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Roeivereniging Triton, Roeivereniging de Waal, Roeivereeniging Willem III, Zwolsche 
Roei- & Zeilvereniging, ZZV Roeien 

 
Begunstigers Amsterdamsche Roeibond, Nederlandse Studenten Roeifederatie, Koninklijke 

Nederlandse Studenten Roeibond  
 
Overigen de heer R. Clavaux (SRV), de heer M. van Viersen (Financiële Advies Commissie), de 

heer H. Bergsma (KWVL), de heer M. Ates (Dutch Atlantic Four), de heer B. Adema 
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Verslag mevrouw D. Muda, notuliste 
 
Afwezig met  Er zijn geen afmeldingen ontvangen. 
Kennisgeving  
 
 
The Dutch Alantic Four 
Voorafgaand aan de vergadering zet het bestuur van de KNRB een bijzondere ploeg in het zonnetje, 
namelijk de Dutch Atlantic Four, die de prestigieuze Talisker Whisky Atlantic Challenge 2018 heeft 
gewonnen. De wedstrijd start op La Gomera en de finish ligt ongeveer 5000 km verderop op Antigua. 
De roeiers vertellen zelf over de voorbereidingen (ook mentaal) voor deze extreme wedstrijd en wat zij 
onderweg allemaal hebben meegemaakt en gezien. Hun eerste doel was om veilig aan de overkant te 
komen en als betere vrienden van boord te stappen, maar uiteindelijk hebben zij zelfs gewonnen. Zij 
zijn gefinisht na 34 dagen, 12 uur en 9 minuten en met hun tocht hebben zij 10.565 euro opgehaald 
voor KiKa. 
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1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering (AV) van de KNRB om 13.54 uur en heet alle 
aanwezigen van harte welkom, met name de ereleden en dragers van erepenningen. De agenda 
wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
De voorzitter vraagt de AV volgens gebruik om een ogenblik stilte in acht te nemen om de mensen te 
herdenken die de roeiwereld in het afgelopen jaar zijn ontvallen: Rob van Mesdag (De Hoop), Maria 
Smeijers (Amicus), André Lacomble (Leerdam), Robert Jacques Groen (Aegir), Marius de Vries 
(Beatrix), Arend van Oosten (Pampus), Jan Hemels (Het Spaarne), Mick den Boogert (Het Spaarne), 
Harrie Hutschemaekers (Beatrix), Martin Vet, (De Hunze), John Driessen (TOR), Margareth Broersen 
(Het Spaarne), Pieter Otto (ZRV), Janny Pentenga (De Hunze), J.A. ten Kate (Het Spaarne), Ank 
Melissie-Appelhof (ZRV), Nelleke Takens (De Hunze), J.R. (Rick) Groot (Ossa), Julie Hoofwijk (Skadi), 
Theo Kapteyn (Okeanos), Joep van Doorn (De Ank), Wiechger Kramer (De Eem), Karel Muller 
(Alphen), Jopie Uittenbogaard-Vermaat (KDR&ZV), Dick Hoebee (KDR&ZV), Milan Minderhout (Odin), 
Jan Maarten Boschhuizen (De Eem), Nico Gaastra (Alphen), Tina van Trooijen-Zonruiter (KDR&ZV), 
Ienke Elsinga (De Eem), Erik Hartsuiker (Triton), Herman van der Linden (erelid De Amstel), Gerrit 
Jan Kreeftenberg (De Eem), Jaap Drijver (De Laak), Manolo Sanchez (De Amstel), Aad Fokker 
(VADA), Kriste Hoekstra (De Laak), Charles Vecht (De Amstel), Lian van Oers (VADA), Gerard Zijlstra 
(VADA), Mitzy Nieuwendijk (Willem III), Fred Smit (’t Diep), Herman van Kooten (VADA), Ton Brants 
(Gouda), Bob Sjouwerman (Barendrecht), Jan van Ingen (Het Spaarne), Jan Labaar (Gouda), Harm 
de Vries (Honte), Jaap Peters (Rijnland), Annetje de Gast (Nautilus), P.J. Hoogenberk (Hollandia), 
Margot Coolen-Wong Lun Hing (Aeneas), Victor Bernhard (Breda, De Amstel, Willem III, De Hoop), 
Freek Verhoeven (lid van verdienste Phocas). 
 
Volgens de presentielijst zijn 40 verenigingen met in totaal 115 stemmen aanwezig. Dat is 33,3% van 
de verenigingen en 47,5% van het totaal aantal beschikbare stemmen. 
 
2. Ingekomen stukken 
De volgende stukken zijn ontvangen: 

− Controleverklaring van de accountant, Baker Tilly (Netherlands) N.V. 

− Aanbevelingsbrief d.d. 19 maart 2019 van de KNZ&RV voor de toelating van de SRV 

− Aanbevelingsbrief d.d. 20 maart 2019 van K.A.R.Z.V. De Hoop voor de toelating van de SRV 

− Aanbevelingsbrief d.d. 26 februari 2019 van K.R&Z.V. De Maas over de toelating van K.W.V. 
Loosdrecht 

− Aanbevelingsbrief d.d. 26 februari 2019 van de KNZ&RV over de toelating van K.W.V. Loosdrecht 
 
3. Notulen van de Algemene Vergadering van 17 november 2018 
Er zijn geen opmerkingen. De notulen van 17 november 2018 worden vastgesteld. 
 
4. Bestuursmededelingen  
Mevrouw Fobler (secretaris) brengt zoals gebruikelijk verslag uit over het onderwerp veilige en schone 
roeisport. In 2018 zijn voor de roeisport 114 urinecontroles (waarvan 112 in het kader van het 
nationaal controleprogramma) uitgevoerd door de Dopingautoriteit. De KNRB heeft geen meldingen 
van doping ontvangen, maar roeien behoort wel net als schaatsen, fietsen, atletiek en zwemmen tot 
de top vijf sporten die extra worden gecontroleerd. Het bestuur van de KNRB denkt dat het goed is dat 
de verenigingen zich daarvan bewust zijn. 
De Tuchtcommissie Seksuele Intimidatie heeft in 2018 geen meldingen ontvangen, er zijn wel acht 
zaken besproken met de vertrouwenscontactpersoon van de KNRB. Daaruit blijkt dat niet alleen 
seksuele intimidatie onderwerp van gesprek is, maar bijvoorbeeld ook machtsmisbruik of de al te 
fanatieke instelling van coaches. De secretaris is blij met de vertrouwenscontactpersoon, omdat uit de 
meldingen blijkt dat de verenigingen aandacht besteden aan ongewenst gedrag. 
 
De voorzitter voegt eraan toe dat het telefoonnummer van Pieta van Dishoeck, de 
vertrouwenscontactpersoon van de KNRB, te vinden is op de website van de KNRB. Hij vraagt 
vervolgens aandacht voor de volgende twee punten: 

− Het bestuur roept de verenigingen op om zich aan te sluiten bij KiKa Row Rondje NL, een actie 
die van start gaat op 14 april 2019. 
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− In het komend voorjaar vinden regiobijeenkomsten van de KNRB plaats op 2 april in Gouda, op 3 
april in Arnhem en op 8 april in Eindhoven. Het bestuur roept alle verenigingen op om een van de 
bijeenkomsten bij te wonen, omdat er steeds belangwekkende onderwerpen aan de orde komen, 
zoals reglementen, de beschikbaarheid en de kwaliteit van roeiwater en de inzet van vrijwilligers. 

− Van 12 tot en met 14 juli 2019 vindt de Worldcup III plaats op de WA-baan in Rotterdam. Het 
organisatiecomité is nog op zoek naar vrijwilligers voor dat weekend. 

 
5. Jaarverslag 2018 
De voorzitter geeft een korte inleiding. De KNRB is verplicht om een jaarverslag in te dienen bij 
NOC*NSF. Omdat er vanuit de roeiwereld nauwelijks belangstelling is voor het op de website 
gepubliceerde jaarverslag, heeft het bestuur besloten om het Jaarverslag 2018 wat soberder uit te 
voeren. Op de voorkant van het verslag staan de roeifoto’s van de week. De voorzitter vraagt of de AV 
vragen of opmerkingen heeft over het Jaarverslag 2018. 
 
De heer Portasse (Hollandia) merkt op dat het aantal kamprechters in het verslag niet klopt.  
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat de heer Portasse gelijk heeft. De KNRB 
beschikt niet over 300 kamprechters met een A-licentie. Hij zegt toe dat getal te corrigeren. 
De voorzitter weet dat de KNRB graag 300 kamprechters zou willen hebben. Hij roept 
geïnteresseerden op om zich aan te melden. 
 
De heer De Jong (AROSS) vraagt of in het verslag aandacht is besteed aan het nieuwsbericht dat er 
in Wageningen een roeiboot zou zijn verdwenen. Wat er precies aan de hand is geweest, is echter 
nooit bekendgemaakt, maar het heeft het roeien volgens hem wel op een negatieve manier in het 
nieuws gebracht.  
De voorzitter antwoordt dat dit incident in 2019 heeft plaatsgevonden en dat het dus niet thuishoort in 
dit verslag. De KNRB heeft contact gehad met de betrokken vereniging, maar dat heeft niet meer 
informatie opgeleverd.  
De heer De Jong (AROSS) benadrukt dat het toch volkomen fout zit, als een vereniging niet weet of er 
al dan niet een boot ontbreekt. 
De voorzitter antwoordt dat de vereniging aan de politie heeft verklaard dat er geen boten uit de loods 
ontbraken en dat er ook geen andere aanwijzingen waren die reden waren voor een nader onderzoek. 
Er zou een boot zijn omgeslagen. Dat daarvan melding is gemaakt, is natuurlijk logisch. Dat het 
verhaal nooit is afgerond, is inderdaad verwarrend, maar blijkbaar had dat geen nieuwswaarde meer.  
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) constateert dat de opleidingen van de KNRB zowel qua kosten als 
opbrengsten onder budget zijn gebleven, terwijl professionalisering een belangrijk item is. Hij vraagt 
wat de reden is en of er iets gedaan wordt om het te verbeteren. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat de uitgaven iets hoger waren dan de 
opbrengsten. Hij is het overigens met de heer Kouterik eens dat het aantal opleidingen absoluut te 
laag is voor de ambities van de KNRB. In de vorige AV heeft hij reeds aangekondigd dat er in het 
komend jaar veel meer aan marketing gedaan zal worden voor de opleidingen en dat staat ook in het 
Marketingplan en in het Jaarplan 2019. 
 
De voorzitter constateert dat er verder geen vragen of opmerkingen zijn. Het Jaarverslag 2018 wordt 
goedgekeurd door de AV. 
 
6. Financiën bondsjaar 2018 
6.1 Jaarrekening 2018 
De heer Feenstra (penningmeester) constateert dat de KNRB 2018 niet alleen heeft kunnen afsluiten 
met een positief resultaat van 31.000 euro, maar de bond ook nog wat extra bedragen (in totaal 
111.000 euro) heeft kunnen toevoegen aan de reserves. Wat hem betreft is het een positieve trend 
dat de KNRB sinds 2013 geen negatief resultaat meer gehad heeft. Bovendien zit de begroting aan de 
opbrengstenkant weer bijna op het niveau van 2012, voornamelijk door extra bijdragen van NOC*NSF 
en sponsorbijdragen, maar ook door een groeiend ledental. Ook de liquiditeitspositie is verbeterd; dat 
is ook nodig om het weerstandsvermogen op peil te houden en om de reserves liquide te houden. 
Twee posten zijn afwijkend. Ten eerste zijn de kortlopende schulden 500.000 euro hoger dan in 2017, 
omdat er al trainingskampen zijn geboekt en vooruitbetaald voor 2019. Hetzelfde geldt voor kosten en 
inkomsten met betrekking tot World Cup III. Tot slot vindt de penningmeester het belangrijk om te 
vermelden dat de KNRB in het afgelopen jaar de hypotheek heeft verlengd voor 3 jaar tegen 1,92%, 
een lager percentage dan voorheen. 
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Met betrekking tot de realisatie van de begroting zegt hij dat bewust gekozen is voor een kleine 
overschrijding van de begroting voor de topsportpijler. In het kader van goede voeding voor 
topsporters is een topsportkeuken geïnstalleerd. De kosten daarvan zijn voor een groot deel 
geactiveerd, maar een klein deel is in het budget van de topsportpijler meegenomen en heeft een 
kleine overschrijding veroorzaakt. Dat kon echter gecompenseerd worden met andere pijlers. De 
penningmeester is ook positief gestemd over 2019. De begroting voor 2019 laat, exclusief de World 
Cup III (1 miljoen euro), een mooie stijging zien van 10%, wat onder andere van belang is om nieuwe 
roeivormen (de E-licentie) te kunnen bedienen. 
 
De voorzitter voegt eraan toe dat de potjes die gecreëerd worden, niet alleen bedoeld zijn als buffer 
voor onvoorziene zaken maar ook als spaarpotjes voor dure evenementen (Tokyo, Florida), zodat het 
reguliere budget daarmee niet onnodig belast hoeft te worden. Het bestuur streeft naar een gezonde 
buffer, maar niet overdreven. De World Cup III is een behoorlijke post op de begroting voor 2019 en 
daarom is het ook belangrijk dat dat evenement een succes wordt. De voorzitter roept nogmaals op 
om te zorgen voor voldoende vrijwilligers om dat succes te verzekeren. 
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) vraagt of de penningmeester iets meer kan zeggen over de 
financiële onzekerheden van de World Cup III, zowel aan de inkomsten- als de uitgavenkant. 
De heer Feenstra (penningmeester) antwoordt dat het op dit moment heel goed gaat. De gemeente 
Rotterdam en het ministerie van VWS hebben inmiddels groen licht gegeven voor 180.000 euro. 
Daarnaast is er natuurlijk de reguliere sponsoring van de Holland Beker. De opbrengstenkant blijft 
echter nog wel een uitdaging. Er zijn nog sponsorpakketten beschikbaar. De KNRB hanteert voor dit 
evenement overigens hetzelfde uitgangspunt als voor de eigen begroting, namelijk dat de kosten pas 
gemaakt kunnen worden, als de opbrengsten binnen zijn. De KNRB heeft tot nog toe nog geen enkele 
ambitie hoeven los te laten, maar zal niet aarzelen dat te doen, als de benodigde inkomsten niet 
gehaald worden. Slecht weer is een risico voor de inkomsten tijdens het toernooi (tickets, baromzet en 
dergelijke) dat moeilijk te voorzien is, maar van voorgaande toernooien is ook weer geleerd hoe 
sommige risico’s voorkomen kunnen worden. In reactie op de opmerking uit de zaal dat de laatste 
World Cup 200.000 euro aan winst heeft opgeleverd, legt de penningmeester uit dat een positief 
resultaat in Nederland niet handig is, omdat dit direct ten koste gaat van de subsidies. Voor de 
roeisport zijn met name de materiële zaken die achterblijven na een evenement, belangrijk. 
 
De heer Van Doorn (Het Spaarne) constateert dat het bestuur in het kader van het financieel 
jaarverslag over 2018 een begroting voor 2019 presenteert die afwijkt van de begroting, die in 
november 2018 is goedgekeurd door de AV. Het gaat weliswaar niet om grote verschillen, maar hij 
had het toch fraaier gevonden, als de penningmeester deze aangepaste cijfers van een uitgebreide 
toelichting had voorzien of de wijzigingen aan de AV had voorgelegd. 
De heer Feenstra (penningmeester) zou zeker een toelichting hebben gegeven, als er sprake was 
geweest van een afwijkende begroting, maar dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Hij stelt de heer 
Van Doorn voor dat hij hem buiten de vergadering even die verschillen laat zien.  
 
De heer Van Doorn (Het Spaarne) doet in het algemeen de aanbeveling dat het bestuur de AV om 
instemming vraagt voor wijzigingen in de begroting. 
De heer Feenstra (penningmeester) is het helemaal met hem eens, maar hij benadrukt nogmaals dat 
de huidige begroting niet is aangepast.  
De voorzitter vraagt de penningmeester om te bevestigen dat de begroting waarmee de KNRB nu 
werkt, nog steeds dezelfde begroting is als die waarmee de AV in november 2018 heeft ingestemd.  
De heer Feenstra (penningmeester) bevestigt dat. 
 
De voorzitter zegt de AV toe voor een toelichting te zorgen, als er toch sprake zou zijn van materiële 
afwijkingen. 
 
6.2 Controleverklaring betreffende de jaarrekening 2018  
De heer Feenstra (penningmeester) deelt mee dat de controle van de accountant, Baker Tilly 
(Netherlands) N.V., niet geleid heeft tot echte discussiepunten. De accountant heeft een 
controleverklaring afgegeven, waarin staat dat de jaarrekening vastgesteld kan worden, als de AV die 
goedkeurt. 
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6.3 Verslag van de Financiële Adviescommissie 
Mevrouw Neppérus (erelid) brengt namens de FAC (Helma Neppérus, Menno van Viersen en Victor 
Maes) verslag uit over het jaar 2018. De FAC heeft met name aandacht besteed aan de continuïteit 
van de financiën, de vorming van reserves en voorzieningen en World Cup III in 2019. De kwaliteit van 
het financieel beheer en de administratie en de budgetdiscipline waren goed. De commissie spreekt 
haar waardering uit voor het werk van de penningmeester en de medewerkers van het bondsbureau. 
De begroting voor 2019 laat weliswaar een groei zien, maar de commissie waarschuwt ervoor dat de 
inkomsten snel kunnen teruglopen bij tegenvallende prestaties van het toproeien. Het ledenaantal 
groeit, maar veel studentenverenigingen lopen tegen de grenzen van hun mogelijkheden aan; er is 
meer roeiwater nodig. Tegenvallers moeten zo veel mogelijk binnen de betreffende begrotingspijler 
worden opgevangen. De FAC pleit al jaren voor een verdere versterking van het weerstandsvermogen 
en vindt het daarom volkomen juist dat het overschot opnieuw aan de algemene reserve is 
toegevoegd. In 2018 is de bestemmingsreserve ICT gevormd naast de reeds bestaande 
bestemmingsreserves voor de WK Junioren in Japen en het onderhoud van het OTC. Ook dit vindt de 
FAC een juiste keuze. De nieuwe reserve voor ICT richt zich vooral op de kosten voor automatisering 
en de veiligheid van de processen. De FAC pleit er wel voor om het verloop van de reserves te 
volgen, omdat het van belang is dat bestemmingsreserves stelselmatig worden opgebouwd en 
gebruikt. Het is niet de bedoeling dat zij worden ingezet om de winst kunstmatig hoog of laag te 
houden. Bovendien moet het bedrag aan reserves in liquide middelen aanwezig zijn. Een World Cup 
in Nederland is mooi, maar legt wel een groot beslag op vrijwilligers en bond, gegeven de financiële 
aspecten en de grote risico’s. Overheidssubsidies en sponsorgelden blijven in de praktijk lang 
onzeker. Het bestuur van de KNRB en de lidverenigingen moeten zich wat de FAC betreft serieus 
beraden, voordat zij opnieuw besluiten om een dergelijk groot evenement voor de FISA te 
organiseren.  
De FAC heeft op 26 februari 2019 kennisgemaakt en uitgebreid van gedachten gewisseld met de 
nieuwe externe accountant, Baker Tilly (Netherlands) N.V. over zijn bevindingen. De accountant was 
positief. Spreekster besluit met het formele advies van de FAC aan de AV. De FAC heeft, op basis 
van de informatie die zij gedurende het jaar heeft verkregen en de door de accountant gecertificeerde 
jaarrekening over 2018, geen reden om aan te nemen dat de gepresenteerde jaarrekening onjuist zou 
zijn. In dat licht adviseert de FAC de AV om het bestuur van de KNRB te dechargeren. De FAC 
bedankt de penningmeester en de medewerkers van het bondsbureau voor hun inzet en de prettige 
samenwerking.  
 
6.5 Goedkeuren van de jaarrekening 
De voorzitter concludeert dat de AV de Jaarrekening 2018 goedkeurt. 
 
6.4 (Her)benoeming van de leden van de FAC 
Desgevraagd stemt de AV in met de herbenoeming van de leden van de FAC, mevrouw H. Neppérus, 
de heer M. van Viersen en de heer V. Maes. 
 
6.6 Decharge bestuur over het jaar 2018 
De voorzitter concludeert dat de AV het bestuur décharge verleent voor het gevoerde financieel beleid 
in 2018. 
 
De voorzitter brengt in herinnering dat ieder jaar twee studentenverenigingen en twee 
burgerverenigingen, aangewezen door middel van loting, speciaal geaudit worden. Twee leden van de 
Dutch Atlantic Four verrichten de loting. De getrokken verenigingen zijn: De Zaan, Michiel de Ruyter, 
Laga en Vidar. 
 
7. Benoeming KNRB-bestuur 
7.1. Herbenoeming dhr. O. Feenstra, penningmeester 
7.2 Herbenoeming dhr. C. IJsbrandy, commissaris toproeien en talentontwikkeling  
7.3 Herbenoeming dhr. IJ. Haagsma, commissaris wedstrijden en opleidingen 
 
De voorzitter stelt namens het bestuur de AV voor om bovenstaande bestuursleden te herbenoemen 
voor een volgende termijn. Het bestuur zou hun herbenoeming toejuichen, omdat dit goed is voor de 
continuïteit in het bestuur en omdat deze bestuursleden een waardevolle bijdrage leveren. De AV 
stemt met applaus in met dit voorstel.
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8. Wijziging Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) 
De voorzitter vraagt de commissaris wedstrijden om een toelichting te geven op de voorgestelde 
wijziging. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) brengt in herinnering dat in de vorige AV is afgesproken 
dat hij opnieuw naar de kledingregels zou kijken om onduidelijkheden, zowel bij roeiers als 
kamprechters, te voorkomen. Hij heeft gesproken met afvaardigingen van de Kamprechtercommissie, 
de Commissie Wedstrijden, de NSRF en een aantal verenigingen. De betrokken verenigingen hebben 
verklaard achter dit voorstel te staan. De kamprechters hebben de nieuwe regels vooral beoordeeld 
op uitvoerbaarheid. Het voorstel houdt in: 
Roeitenue 

− Het shirt (singlet, al dan niet onderdeel van het roeipakje en T-shirt met mouwen) mag binnen de 
ploeg qua vorm verschillen (lengte van de mouw of mouwloos) en bevat geen elementen die niet 
in de beschrijving van het tenue voorkomen. 

− Van de broek mogen twee versies (korte broek en lange broek) worden geregistreerd bij de 
KNRB. De twee versies mogen enigszins van elkaar verschillen, bijvoorbeeld door afwijkingen in 
de aan- of afwezigheid van strepen, maar zijn vanwege de herkenbaarheid in de basis hetzelfde.  

− Tijdens een wedstrijd mag een roeier elke combinatie van de geregistreerde tenue-onderdelen 
dragen en binnen een ploeg mogen deze combinaties verschillen. 

Extra kleding 

− Een ondertenue mag onder elke versie van roeitenue worden gedragen. Als een ondertenue 
wordt gedragen dan moet die binnen de ploeg per vereniging uniform zijn. Een ondertenue hoeft 
niet door alle roeiers binnen de ploeg te worden gedragen. De lengte van de mouwen en van de 
broekspijpen mogen verschillen, de kleur en bedrukking niet. 

 
Mevrouw Van Oostveen (Njord) begrijpt dat er straks een tweede roeitenue wordt geregistreerd 
inclusief een lange broek. Zij vraagt of onderkleding die geregistreerde lange broek moet zijn of dat 
het nog steeds iets anders mag zijn. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat het nog steeds iets anders mag zijn. 
 
De heer Portasse (Hollandia) vraagt wat de hoofdkleur moet zijn van de lange broek die geregistreerd 
wordt. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat voor de kamprechter de vereniging 
herkenbaar moet blijven en dat Laga dus bijvoorbeeld geen zwarte lange broek mag registreren, 
hoewel Laga nu vaak een zwarte lange broek onder het tenue draagt. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) vervolgt zijn uitleg met het onderdeel reclame, waarover 
in de vorige AV discussie ontstond, omdat er niets in het reglement stond over reclame op extra 
kleding. De regels zijn zo veel mogelijk in overeenstemming gebracht met de regels van de FISA en er 
zijn nog wat extra faciliteiten aan toegevoegd, zoals reclame op de lange mouw vanaf de elleboog en 
op de pet. Voor universiteiten en rtc’s is de mogelijkheid toegevoegd om hun naam te voeren in plaats 
van een productuiting. Omdat deze regel niet aansluit bij de FISA-regels, moeten uitingen van 
universiteiten en rtc’s tijdens internationale evenementen worden afgedekt. 
 
De heer Van Gennep (Nereus) zou graag nader gespecificeerd willen hebben voor welke velden de 
KNRB petjes mag voorschrijven. Hij vraagt daarnaast begrip voor het feit dat de sponsorpositie van de 
verenigingen verandert door deze nieuwe regels. De vereniging verliest wat hem betreft een financieel 
product, als zij niet meer zelf mag bepalen welke sponsoruiting er op een petje komt. Hij hoopt dat er 
nog een extra stap gezet kan worden in de richting van de verengingen door bijvoorbeeld twee 
sponsoruitingen op een petje toe te staan en één daarvan te reserveren voor de vereniging.  
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat meer dan één sponsor op een petje niet 
handig, maar ook niet uitvoerbaar is. Kleding wordt vaak door de sponsor ter beschikking gesteld en 
een sponsor zal niet bereid zijn om het logo van een andere sponsor daarop te zetten en bovendien 
zouden er veel te veel verschillende petjes gemaakt moeten worden. In antwoord op zijn eerste vraag 
zegt de commissaris wedstrijden dat het bestuur er juist voor gekozen heeft de regel breed te 
formuleren. Het bestuur is van plan om de NK-velden en de klassementsvelden aan te wijzen.
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De commissaris wedstrijden is bereid om in een voetnoot bij het reglement vast te leggen dat het 
bestuur bij de AV terugkomt, als het bestuur het aantal veld zou willen uitbreiden. Hij voegt eraan toe 
dat juist de studentenverenigingen hebben gevraagd om sponsormogelijkheden voor de klassementen 
te creëren om te voorkomen dat de kosten van de organisatie in de toekomst gedekt zouden moeten 
worden door inschrijfgelden. 
De heer Van Gennep (Nereus) bedankt voor de toezegging. Hij ziet minder problemen met de 
praktische uitvoerbaarheid dan de heer Haagsma, hoewel er wel extra kosten mee gemoeid zouden 
zijn. Zijn bezwaar is vooral dat de baten bij de KNRB en de wedstrijdorganisaties terechtkomen, terwijl 
de verenigingen erop achteruitgaan in zijn ogen. Hij is bang dat sponsoruitingen op petjes die niet 
meer gedurende alle wedstrijden gedragen mogen worden, onverkoopbaar worden. Hij pleit er 
nogmaals voor om de belangen van de KNRB en de verenigingen te combineren door twee 
sponsoruitingen op petjes toe te staan. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat de capaciteit bij het bondsbureau niet 
toereikend is om extra logistieke taken te vervullen. Hij denkt dat de verenigingen erop vooruitgaan, 
doordat er sponsormogelijkheden op onderbenen en mouwen bij komen. Hij laat het oordeel graag 
aan de AV over, die desgewenst een amendement kan indienen. 
 
De voorzitter zou de voorkeur geven aan één sponsoruiting op het petje, ook om het beeld voor de 
kijker rustig te houden. Hij herhaalt de toezegging van de commissaris wedstrijden dat de KNRB tijdig 
plannen om velden aan te wijzen, bekend zal maken, zodat er ruimschoots tijd is voor overleg met 
sponsors. 
 
De heer Van Gennep (Nereus) benadrukt dat er rekening gehouden moet worden met elkaar 
beconcurrerende sponsors en dat het bestuur daarin zou moeten meedenken. Hij vraagt wat er 
gebeurt als een roeier het petje niet draagt.  
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat daar een boete op staat volgens het 
reglement.  
De heer Portasse (Hollandia) vindt dat bijzonder. Wat hem betreft kan het dragen van een petje niet 
verplicht worden, omdat het lichaam juist via het hoofd koelt. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) heeft daarentegen de ervaring dat roeiers juist bij warm 
weer petjes dragen ter bescherming tegen de hitte. 
De heer Portasse (Hollandia) vindt het een persoonlijke keuze. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat dit het resultaat van het overleg is en dat 
niemand daar problemen mee had. 
 
De heer Van der Voort (Cornelis Tromp) sluit zich aan bij het bezwaar van de heer Portasse en komt 
vervolgens terug op de kledingvoorschriften. Cornelis Tromp vaart al sinds mensenheugenis met een 
donkerblauwe broek, terwijl het pakje een lichtblauwe heeft. Hij vraagt om enige coulance bij het 
registreren van de kleuren van de lange broek of, als dat niet kan, bij wedstrijden, waaraan veel 
masters deelnemen (Heineken Vierkamp, de Head en de Novembervieren). 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat de Kamprechtercommissie beoordeelt wat 
kan; het gaat uiteindelijk om de herkenbaarheid van de vereniging. Hij verwacht dat het verschil 
tussen lichtblauw en donderblauw te groot is. 
De heer Van der Voort (Cornelis Tromp) benadrukt nogmaals dat Cornelis Tromp al sinds 
mensenheugenis met donderblauwe lange broeken vaart. Wat hem betreft zou het te ver gaan, als 
deze maatregel tot gevolg zou hebben dat alle masters bij Cornelis Tromp verplicht worden om een 
andere broek aan te schaffen. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) benadrukt dat de regels juist versoepeld worden. 
De heer Van der Voort (Cornelis Tromp) verwijst naar de discussie op NLRoei en Facebook. Hij krijgt 
de indruk dat de pietluttigheid niet afneemt, maar juist toeneemt. Hij pleit nogmaals voor enige 
coulance, met name tijdens wedstrijden zoals de Heineken Vierkamp en de Head. 
De voorzitter legt nogmaals uit dat de kledingregels naar aanleiding van de discussie juist opgerekt 
zijn en dat afgesproken is dat er niet pietluttig gehandhaafd zal worden. De discussie op social media 
laat hij voor wat die is. Het is aan de kamprechters om de kleding te toetsen aan de met de 
verenigingen afgestemde, verruimde regels, als de AV met dit voorstel instemt. Hij denkt niet dat de 
traditie van Cornelis Tromp om met een wat donkerder broek te varen, hiermee wordt doorkruist. 
De heer Van der Voort (Cornelis Tromp) wil dat graag bij deze vastleggen. 
De voorzitter zou de discussie daarover wel aandurven met de kamprechter en hij zou dat tientje 
boete zeker betwisten, gezien het feit dat de regels versoepeld zijn en de broeken van Cornelis Tromp 
al jaren toegestaan worden.
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De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) reageert op een spreker in de zaal die zich aansluit bij de 
bezwaren tegen het verplicht dragen van een petje. Het doel is natuurlijk om door middel van 
sponsoring geld uit de markt te halen om het roeien te ondersteunen. De vraag is natuurlijk wat de 
sponsor daarvoor terugkrijgt en of de roeiwereld bereid is om die prijs te betalen. Professionele 
sporters zullen altijd voor de camera verschijnen in de voorgeschreven kleding (inclusief petjes) met 
sponsoruitingen.  
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) heeft eerder al uitgelegd dat het bestuur dit wil doen om 
te voorkomen dat er in de toekomst inschrijfgelden geheven moeten worden voor de 
developmentklassementen en eerstejaarsklassementen en om sponsorproposities voor het NK te 
creëren. Als de AV dit geen goed idee vindt, dan zullen de benodigde middelen op een andere manier 
gerealiseerd moeten worden. 
 
Mevrouw Meijer (Beatrix) vindt het veel logischer om de roeiers te verplichten het petje met de 
sponsoruiting in ieder geval voor de camera te dragen, maar om ze wel toe te staan geen petje te 
dragen tijdens de wedstrijd. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) vindt dat een prima tussenoplossing. Hij neemt haar 
voorstel over. 
De voorzitter noemt haar voorstel ‘het amendement-Meijer’ en vraagt de commissaris wedstrijden om 
het nog even duidelijk te formuleren. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat het amendement-Meijer zegt dat de 
KNRB het dragen van een sponsorpetje kan voorschrijven, maar dat roeiers niet verplicht zijn om het 
petje te dragen tijdens de wedstrijd. 
De heer Portasse (Hollandia) begrijpt dat de roeiers wel verplicht zijn om het petje te dragen tijdens de 
prijsuitreiking et cetera, zoals bij FISA. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat de KNRB het reglement eenvoudiger 
probeert te houden dan dat van de FISA. De KNRB schrijft nog niets voor voor ceremonies. Hij vraagt 
of de AV kan instemmen met het voorstel met inachtneming van het amendement-Meijer. 
 
De voorzitter constateert dat de AV instemt met het voorstel, inclusief het amendement van mevrouw 
Meijer. 
 
9. Wijziging tuchtreglement 
Mevrouw Fobler (secretaris) geeft een toelichting bij de wijziging die de KNRB verplicht is door te 
voeren. Naar aanleiding van het rapport van de commissie-De Vries uit december 2017 over seksuele 
intimidatie en misbruik in de sport zijn verschillende maatregelen voorgesteld.  De KNRB heeft zich 
aangesloten bij de Werkgroep Gewenste Omgangsvormen van NOC*NSF om ervoor te zorgen dat er 
in de regels rekening gehouden wordt met de bijzondere ledensamenstelling (heel veel studenten) van 
de roeigemeenschap. Tijdens het jaarlijkse Roeicongres is aandacht besteed aan de beoogde 
wijzigingen in het tuchtreglement, maar helaas waren er maar weinig geïnteresseerden. Het bestuur 
blijft aandacht vragen voor het onderwerp, ook in de regiobijeenkomsten, omdat het van belang is dat 
de verenigingen de regels die de AV vaststelt, ook kennen en handhaven. In de AV van november 
2018 van NOC*NSF hebben de sportbonden een Blauwdruk Seksuele Intimidatie vastgesteld, waarin 
de eisen zijn opgenomen waaraan het tuchtreglement van een sportbond moet voldoen. Als de KNRB 
daarvan afwijkt, voldoet de bond niet langer aan de Minimale Kwaliteitseisen van NOC*NSF met alle 
gevolgen van dien (bijvoorbeeld geen deelname aan de Olympische Spelen). Het zijn strenge eisen, 
maar het gaat dan ook om de veiligheid van alle kinderen in alle sporten. De Juridische Commissie 
van de KNRB heeft ernaar gekeken en het bestuur geadviseerd. Het gaat om de volgende wijzigingen 
die allemaal zijn vastgesteld door de AV van NOC*NSF:  

− Er wordt toegevoegd een meldplicht voor leden en begeleiders. De KNRB stelt voor dat 
verenigingen begeleiders die geen lid zijn, bindt aan de regels via de vrijwilligersverklaring (een 
voorbeeld is te vinden op de website van de KNRB).  

− Er wordt een toelichting toegevoegd op situaties, waarbinnen seksuele intimidatie kan 
plaatsvinden. 

− Er wordt een gedragsregel toegevoegd voor affectieve relaties tussen begeleiders en sporters. 
Een affectieve relatie tussen een meerderjarige met iemand onder de zestien is in elk geval 
verboden.
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− Er wordt toegevoegd dat ordemaatregelen altijd kunnen worden opgelegd, ongeacht of er een 
tuchtmaatregel wordt opgelegd. 

− Er wordt toegevoegd dat niet altijd de kalenderleeftijd relevant is, maar wel de 
ontwikkelingsleeftijd. Dit is vooral van belang voor verenigingen, waar geestelijk gehandicapten 
roeien.  

− Er worden gedragsregels toegevoegd voor sporters onderling. 
 
De heer Beele (Triton) vraagt in hoeverre deze regels zijn afgestemd met universiteiten en 
hogescholen die vaak hun eigen regels hebben. 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat de regels van de KNRB niet zijn afgestemd met de 
universiteiten, maar dat de KNRB wel van plan is om de universiteiten in gesprek te gaan om te 
vermijden dat studentenverenigingen te maken krijgen met tegenstrijdige regels. Zij heeft overigens 
niet de indruk dat de universiteiten andere dingen vragen dan de KNRB. 
 
De voorzitter voegt eraan toe de KNRB zichzelf niet ziet als een soort handhavingsinstituut, maar dat 
dit niet wegneemt dat een machtpositie (zoals een bestuur heeft) wel degelijke verantwoordelijkheden 
met zich meebrengt. Het allerbelangrijkste is dat besturen verantwoordelijkheid nemen ter 
bescherming van hun clubgenoten. Er zijn allerlei handhavende instanties, maar de regels zijn vooral 
bedoeld om de sociale cohesie te versterken. 
 
De heer Brunet (De Geeuw) vraagt of de sanctiebevoegdheid bij het bestuur van de KNRB of bij het 
bestuur van de vereniging ligt. 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat dit afhankelijk is van de ernst van de zaak. Voor zaken die 
zo ernstig zijn, dat ze voorgelegd worden aan de Tuchtcommissie, spreekt de Tuchtcommissie als 
onafhankelijk orgaan van de KNRB de sanctie uit. Inmiddels is via de reglementen en de statuten van 
de verenigingen geregeld dat de vereniging de straf die wordt opgelegd door de Tuchtcommissie, 
dient uit te voeren. 
 
De voorzitter voegt eraan toe dat de eerste verantwoordelijkheid bij de vereniging ligt. De KNRB blijft 
het liefst buiten schot, maar zo nodig is er de vertrouwenscontactpersoon van de KNRB en in laatste 
instantie de formele weg. 
 
De heer Brunet (De Geeuw) vraagt of alle statuten en huishoudelijke reglementen van alle 
verenigingen daarop zijn nagekeken. 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat die inderdaad zijn gecontroleerd en dat alle verengingen 
aan de eisen voldoen. 
 
De heer Freund (Skadi) vraagt of het mogelijk is dat een vereniging additionele maatregelen neemt, 
naast bijvoorbeeld maatregelen van de Tuchtcommissie. 
Mevrouw Fobler (secretaris) begrijpt dat hij doelt op ordemaatregelen. Een vereniging kan 
bijvoorbeeld iemand per direct vragen om niet meer op de vereniging te komen, als een situatie tussen 
leden daartoe aanleiding geeft. Dat biedt rust en ruimte om een zaak te onderzoeken, alvorens 
volgende stappen te nemen. 
De heer Freund (Skadi) vraagt wat de KNRB in zo’n geval kan doen, of de ene maatregelen de 
andere kan overrulen en hoe dat wordt afgestemd. 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat zoiets nog niet is voorgekomen, maar dat zij zich kan 
voorstellen dat de KNRB in gesprek gaat met de vereniging over een specifieke zaak. In het reglement 
staat duidelijk beschreven wanneer het KNRB-bestuur aan zet is en dat is lang niet bij alle situaties 
het geval. 
De voorzitter voegt eraan toe dat het KNRB-bestuur maatregelen kan overrulen, als het bestuur vindt 
dat de vereniging onvoldoende of inadequate maatregelen neemt. Hij heeft er echter alle vertrouwen 
in dat de verenigingsbesturen hun verantwoordelijkheid nemen. Overleg met het KNRB-bestuur over 
maatregelen is altijd mogelijk. NOC*NSF kan eventueel de KNRB overrulen. 
 
De heer Beele (Triton) vraagt zich af of een verenigingsbestuur wel bij machte is om een onderzoek 
uit te voeren naar bijvoorbeeld een ernstig seksueel delict. 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat ernstig seksuele delicten hoe dan ook bij justitie 
thuishoren. Over minder ernstige zaken kan een verenigingsbestuur altijd overleggen met het KNRB-
bestuur. De regels moeten goed in elkaar zitten, maar natuurlijk is het altijd mogelijk om samen 
problemen op te lossen. Zij heeft op dat punt goede ervaringen met bestuurders van verenigingen. 
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De heer Kooiman (de Kop) begrijpt dat een verenigingsbestuur zich kan wenden tot het KNRB-bestuur 
of tot de vertrouwenscontactpersoon. Voor hem is het verschil tussen beide sporen niet duidelijk.  
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat een bestuur zich met vragen het beste kan wenden tot de 
vertrouwenscontactpersoon van de vereniging. Eventueel kan een bestuur contact opnemen met de 
vertrouwenscontactpersoon van de KNRB of met het Centrum voor Veilige Sport van NOC*NSF. De 
vertrouwenscontactpersoon kan advies geven over de weg die een verenigingsbestuur kan 
bewandelen. De vertrouwenspersoon van de KNRB zal in zo’n geval altijd vragen of zij het bestuur 
van de KNRB op de hoogte mag brengen van de melding. Meldingen worden vertrouwelijk behandeld 
en bewaard. Het bestuur van de KNRB doet meestal niets, omdat de meeste meldingen door het 
bestuur van de vereniging kunnen worden afgedaan. 
De voorzitter voegt eraan toe dat het KNRB-bestuur soms navraag doet naar de afloop. 
Mevrouw Fobler (secretaris) biedt vooral studentenverenigingen hulp aan, omdat hun bestuurders 
meestal nog weinig ervaring hebben. Verenigingen kunnen zich hoe dan ook altijd wenden tot de 
vertrouwenscontactpersoon. 
 
De voorzitter concludeert dat de AV instemt met de voorgestelde wijzigingen. Hij bedankt de secretaris 
en de leden van de Juridische Commissie voor hun inzet. De KNRB is een van de eerste bonden die 
deze wijzigingen doorvoert en die daarmee voldoet aan de Minimum Kwaliteitseisen.  
 
De heer Van der Voort (Cornelis Tromp) pleit ervoor om meer bekendheid te geven aan de 
gedragsregels onder de roeiers.  
Mevrouw Fobler (secretaris) gaat ervan uit dat iedereen met een beetje gezond verstand zich vanzelf 
al houdt aan deze regels. 
De voorzitter denkt dat het goed is om nog even te benadrukken dat die als bijlage bij de stukken zijn 
gevoegd en dat die dus kunnen worden meegenomen in de implementatie. 
 
10. Samenstelling en verslag van de tuchtcommissie 
Mevrouw Fobler (secretaris) vraagt jaarlijks om een verslag van de Tuchtcommissie om de AV op de 
hoogte te brengen. Evenals in voorgaande jaren is ook in 2018 geen enkele zaak voorgelegd aan de 
Tuchtcommissie. Vorig jaar heeft de Tuchtcommissie geadviseerd dat de KNRB zich aansluit bij het 
ISR, omdat de Tuchtcommissie zonder zaken geen enkele ervaring en deskundigheid opbouwt. Het 
bestuur is daarmee bezig, maar door de structuur van de KNRB is dat lastiger dan gedacht. De 
secretaris hoopt dat de KNRB zich dit jaar al voor dopingzaken kan aansluiten bij het ISR. Het ISR 
garandeert dat de roeicultuur meegewogen wordt. De KNRB mag iemand die afkomstig is uit de 
roeiwereld, toevoegen aan de personen die rechtspreken bij het ISR. 
 
De voorzitter voegt eraan toe dat de voorbereidingen voor aansluiting bij het ISR verdergaan en dat hij 
hoopt dat het bestuur in een de volgende AV een voorstel op dat punt kan voorleggen. 
 
11. Voorstel nieuwe verenigingen 
De voorzitter is blij dat in iedere AV weer nieuwe verenigingen kunnen worden toegelaten. Het zijn er 
inmiddels 120. Hij vraagt de heer Haagsma beide nieuwe verenigingen te introduceren. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) legt uit dat zowel de Scheveningse Roeivereniging 
(SRV) als de Koninklijke Watersportvereniging de Loosdrechtse (KWVL) betrokken zijn geraakt bij de 
KNRB door het coastal rowing. Beide verenigingen hebben in het afgelopen jaar dispensatie gekregen 
van de KNRB, zowel om actief deel te nemen aan wedstrijden als om wedstrijden te organiseren. De 
Koninklijke Watersportvereniging de Loosdrechtse (KWVL) dient haar statuten nog in orde te maken, 
zodat deze volledig voldoen aan de reglementen van de KNRB. Dat zal in haar ledenvergadering 
volgende maand gebeuren. Hij nodigt de KWVL uit om zich voor te stellen. 
 
De heer Bergs (KWVL) heeft de voorafgaande besprekingen met de KNRB als erg plezierig ervaren. 
Het is de bedoeling dat de AV op 12 april 2019 de benodigde statutenwijziging goedkeurt. De KWVL is 
de grootste en een van de oudste watersportverenigingen van Nederland. De KWVL is een van de 
oprichters van het Watersportverbond. De afgelopen vijftien jaar wordt er al actief geroeid bij de 
KWVL. In het begin was het vooral gigroeien, maar inmiddels is de vereniging ook actief op het gebied 
van coastal rowing, waarmee de vereniging een kans ziet om haar leden iets extra’s te bieden, ook op 
wedstrijdgebied. Daarnaast is zeilen een belangrijk onderdeel van deze vereniging.
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De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) stelt de AV voor om de KWVL toe te laten als lid van de 
KNRB op voorwaarde dat de statutenwijziging wordt goedgekeurd door haar AV. De AV stemt in met 
applaus, waarna de KWVL de vlag van de KNRB overhandigd krijgt. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) vraagt de voorzitter van de Scheveningse 
Roeivereniging (SRV), de heer Claveaux, om zijn vereniging voor te stellen. 
 
De heer Claveaux (SRV) vertelt dat de SRV in tegenstelling tot de KWVL een hele jonge vereniging is. 
De vereniging viert dit jaar haar derde lustrum en ziet het lidmaatschap van de KNRB als een mooie 
mijlpaal in haar bestaan. De SRV heeft altijd op hoog niveau deelgenomen aan internationale pilot gig-
wedstrijden en haar herenploeg is al menigmaal Nederlands kampioen geworden. Het bestuur heeft 
de ambitie om ook in het coastal rowing in de top mee te doen. De SRV is de enige roeivereniging in 
Nederland die op zee roeit. Spreker hoorde mevrouw Neppérus zeggen dat het roeien in Nederland 
behoefte heeft aan meer roeiwater. De SRV heeft een overvloed aan prachtig roeiwater. Ook deze 
vereniging heeft ambities op het gebied van coastal rowing voor de komende jaren.  
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) constateert dat de AV de SRV toelaat als lid van de 
KNRB, waarna ook de SRV de vlag van de KNRB overhandigd krijgt. 
 
12. Rondvraag 
De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
Mevrouw Ottens (Okeanos) vraagt waar vrijwilligers zich kunnen opgeven voor de World Cup III.  
De voorzitter herhaalt het antwoord uit de zaal: volonteers@rotterdamregatta.com 
 
De heer Van der Voort (Cornelis Tromp) is gewend dat het bestuur het goede voorbeeld geeft, ook 
qua uniformiteit. Hij doelt daarmee op het feit dat twee bestuursleden achter de tafel het rode colbertje 
van de KNRB niet dragen. 
De voorzitter antwoordt dat hij als oud-Nereusroeier natuurlijk wat moeite heeft met die felle rode 
kleur, maar dat hij het ook wat studentikoos vindt. Hij vindt dat het bestuur moet uitstralen er voor alle 
verenigingen te zijn en zelfs voor alle roeiliefhebbers. Wat hem betreft valt dit onder pietluttigheid. 
Mevrouw Tillemans (commissaris marketing en communicatie) sluit zich aan bij de woorden van de 
voorzitter. Zij voelt zich veel beter in een blauw jasje dan in een rood jasje en zij geeft hiermee graag 
invulling aan het thema van de KNRB ‘omarm de weerstand’ door die weerstand een beetje op te 
zoeken. 
De heer Van der Voort (Cornelis Tromp) hoopt dat het bestuur begrijpt dat heel veel roeiers dezelfde 
gevoelens hebben.  
De voorzitter antwoordt dat het bestuur geen handhavende instantie is, maar de kamprechters 
daarentegen wel. 
  
De heer Freund (Skadi) vraagt zich af hoe het kan dat een roeivereniging als de SRV pas na vijftien 
jaar lid wordt van de KNRB, vooral omdat de KNRB de belangen van de roeiverenigingen behartigt. 
De voorzitter antwoordt dat een lidmaatschap van de KNRB niet verplicht is. Bovendien zijn het pilot 
gig-roeien en het coastal rowing nieuwe vormen van roeien.  
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) voegt eraan toe dat een aantal roeivormen valt onder de 
KNRB, zoals het bekende gladroeien met rolbankjes, coastal rowing en indoorroeien, maar dat er ook 
andere organisaties zijn, zoals de Dutch Pilot Gig Association en de Federatie Sloeproeien Nederland. 
Er is overleg met beide organisaties over een mogelijke samenwerking. Coastal rowing valt onder de 
KNRB en dat is een belangrijke reden voor bestaande verengingen om alsnog toe te treden tot de 
KNRB.  
 
13. Sluiting 
De voorzitter geeft tot slot het woord aan het erelid, mevrouw Neppérus.  
 
Mevrouw Neppérus (erelid) noemt het allereerst opvallend dat de KNRB veel meer leden heeft dan 
een aantal jaren geleden, maar dat er nu minder mensen naar de AV van de roeibond komen. Ook al 
kan de Noordzee voor een stukje gebruikt worden, toch is er op veel plaatsen in Nederland nauwelijks 
meer ruimte genoeg op het water om goed te kunnen trainen en lopen verenigingen tegen de grenzen 
van hun huisvesting aan. Wat haar betreft ligt daar een grote uitdaging. Daarnaast zijn er successen 
nodig om gemakkelijker de benodigde middelen binnen te halen. De basis wordt echter nog steeds 
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gevormd door de verenigingen. Zij moeten nieuwe leden leren roeien. Er kunnen ook wel eens dingen 
misgaan, zoals de secretaris uiteen heeft gezet, die vragen om adequate maatregelen. Maar het 
allerbelangrijkste is toch dat mensen plezier hebben in roeien, dat er successen worden geboekt, dat 
het roeien nog wat verder groeit en dat er gezamenlijk gezocht wordt naar meer trainingswater. Tot 
slot bedankt zij het bestuur voor zijn inzet en wenst zij de KNRB en de verenigingen succes voor het 
komend jaar. 
 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 15.50 uur. 


