
Geachte bestuur en verenigingsbestuurders,  

 

Naar aanleiding van het standpunt van de KNRB op onze brief van 2 oktober 2019 ‘Wie de jeugd 

serieus neemt, heeft de toekomst’ willen wij nog graag het volgende onder uw aandacht brengen. 

 

Huidige structuur leidt tot verwaarlozing  

In de huidige verdeling van de verantwoordelijkheden in het KNRB-bestuur valt het roeien van 

junioren onder verschillende commissarissen. In ieder van die portefeuilles is het echter maar een 

klein aandachtsgebied.  

 

Belang van junioren door iedereen onderkend 

Ook het bestuur erkent dat het junioren roeien ernstig is achtergebleven in de ontwikkeling van het 

totale Nederlandse roeien. Zo wil het bestuur: 

- meer dan verdubbelen in ledenaantal; 

- een speciale 'éénmanscommissie' in de persoon van de heer Robert Boeder opzetten; 

- speciale aandacht in de nieuwe 'breedtesportvisie'; 

- samenwerken met de juniorencoaches van de verenigingen; 

- écht een slag maken die beklijft in onze sport en goed in beeld brengen wat de jeugd wil, en hoe 

we ze sportief kunnen verleiden;  

- als landelijke bond deze aanpak over Nederland uitrollen; 

- het gesprek aangaan met de ARB hoe we hierin kunnen samenwerken.  

 

Eenmanscommissie Boeder 

Wij zijn verheugd dat het bestuur van de KNRB onze ambities voor het juniorenroeien heeft 

overgenomen en adequaat heeft gereageerd door op zo korte termijn de heer Boeder bereid te 

vinden om hier werk van te maken. Met zijn werk- en bestuurservaring lijkt de heer Boeder geschikt 

voor deze functie. Hij heeft echter de laatste 20 jaar geen bemoeienis met het juniorenroeien gehad; 

daarom lijkt het ons van belang dat er vanuit het bestuur door iemand met ruime ervaring op dat 

gebied sturing wordt gegeven aan zijn werkzaamheden: de Junioren Commissaris. 

 

Structuur aanpassen nodig 

Volgens het bestuur is het aanpassen van de structuur onwenselijk om grotendeels administratieve 

redenen. Het is zeer de vraag of de ook door het bestuur zo gewenste inzet en ontwikkeling enige 

kans van slagen heeft wanneer de structuur die tot die noodzaak heeft geleid niet wordt aangepast. 

Een organisatie die zich niet tijdig weet aan te passen aan de veranderende omstandigheden zal niet 

succesvol zijn. Het herverdelen van de verantwoordelijkheden en het aanpassen van de werkstromen 

op het bondsbureau is een eenmalig aanpassing die, hoewel ingrijpend, niet onredelijk is.  

 

Junioren Commissaris geeft junioren een stem 

De angst voor een doelgroepenbenadering is naar onze mening niet gerechtvaardigd. We zijn het 

allemaal eens over het belang van het juniorenroeien en hebben flinke ambities op dat terrein terwijl 

juist die junioren zelf - mede door hun leeftijd - nauwelijks een stem hebben binnen onze sport. 

Gezien de ambities, het belang van het juniorenroeien en het gebrek aan vertegenwoordiging is het 

voor deze groep extra belangrijk om vertegenwoordigd te zijn in het bestuur. Dit geldt in zekere mate 

ook voor de U23 roeiers, waardoor eventueel een uitbreiding naar een Talenten Commissaris voor 

alle roeiers U23 en de oudere 'Talenten' gerechtvaardigd zou zijn. Dit zou dan tegemoetkomen aan 

het bezwaar dat het aandachtgebied 'Talentontwikkeling' verdeeld wordt over twee commissarissen. 

Zeker met Olympische Spelen in het vooruitzicht en het steeds groeiende ANRT kan het verstandig 

zijn om te anticiperen op grotere drukte in de huidige portefeuille 'Topsport en Talentontwikkeling'.  

 

Financiën 

Het KNRB-bestuur heeft ons al jaren geleden uitgelegd dat de volledige financiering van de 

Talentontwikkeling uit de contributies betaald moet worden. In 2016 hebben de verenigingen op 

voorstel van het bestuur ingestemd met een flinke contributieverhoging om 100.000 euro extra aan 



het juniorenroeien te kunnen besteden. Samen met het Topsportbudget vormt dit veruit het 

grootste deel van de begroting. De concentratie van beide aandachtsgebieden in één portefeuille 

maakt deze erg zwaar, waarbij mogelijk de junioren qua aandacht en zorgvuldigheid er bekaaid 

afkomen. Afsplitsing van junioren voldoet aan de voorwaarde van transparantie en inspraak zoals die 

door de verenigingen gewenst is.  

 

Junioren Commissaris is hard nodig 

De ARB, mede gesteund door vele verenigingen over het hele land, is door de positieve reactie van 

het bestuur op de gevraagde aandacht voor de junioren gesterkt in haar overtuiging dat een Junioren 

Commissaris de beste aanpak is om de door iedereen gewenste ontwikkeling te bereiken.  

 

  

 

 


