat staat er op jouw bucketlist?
3. Wat was je grootste miskoop ooit?
4. Waar krijg jij energie van?
5. Welke muziek draai je in de auto?
6. Hoe ziet jouw droomclub eruit?



VRAAGSTUK 

Opdracht -> De omgekeerde vraag



OMGEKEERDE VRAAG



OMGEKEERDE VRAAG

Kom maar op! Nu gaan we de antwoorden inventariseren.

- Blijf elkaar aanvullen
- Lift mee op elkaars absurditeiten

Welke antwoorden herkennen jullie?

Bespreek met iemand die je nog niet kent? Wat herken je? Hoe gaat dat nu op je vereniging?

Welk punt neem je mee uit deze sessie? Wie heeft een actiepunt?



VERVOLG

Oefenen en inspiratie halen uit een vervolg? 

Gratis online module € ?

Belangstelling mail stijn.stevens@knrb.nl

mailto:stijn.stevens@knrb.nl


KIKAROW

Hartverwarmend hoe onze roeifamilie hier bijdrage aan levert. 
Deelnemende roeiverenigingen, geldinzamelingsacties. 
Het doel (500k) voor Prinses Maxima Centrum komt daadwerkelijk in zicht.



REGIOBIJEENKOMSTEN NAJAAR

Daar bent u toch ook bij?

o Hunze: 18 september 2019

o Zwolsche: 19 september 2019

o RIC: 7 oktober 2019



VRAGEN
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