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1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering (AV) van de KNRB om 10.00 uur en heet alle 
aanwezigen van harte welkom, met name de ereleden en dragers van erepenningen. Hij vraagt 
aandacht voor twee incidenten, een bij Het Spaarne en een bij De Maas. In beide gevallen zijn oudere 
roeiers onwel geworden en omgeslagen. Eén persoon is daarbij helaas om het leven gekomen. Hij 
vraagt de AV om een moment stilte in acht te nemen. 
 
Volgens de presentielijst zijn aanwezig 44 verenigingen met in totaal 144 stemmen. Dat is 35,8% van 
de verenigingen en 57,1% van het totaal aantal beschikbare stemmen. 
 
2. Voordracht onderscheidingen in gevolge Art. 4 en/of 5 van het HR 
De voorzitter deelt mee dat het bestuur een aantal mensen wil onderscheiden. Hij geeft het woord aan 
de heer Haagsma (commissaris wedstrijden). 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) stelt namens het bestuur van de KNRB voor om de heer 
Steven Nieberg de erepenning in goud toe te kennen voor zijn verdiensten voor het wedstrijdroeien en 
het vaarwater in Utrecht. Een van de hoogtepunten in zijn carrière was het kamprechterschap tijdens 
de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. Sinds 2012 is de heer Nieberg voorzitter van de 
Kamprechterscommissie. Onder zijn leiding is de kamprechtersopleiding geprofessionaliseerd, hebben 
de kamprechters een nieuw tenue gekregen en is de waardering voor de ondersteuning van de 
commissie toegenomen. Deze complimenten gelden voor het hele team, maar de manier van 
leidinggeven van de heer Nieberg is bepalend geweest voor dat succes. De heer Nieberg treedt af als 
voorzitter van de Kamprechterscommissie. De AV stemt in met het voorstel van het bestuur.  
 
De heer Nieberg (kamprechtercommissie) bedankt het bestuur en de AV voor de onderscheiding en 
voegt daaraan toe ‘het waren dertig mooie jaren!’ Hij heeft het met veel plezier gedaan en hoopt nog 
een aantal jaren te kunnen doorgaan. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) stelt namens het bestuur van de KNRB voor om 
mevrouw Hub Hingstman de erepenning in goud toe te kennen voor haar inzet als voorzitterschap van 
de NK-stuurgroep, naast haar activiteiten als internationaal kamprechter en coach van talentvolle 
roeiers. In 2012 is zij als lid van de Commissie Wedstrijden betrokken geraakt bij het toekennen van 
de Nederlandse Kampioenschappen aan wedstrijdorganisaties. Om het destijds moeizame proces te 
verbeteren, is de NK-stuurgroep in het leven geroepen. Mevrouw Hingstman heeft als voorzitter van 
de stuurgroep vijf jaar leidinggegeven aan een proces van onderlinge verbroedering en vernieuwing 
van de opzet van de NK’s. Eind 2018 is zij gestopt met deze functie. De AV stemt in met het voorstel 
van het bestuur. 
 
Mevrouw Hingstman heeft het met heel veel plezier gedaan en hoopt nog heel lang actief te blijven in 
de roeiwereld. 
 
De voorzitter deelt mee dat het bestuur heeft besloten om naast de onderscheidingen ingevolge artikel 
4 en 5 van het HR een Delftsblauw bestuursbord uit te reiken als een wat meer laagdrempelige 
beloning voor mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de roeisport. Hij geeft het woord aan de 
heer Tibben. 
 
De heer Tibben (commissaris sportontwikkeling) deelt mee dat het bestuur deze onderscheiding wil 
uitreiken aan de heer Pieter Kwantes, die afscheid neemt als voorzitter van de Toercommissie, en de 
heer Rob Muda, die afscheid neemt als voorzitter van de Marathoncommissie. De heer Kwantes is 
niet aanwezig en zal zijn onderscheiding later ontvangen. Hij vraagt de heer Muda naar voren te 
komen. Het kenmerk van marathonroeiers is dat zij langer roeien dan gewone stervelingen. Zo ging 
het ook met het voorzitterschap. De maximale termijn is negen jaar, maar Rob Muda heeft de 
commissie tien jaar getrokken. Met twintig evenementen per jaar, drieduizend deelnemers en een 
groeiende buitenlandse belangstelling, is het marathonroeien een volwaardige tak van de roeisport 
geworden. In 2003 hebben zowel Feike Tibben als Rob Muda de Elfstedentocht integraal geroeid, een 
gedeelde ervaring, die spreker de uitspraak ontlokt dat achter het zachte gezicht en de zachte stem 
van Rob Muda iemand zit met een ongelooflijk uithoudingsvermogen die partijen weet te verbinden en 
die enthousiasme uitstraalt voor de sport. Daarom bedankt het bestuur Rob Muda met een fraai Delfts 
Blauw bord. 
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De heer Muda bedankt het bestuur voor deze blijk van waardering. Hij memoreert Jan Willem Merkies 
van Viking die wat hem betreft de nestor was van het langeafstandsroeien, zoals het in 2002 nog 
heette. Inmiddels is het marathonroeien een volwaardige en nog steeds groeiende loot aan de stam 
van de roeisport. 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter keert terug naar de agenda. Hij stelt voor om eventuele vragen over het juniorenroeien te 
stellen bij de ingekomen stukken. 
 
De heer Middeldorp (De Laak) stelt voor om de ingekomen stukken direct na de 
bestuursmededelingen te behandelen, omdat er veel te doen is geweest over het voorstel om een 
juniorencommissaris in te stellen. 
De voorzitter antwoordt dat het bestuur bewust gekozen heeft voor deze volgorde, omdat het bestuur 
de AV eerst wil meenemen in de plannen voor komend jaar en de resultaten wil afwachten van het 
onderzoek dat de heer Boeder gaat verrichten, alvorens te discussiëren over een 
juniorencommissaris. Het bestuur sluit de komst van een juniorencommissaris overigens niet uit. 
 
De heer Middeldorp (De Laak) begrijpt de uitleg, maar hij vindt het toch merkwaardig dat een voorstel 
van een grote groep verenigingen zo ver naar achteren wordt geschoven. Hij pleit er nogmaals voor 
om de ingekomen stukken op de gebruikelijke plek in de agenda te zetten. 
De voorzitter antwoordt dat het bestuur het logischer vindt om eerst de visie te behandelen. 
 
De heer Middeldorp (De Laak) stelt voor om zijn ordevoorstel in stemming te brengen. 
De voorzitter legt de vraag voor aan de AV en concludeert dat de AV geen behoefte heeft aan een 
stemming en dat de agenda ongewijzigd wordt vastgesteld. 
 
De voorzitter deelt mee dat mevrouw Tillemans-Suurenbroek, commissaris marketing en 
communicatie, per 1 september 2019 haar functie heeft neergelegd, vanwege onverenigbaarheid met 
haar werk op het gebied van sportmarketing. Ook zij heeft als dank voor haar inzet een ‘bestuursbord’ 
gekregen. In een videoboodschap geeft zij zelf nadere uitleg over haar besluit en bedankt zij de AV en 
het bestuur voor de blijk van waardering. Er staat inmiddels een geactualiseerde functieomschrijving 
op de website van de KNRB en de voorzitter roept de verenigingen op om kandidaten voor te dragen, 
bij voorkeur vrouwen. In de AV van maart 2020 zal het bestuur een voorstel doen. Tot die tijd wordt de 
portefeuille waargenomen door de voorzitter.  
 
2. Notulen van de Algemene Vergadering van 23 maart 2019 
Er zijn geen opmerkingen. De notulen van maart 2019 worden vastgesteld. 
 
3. Bestuursmededelingen  
De voorzitter heeft de volgende mededelingen: 
− De World Cup op de WA-baan is zowel sportief als organisatorisch een succes geweest, maar zal 

door financiële tegenvallers waarschijnlijk met een verlies worden afgesloten. Het bestuur zal 
daarover in de AV van maart 2020 zo transparant mogelijk verantwoording afleggen. 

− De KNRB heeft in de afgelopen jaren veel internationale toernooien op zich genomen en het 
bestuur heeft besloten om het op dat gebied wat rustiger aan te gaan doen. Het volgende 
internationale toernooi wordt de Coupe de la Jeunesse in 2022. De voorzitter roept de 
verenigingen nu al op om vrijwilligers te werven voor dit toernooi. 

− Het bestuur heeft op initiatief van de commissaris sportontwikkeling een nieuwe commissie 
ingesteld, de Commissie Nieuwe Verenigingen, waarin de volgende leden zitting hebben: Barend 
van Kouterik (voorzitter), Erik Plantenberg, Cor Scheffers, Jesse Hofmeester, Martin Ottow, Martin 
Paasman en Willem van Oostrum. Het is in eerste instantie de bedoeling om te proberen op ‘witte 
vlekken’ in Nederland roeiverenigingen van de grond te krijgen. De commissie heeft de gemeente 
Emmen benaderd en mogelijk wordt daar de 123ste roeivereniging van Nederland opgericht. 

 
De heer Van Kouterik (commissie Nieuwe Verenigingen) voegt eraan toe dat tijdens het Roeicongres 
een workshop gehouden zal worden om samen na te denken over effectieve manieren om nieuwe 
verenigingen op te richten. 
 
4. Statuten KNRB 
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De voorzitter geeft een korte inleiding. Onder druk van de Dopingautoriteit en het NOC*NSF wordt het 
wedstrijdcontract vervangen door een wedstrijdlicentie om een betere binding te bewerkstelligen 
tussen roeiers en de KNRB. De meeste sportbonden in Nederland hebben al zo’n systeem. Het 
bestuur heeft gekozen voor een licentie, vergelijkbaar met de evenementenlicentie. In het 
Huishoudelijk Reglement zal een aantal waarborgen vastgelegd worden: 
− Net als het wedstrijdcontract zal ook de licentie altijd moeten worden goedgekeurd door de AV.  
− Het moet specifieke doelen dienen, zoals een veilig sportklimaat en het voorkomen van doping en 

matchfixing. 
Uit vooroverleg met een aantal verenigingen is gebleken dat er in de roeiwereld weinig weerstand is 
tegen een dergelijk systeem. De Juridische Commissie is zelfs groot voorstander van een 
wedstrijdlicentie. De voorzitter gaat vervolgens in op het onderwerp ongewenste omgangsvormen, dat 
geleid heeft tot grote maatschappelijke discussie en waaraan terecht ook veel aandacht wordt 
besteed. Hij benadrukt echter dat de KNRB geen politieagent is; de verantwoordelijkheid ligt bij de 
verenigingen zelf. De huidige structuur, waarbij de verenigingen lid zijn van de KNRB, blijft 
gehandhaafd. De AV stelt de licentiecategorieën vast en keurt wedstrijdlicentie goed. 
 
Mevrouw Treffers (Beatrix) leest in artikel 11 dat betaling van de licentie alleen kan plaatsvinden door 
middel van een eenmalige machtiging, een incasso of een ander door de KNRB aan te wijzen 
betaalmiddel. Zij vraagt of dit betekent dat alle veteranen die nu een wedstrijdcontract hebben, straks 
moeten gaan betalen. 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat het wedstrijdcontract wordt vervangen door een 
wedstrijdlicentie. De manier waarop de afgifte zal plaatsvinden, moet nog uitgewerkt worden. 
Mevrouw Treffers (Beatrix) concludeert dat de AV moet instemmen met een voorstel, waarvan de 
financiële gevolgen voor de leden niet bekend zijn. 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat er nu alleen gestemd wordt over het invoeren en de 
voorwaarden van een wedstrijdlicentie, maar nog niet over de prijs. 
 
De heer Van Dam (Skadi) vraagt of de prijs van de wedstrijdlicentie uiteindelijk door de AV wordt 
vastgesteld. 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat de AV net als voor het wedstrijdcontract wijzigingen moet 
goedkeuren. 
 
De voorzitter constateert dat er verder geen vragen zijn. De KNRB had het voorstel eerder op de 
website had moeten plaatsen. Formeel kan er daarom pas in de volgende AV een besluit genomen 
worden over een statutenwijziging, maar met deze positieve reactie van de AV zal de Dopingautoriteit 
voorlopig tevreden zijn. De voorzitter concludeert dat de AV in principe geen bezwaar heeft tegen de 
voorgestelde statutenwijzigingen: 
1 Artikel 5: regelmatig worden nieuwe verenigingen lid van de KNRB. Om de drempel voor nieuwe 

verenigingen zo laag mogelijk te maken om lid te worden van de KNRB, is de bepaling geschrapt 
dat nieuwe leden alleen op voordracht van twee bestaande leden lid kunnen worden van de 
KNRB. 

2 Artikel 6.4: regels voor het borgen van een veilig sportklimaat eisen dat een heldere en eenduidige 
binding bestaat tussen bond en de individuele sporter. 

 
5. Huishoudelijk Reglement (HR) 
De voorzitter legt uit dat het Huishoudelijk Reglement onder andere aangepast moet worden, opdat 
het weer aansluit bij de statuten, nadat die gewijzigd zijn. Desgevraagd stemt de AV in met de 
voorgestelde wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement. De wijzigingen die een relatie hebben met 
de voorgenomen aanpassing van de statuten worden van kracht nadat de statutenwijziging is 
ingegaan. De overige wijzigingen gaan per direct in. Voor de goede orde vraagt de voorzitter of de AV 
instemt met alle voorgestelde wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement. De AV stemt daarmee in.  
 
6. Reglement van Roeiwedstrijden 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) geeft een korte toelichting. De voorgestelde wijzigingen 
hebben betrekking op de volgende onderwerpen: mixed velden en open velden, aanpassing aan 
FISA-reglementen, eerstejaarsvelden, talentvelden, medische verklaring, buiten mededinging, 
Coastal-wedstrijden, bevoegdheden van kamprechters in opleiding, bijplaatsen en overroeien race en 
overige aanpassingen. De wijziging rond de medische verklaring gebeurt mede op verzoek van de 
ARZV.  
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De voorzitter voegt eraan toe dat de verenigingen vooraf geconsulteerd zijn en dat er geen 
controversiële onderwerpen bij zaten. Hij geeft gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
De heer Welter (Viking) vraagt wat er in de praktijk gebeurt, als een roeier de dag voor een wedstrijd 
ziek wordt. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat de wijziging inhoudt dat de bewijslast niet 
meer bij de roeier, maar bij de wedstrijdorganisatie ligt. Als een roeier zich ziekmeldt tussen 
voorwedstrijden en finales, dan kan de organisatie een controle laten doen door een arts. Als er geen 
arts beschikbaar is, dan kan dat dus niet. De verandering is bedoeld om te voorkomen dat 
organisaties boetes uitdelen, zonder zelf een arts beschikbaar te hebben voor controle. 
De heer Welter (Viking) heeft geen antwoord gekregen op zijn vraag wat er gebeurt, als een roeier 
zich een dag voor de wedstrijd ziekmeldt. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat er, als de wedstrijdorganisatie geen arts 
kan sturen, ook geen boete opgelegd kan worden. 
 
De voorzitter stelt voor om het ingekomen stuk over dit onderwerp tegelijk te behandelen. De wijziging 
beoogt in ieder geval om het leven van de roeier gemakkelijker te maken. 
 
De heer Vervoorn (Triton) vraagt wat de overige aanpassingen inhouden. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat daarmee gedoeld wordt op het schrappen 
van de artikelen 89 en 90 van het RvR. 
 
De voorzitter concludeert dat er geen vragen meer zijn en dat de AV instemt met de voorgestelde 
wijzigingen. 
 
7. Presentatie Breedtesport 2030 
De heer Tibben (commissaris sportontwikkeling) heeft na zijn aantreden vorig jaar eerst aandacht 
besteed aan het op orde krijgen van de personele kant van de commissies die onder zijn portefeuille 
vallen. Op dit moment is hij bijvoorbeeld nog op zoek naar iemand die verstand heeft van 
bestemmingsplannen en mensen die goed Italiaans, Pools of Frans spreken. Zijn opdracht was een 
visie en een plan van aanpak te schrijven. In het komende half jaar krijgen de verenigingen de 
gelegenheid om hun inbreng te doen op de nu voorliggende visie.  
In het kort komt de visie op het volgende neer. De KNRB wil een bond zijn voor alle roeiers (alle 
roeivormen, alle leeftijden, divers en toegankelijk). In vergelijking met andere sporten zijn de 
jeugdroeiers en dertigers slecht vertegenwoordigd. Om te voorkomen dat roeien een sport wordt die 
op slechts twee pijlers rust (studenten en 45-plussers) en om in te spelen op maatschappelijke 
ontwikkelingen is een integraal breedtesportbeleid nodig. De doelen zijn de uitstroom te beperken, 
een modern en flexibel sportaanbod te realiseren, nieuwe initiatieven op roeigebied te ontwikkelen en 
te ondersteunen, nieuwe roeigroepen op te nemen in de roeifamilie en in 2030 55.000 leden te 
hebben. De roeisport is op een aantal punten kwetsbaar. Ten eerste een onevenwichtige groei; In de 
Randstad wordt het steeds drukker, terwijl de groei elders stagneert. Het roeien heeft jeugd nodig om 
in de toekomst successen te kunnen blijven boeken en het is ook belangrijk dat mensen die al kunnen 
roeien instromen in studentenverenigingen. De helft van alle jeugdleden wordt geleverd door slechts 
zo’n 10% van de verenigingen. Roeiverenigingen laten kansen liggen; twintigers en dertigers willen 
flexibel sporten. Roeien staat niet echt op de kaart. Het is zowel op het water als op het land moeilijk 
om een plek te vinden. Het beeld voor 2030 zou wel eens kunnen zijn dat er minder jeugd en minder 
studenten roeien, dat het aantal twintigers en dertigers in de roeisport nog verder daalt en dat het 
aantal 45-plusser verder toeneemt. In dat scenario zijn er twee dominante groepen die ver uit elkaar 
liggen en bovendien tegenstrijdige belangen hebben. De grootste zorg is echter de afname van het 
aantal jeugdroeiers.  
 
Mevrouw Van Dishoeck (KWVL) begrijpt dat het aantal jeugdleden daalt, maar zij zou het 
interessanter vinden om te weten of het percentage jeugd dat gaat roeien ook daalt. 
De heer Tibben (commissaris sportontwikkeling) antwoordt dat het aantal jongeren daalt en dat het 
aantal jeugdroeiers verhoudingsgewijs nog meer daalt.  
 
De heer Tibben (commissaris sportontwikkeling) vervolgt zijn betoog. Jeugdleden zijn dus hard nodig. 
Hij stelt Robert Boeder voor, een voormalig jeugdroeier die hij bereid gevonden heeft om mee te 
denken en op korte termijn een opzet te maken voor een jeugd- en juniorencompetitie. Daarna volgt 
een plan om meer jeugd aan te trekken. Hij zal daarbij niet alleen naar andere sporten, maar ook naar 
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andere landen kijken. En voor dit laatste heeft de KNRB dus mensen nodig die Pools, Italiaans of 
Frans spreken. Ten derde gaat hij aandacht besteden aan de organisatorische consequenties 
(structuur, kennis, financiering). Het bestuur wil de AV volgend jaar een jeugdplan presenteren dat 
klinkt als een klok.  
Ter stimulering van de roeisport in het algemeen zullen er vanaf volgend jaar meer wedstrijden 
gehouden worden, zal er meer aandacht worden besteed aan de (juridische) bescherming van het 
roeiwater, zal er gezocht wordt naar roeivormen die beter aansluiten bij wat sportscholen bieden en 
aandacht komen voor nieuwe, spectaculaire vormen van roeien. De KNRB is al in gesprek met de 
Federatie Sloeproeien Nederland en Dutch Pilot Gig Association. Er is een commissie ingesteld voor 
het opzetten van nieuwe verenigingen. En tot slot wil de KNRB het toerroeien op de kaart zetten, 
inclusief een goede toerkalender. Het uiteindelijke doel is 55.000 roeiers in 2030 (meer jeugd, iets 
meer studenten, veel meer twintigers en dertigers en een doorgaande groei van de groep 45-
plussers). 
 
De voorzitter voegt eraan toe dat het bestuur enthousiast is over deze ambitieuze visie. Hij geeft 
gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
Mevrouw Teppema (Cornelis Tromp) vraagt of de scholen en de sportacademies betrokken zijn bij dit 
mooie plan. 
De heer Tibben (commissaris sportontwikkeling) antwoordt dat in de lokale sportakkoorden veel 
aandacht wordt besteed aan de combinatie sporters, onderwijs en zorg. Wat hem betreft bieden die 
sportakkoorden kansen voor verenigingen om bruggen te slaan. 
 
Mevrouw Van Dishoeck (KWVL) vraagt de commissaris sportontwikkeling om de 
watersportverenigingen niet te vergeten in zijn verkenning, juist omdat verenigingen als KWVL 
opereren op het kruisvlak van sloep- en gigroeien en coastal rowing. Voor die verenigingen betekent 
het rolbankenroeien een verlevendiging van het verenigingsleven. 
De heer Tibben (commissaris sportontwikkeling) antwoordt dat hij samen met de secretaris op 1 
februari 2020 de landelijke vergadering van de sloeproeiers zal bijwonen om te proberen hen te 
verleiden tot samenwerking. 
 
De heer Brugman (Cornelis Tromp) is bang dat de ambities van de KNRB niet realistisch zijn, gezien 
de demografische ontwikkelingen in Nederland. 
De heer Tibben (commissaris sportontwikkeling) neemt de demografische ontwikkelingen zeker mee, 
maar volgens hem is er in de leeftijdscategorie twintig tot en met veertig jaar voldoende ruimte voor 
groei. Die groep sport heel veel, maar doet alleen niet aan roeien. 
 
De heer Cornelis (erelid) is ervan overtuigd dat het aantal roeiers in die leeftijdscategorie heel 
gemakkelijk verhoogd kan worden door een deel van de 250.000 oud-wedstrijdroeiers te activeren. 
 
De heer Scheffers (De Waal) mist in de presentatie mensen met een beperking. Hij realiseert zich dat 
die categorie heel veel begeleiding vereist en dat verenigingen die niet kunnen bieden met hun 
vrijwilligers, maar hij zou er toch graag iets over willen horen. 
De heer Tibben (commissaris sportontwikkeling) beaamt dat dit een zorgpunt is. Van het totale 
bestand roeiers in Nederland bestaat slechts 1% uit mensen met een beperking, terwijl tussen de 5% 
en 10% van de Nederland bevolking een geestelijke of lichamelijke beperking heeft. Er zijn echter veel 
meer vrijwilligers nodig om hiermee aan de slag te kunnen gaan. Hij roept fysiotherapeuten en artsen 
op om zich hiervoor in te zetten. 
De heer Scheffers (De Waal) denkt dat de oplossing gevonden zou moeten worden in de 
samenwerking tussen verenigingen en lokale zorgaanbieders. 
 
De voorzitter vindt dat een goed idee. In dat kader verwijst hij naar Only Friends in Amsterdam-Noord, 
een fantastisch centrum, waar 800 mensen met een beperking sporten. Hij bedankt Kristel Kooij, 
manager sportparticipatie, en haar team voor het werk dat zij verricht hebben om de visie 
Breedtesport 2020 – 2030 tot stand te brengen. 
 
8. Presentatie Topsport 2021-2028 
De voorzitter geeft het woord aan de commissaris toproeien. 
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De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) is in 2013 begonnen met de opdracht om met Nederland 
de top 5 van roeilanden in de wereld te bereiken, een ambitieus doel dat alleen bereikt kan worden 
met partners die het roeien steunen met kennis en financiële middelen (Ministerie van VWS, Provincie 
Noord-Holland,  NOC*NSF, CTO Eindhoven, Gemeente Rotterdam, Sportbedrijf Rotterdam met 
Willem-Alexander Baan, NOS,  NWO-TTW, Sportinnovator, Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool 
van Amsterdam, CTO Amsterdam, Topsport Amsterdam, Gemeente Amsterdam en het Amsterdamse 
Bos en de Nederlandse roeiverenigingen). Veel contracten zullen komend jaar na de Olympische 
Spelen vernieuwd moeten worden. Sporters doen om persoonlijke redenen aan topsport, maar de 
KNRB heeft op dat punt een maatschappelijke taak, die voor een belangrijk deel met 
overheidsmiddelen gefinancierd wordt. Topsport is echter ook van belang voor de roeisport zelf. 
Verenigingen en commissies draaien voor een belangrijk deel op ex-wedstrijdroeiers. Niet de grootte 
van het land, maar het programma (het high performance model) en de beschikbare kennis bepalen 
waar een sport op wereldniveau eindigt. Dat model zou een goede link kunnen zijn om sponsors te 
vinden. Roeien is begonnen als een echte amateursport en dat karakter is lang gekoesterd, maar 
inmiddels is ook het roeien aan het professionaliseren. De volgende stap in dat proces is de 
commercialisering (zoals voetbal, wielrennen, tennis). Op termijn zal ook het roeien waarschijnlijk in 
die richting moeten denken om internationaal mee te kunnen blijven doen.  
Vanaf de Olympische Spelen in 2012 heeft de KNRB het toproeien systematisch geprofessionaliseerd. 
Toproeien is gebaseerd op vier pijlers, namelijk mensen, programma, kennis en faciliteiten, waarbij 
vooral kennis de sleutelfactor is. In dat proces van professionalisering wil de KNRB de 
talentontwikkeling decentraliseren en terugbrengen bij de verenigingen. Om hard te kunnen roeien op 
wereldniveau, is vooral onderscheidende kennis nodig. Het lijken allemaal voor de hand liggende 
dingen, maar het is moeilijk om ze consequent toe te passen. Het bestuur denkt dat de KNRB op dit 
moment met de realisatie een 7,5 scoort, want op vrijwel alle gebieden is nog verbetering mogelijk. 
Het junioren- en U23-roeien wil de KNRB in samenwerking met de verenigingen verbreden en 
versterken. De resultaten op de Coupe de la Jeunesse hebben inmiddels laten zien dat de 
verenigingen prima in staat zijn om dat deel van de talentontwikkeling voor hun rekening te nemen. 
Als de KNRB die taak op zich zou nemen, zou een contributieverhoging onvermijdelijk zijn. 
De conclusie is dat de huidige aanpak heeft geleid tot een stijgend aantal podiumplaatsen, hoewel 
goud nog steeds bijzonder blijft. Het Para-team levert sinds 2017 een grote bijdrage aan het succes 
en het U19- en U23-roeien is relatief smal, maar wel structureel succesvol. Uit een vergelijking tussen 
de resultaten op de WK in Bled 2011 en de resultaten in 2019 (beide preolympische jaren) blijkt dat 
Nederland een spectaculaire ontwikkeling heeft doorgemaakt. Financieel gezien zit Nederland krap in 
vergelijking met andere roeilanden. Dat is een zorg voor de toekomst, maar het leidt ook nu al tot 
knelpunten. Er is bijvoorbeeld geen geld meer om de damesacht die zich nog niet heeft 
gekwalificeerd, te laten deelnemen aan het OKT in Luzern. De KNRB hoopt alsnog een regeling te 
kunnen treffen met NOC*NSF. In het Sportakkoord zijn de ambities voor de topsport geconcretiseerd: 
meer medailles in meer sporten en met meer impact. Los daarvan wordt Coastal Rowing enorm 
gepusht door de FISA als nieuw olympisch nummer. De FISA vecht voor de olympische status van het 
roeien. Het IOC is heel kritisch over het roeien en heeft het roeien al beperkt in aantal deelnemers. 
Het IOC wil nieuwe sporten een kans geven. Het lichte roeien zal na de Olympische Spelen in Tokyo 
waarschijnlijk helemaal verdwijnen. Coastal Rowing zal waarschijnlijk in 2024 voor het eerst op het 
programma staan (M1x, W1x, M2x, W2x, Mixed2x). Definitieve beslissingen daarover worden 
verwacht in december 2020. Het is nog een hele uitdaging om Coastal Rowing in Nederland zo snel 
van de grond te krijgen. 
 
Mevrouw Van Dishoeck (KWVL) vraagt waarom voor Coastal Rowing op de Olympische Spelen kleine 
nummers worden voorgesteld, terwijl in Nederland, Frankrijk en Italië vooral in vieren wordt geroeid.  
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) antwoordt dat er minder atleten nodig zijn voor kleine 
nummers. 
Mevrouw Van Dishoeck (KWVL) brengt daar tegenin dat de mensen die nu aan Coastal Rowing doen, 
daarmee niet bediend worden. 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) antwoordt dat vaak andere argumenten de doorslag 
geven. 
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) besluit met de opmerking dat FISA zeer flexibel is, om aan 
de wensen van het IOC tegemoet te komen. In Los Angeles zal roeien plaatsvinden over 1500 meter 
in plaats van 2000 meter. Het roeien zal zich steeds moeten blijven ontwikkelen en aanpassen. De 
KNRB stelt zich voor de periode 2021-2028 de volgende doelen: deelname op top-6 niveau in alle 
huidige Olympische events (12), deelname op top-3 niveau in M8+ en W8+, medailles (top-3) in de 
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helft van alle OS-events (6+ medailles), structureel 2x goud (M/V) op WK senioren of OS, deelname 
op top-3 niveau in 2 Para-events, volledige equipes op top-8 niveau in WKU19 en WKU23, structureel 
6 medailles op WK19 en WKU23 en eventueel deelname op top-3 niveau in 2 Coastal events. Voor al 
deze ambities moeten nog plannen gemaakt worden, waarbij het vinden van voldoende financiële 
middelen het moeilijkst zal worden. 
 
De heer Scheffers (De Waal) mist in het verhaal de trend dat de leeftijd van toproeiers enorm 
opschuift tot ver over de 30 jaar. Hij vraagt wat het beleid van de KNRB is op dat punt. 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) antwoordt dat het daarom belangrijk is om roeicarrières 
langer te laten duren. 
De voorzitter voegt eraan toe dat de 1500 meter in Los Angeles de jongere roeiers wellicht in de kaart 
speelt, maar dat de FISA wel hoog in het vaandel heeft staan dat roeien een ‘endurance’ sport blijft.  
De FISA neemt tot nu het standpunt in dat de baan daarom nooit korter zal worden dan 1500 meter.  
 
De voorzitter schorst de vergadering voor een korte pauze. 
 
10. Jaarplan 2020 
De voorzitter geeft een korte inleiding, voordat hij overgaat tot behandeling van het Jaarplan 2020. Het 
thema van het Jaarplan 2019 was toegankelijkheid. Dat thema zal komend jaar ook een rol spelen, 
maar het bestuur ziet de Olympische Spelen ook als een kans om meer aandacht te krijgen voor het 
roeien. Judith Tillemans, commissaris marketing en communicatie, heeft roeien beschreven als een 
pure sport voor gedreven mensen. Die identiteit, maar ook de inclusiviteit van de roeisport, wil het 
bestuur zo breed mogelijk uitdragen onder de titel “Roeien brengt je verder”. Het bestuur heeft 
besloten te investeren in een groot ICT-project om de KNRB toekomstbestendig te maken. Het 
Sportakkoord zal het komend jaar veel aandacht vragen. Minister Bruins heeft recent een onverwacht 
bezoek gebracht aan de Bosbaan, waar hij mee mocht roeien in de mannen dubbelvier van het ANRT. 
Hij was erg enthousiast over zijn bezoek. Gisteren is het opleidingsprogramma van start gegaan dat 
talentvolle jonge sportbestuurders moet ondersteunen in hun ontwikkeling. En natuurlijk zal 2020 in 
het teken staan van de Olympische Spelen in Tokyo. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) verwijst naar de presentatie van de heer Tibben, waarin 
is getoond dat de deelname aan wedstrijden in de afgelopen acht jaar met 40% is gestegen. Dat is 
mooi, maar het is ook een uitdaging voor de communicatie, de coördinatie en het faciliteren van de 
wedstrijdorganisaties. De wedstrijdorganisaties doen een steeds groter beroep op het bondsbureau en 
de commissies om alles in goede banen te leiden. De KNRB wil de ruimte voor deelname vergroten 
door komend jaar twee nieuwe nationale wedstrijden te introduceren en het jaar daarna nog twee. De 
ICT zal verbeterd worden en er zal een nieuwe medewerker aangesteld worden voor de coördinatie 
en de communicatie, die eveneens een bijdrage zal leveren aan het opzetten van een 
juniorencompetitie. Daarnaast zal ook een programma voor Coastal Rowing moeten worden 
uitgewerkt voor de Olympische Spelen 2024. 
 
De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn en gaat verder met de begroting die natuurlijk hand in 
hand gaat met het jaarplan. 
 
11. Begroting 2020 
De heer Feenstra (penningmeester) stelt vast dat het een hele uitdaging is geweest om alle plannen 
onder te brengen in de begroting. Het uitgangspunt is nog steeds dat de begroting sluitend moet zijn, 
maar er is natuurlijk een spanningsveld tussen de ambities en de financiële haalbaarheid. Los 
daarvan moet de KNRB ook investeringen doen, zeker in het komend Olympische jaar, omdat er extra 
boten nodig zijn om de tijd te overbruggen dat de boten op transport zijn naar Japan. En er zullen 
extra uitgaven gepaard gaan met de extra ondersteuning van wedstrijden. Uitgaven kunnen echter 
pas gedaan worden, als er inkomsten tegenover staan. Het totaal van de Begroting 2020 komt 
ongeveer 300.000 euro lager uit dan het totaal in 2019. Die daling wordt veroorzaakt door een lagere 
begroting voor de topsport, omdat de uitzending van de roeiers naar Tokyo wordt gefinancierd door 
NOC*NSF. Bovendien waren de internationale toernooien voor junioren en roeiers onder 23 jaar in 
2019 ver weg en dus erg duur. De daling van het topsportbudget is dus te verklaren. De andere pijlers 
laten een stijging zien. De heer Tibben heeft net zijn plannen voor de toekomst gepresenteerd. Het 
bestuur stelt voor om de aan te stellen coördinator voor de ondersteuning van de wedstrijden te 
financieren uit een verhoging van de wedstrijdbijdrage van € 0,40. Omdat een aantal 
sponsorcontracten afloopt in 2020, heeft het bestuur geld uitgetrokken voor de positionering van de 
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KNRB. Het totaal van de Begroting 2020 komt daarmee op 4,2 miljoen euro. De penningmeester is 
ervan overtuigd dat alle ambities van de roeibond daarmee financieel op een goede manier 
ondersteund kunnen worden. De ICT is een speciaal project. Het huidige systeem kan de ambities 
onvoldoende ondersteunen. De eisen en wensen zijn inmiddels geïnventariseerd en vervolgens is 
gekeken naar de mogelijkheden die de markt biedt. Het bestuur heeft uiteindelijk gekozen voor FOYS, 
een pakket dat goed aansluit bij het uitgangspunt van de KNRB, namelijk één centrale database, 
waaraan alles gekoppeld is. FOYS kan gekoppeld worden aan de meest gebruikte 
verenigingssystemen, zoals AllUnited en e-Captain. Het bestuur verwacht hiermee een kwaliteitsslag 
te kunnen slaan, wat ook in het belang van de verenigingen is. Er komt ook een app die voor alle 
leden beschikbaar is, een soort roeien.nl, maar dan uitgebreid met allerlei relevante informatie en je 
persoonlijke pagina. 
 
De voorzitter voegt eraan toe dat het gaat om informatie die verenigingen al aanleveren aan de 
KNRB. In een recent rapport van KPMG staat dat sportverenigingen zouden moeten investeren in dit 
soort ICT-platforms. Een van de twee trekkers bij FOYS is Jochem Verberne, een van de roeiers uit 
de zilveren dubbelvier in Sydney. 
 
De heer Feenstra (penningmeester) is het met de voorzitter eens dat het enorm helpt dat bij FOYS 
iemand zit die precies weet waaraan de roeiwereld behoefte heeft. FOYS heeft ook een 
verenigingsmodule. De KNRB zal de verenigingen op de hoogte houden over de voortgang van het 
project via de ledenpost en tijdens het Roeicongres. In de vorige vergadering werd een opmerking 
gemaakt over verschillen tussen gepubliceerde begrotingen. Spreker weet inmiddels waardoor de 
verwarring ontstaan is. Naast de operationele begroting, die net gepresenteerd is, heeft KNRB een 
begroting voor de jaarrekening, die er enigszins anders uitziet door de mutaties van de 
bestemmingsreserves. 
 
De heer Van Bekkum (De Maas) brengt in herinnering dat de contributieverhoging bestemd was voor 
met name junioren en roeiers onder 23. Hij ziet dat echter nergens terug. 
De heer Feenstra (penningmeester) antwoordt dat het bedrag is toegevoegd aan de post identificatie 
high potentials. Van die 438.000 euro is 109.000 euro voor de junioren en roeiers onder 23. In de 
afgelopen jaren is een deel van dat geld gereserveerd voor toernooien in Tokyo en Sarasota. Dat is 
nu niet nodig. 
 
Mevrouw Otto (Saurus) spreekt namens alle studentenverenigingen die competitiewedstrijden 
organiseren. Het merendeel van die wedstrijden kan de extra afdracht niet dragen. De deadline voor 
het opgeven van inschrijfgelden is al gepasseerd, dus doorberekenen is niet meer mogelijk. 
Mevrouw Kooij (manager sportparticipatie KNRB) antwoordt dat de organisaties volgende week nog 
de mogelijkheid hebben om de inschrijfgelden alsnog aan te passen via wedstrijdzaken@knrb.nl. 
 
De heer Van Dam (Skadi) vindt dat het antwoord voorbijgaat aan het feit dat de afdracht verdubbeld 
wordt, wat voor de wedstrijd van Skadi niet haalbaar is. Hij vraagt waarop deze keuze gebaseerd is.  
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) heeft inderdaad niet gesproken met de organisatoren 
van competitiewedstrijden, maar hij heeft wel met de organisatoren van de 2K-wedstrijden gesproken, 
die de grootste bijdrage leveren aan dit budget. Zij hadden geen bezwaar tegen een verhoging, mits 
de facilitering zou verbeteren. 
De heer Van Dam (Skadi) benadrukt nogmaals dat de impact voor de competitiewedstrijden erg groot 
is, terwijl die wedstrijden veel minder voordeel hebben van een betere facilitering. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat ook de competitiewedstrijden 
gebruikmaken van het uitslagensysteem en dat ook zij behoefte hebben aan goede ondersteuning en 
communicatie. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen wedstrijden. Spreker realiseert zich dat de 
wedstrijdorganisaties geen gelegenheid hebben gehad om de inschrijfgelden aan te passen. Die 
mogelijkheid is inmiddels gecreëerd. Als dit voorstel niet wordt aangenomen, zal dat leiden tot 
problemen volgend jaar. 
 
De voorzitter voegt eraan toe dat het bestuur de voorgestelde prijsverhoging verantwoord vindt, gelet 
op de enorme groei in wedstrijden en aantallen deelnemers. Bovendien krijgen de organisaties de 
gelegenheid om de verhoging door te berekenen aan de gebruikers. 
De heer Van Dam (Skadi) zou graag willen weten wat de AV ervan vindt. 
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De heer Blauwhof (Het Spaarne) vraagt wat er concreet verbeterd gaat worden aan de communicatie. 
De organisatie van de Spaarne Lenterace kan zich er weinig bij voorstellen. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat het vooral gaat over communicatie over 
klassementen, wijzigingen in regelgeving, contacten over de ondersteuning van het regattasysteem. 
De medewerkers van de KNRB hebben daar geen tijd voor. De uitbreiding van junioren- en 
Coastalwedstrijden is niet mogelijk zonder extra capaciteit. Er wordt een aantal masterwedstrijden 
georganiseerd, maar er is geen kalender. Spreker hoort uit het veld dat dat echt beter moet. 
De heer Blauwhof (Het Spaarne) is blij met de uitleg. 
 
De heer Ten Have (Cornelis Tromp) had het netjes gevonden, als de KNRB dit voornemen eerder 
bekend had gemaakt. Dit gaat extra geld kosten, maar de meeste verenigingen hebben hun 
contributie al vastgesteld. Deze actie verdient geen schoonheidsprijs. 
De voorzitter neemt zijn kritiek ter harte. 
 
Mevrouw Van Haasteren (Die Leythe) is een groot voorstander van extra wedstrijden voor junioren, 
maar liever niet gescheiden van andere leeftijdscategorieën. Zij pleit juist voor wedstrijden waar 
studenten en junioren gezamenlijk optrekken. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) weet dat ook de coaches waarde hechten aan 
wedstrijden waar zowel junioren als senioren starten. Deze juniorenwedstrijd kan ervaren en 
onervaren roeiers bij elkaar brengen. Hij vindt het voor één wedstrijd per jaar wel een goed idee. Op 
alle andere nationale wedstrijden worden junioren, studenten en senioren geïntegreerd. Er wordt zelfs 
gekeken of het mogelijk is juniorenwedstrijden toe te voegen aan het programma van de 
competitiewedstrijden van studenten. De studentenorganisaties zijn bereid om daarvoor een 
klassement te creëren.  
 
De heer Feenstra (penningmeester) laat nog een laatste sheet zien, waaruit blijkt dat de KNRB voor 
2020 een negatieve cashflow verwacht van ongeveer 200.000 euro. Die negatieve cashflow wordt 
veroorzaakt door hogere investeringen in wedstrijdmateriaal (extra boten i.v.m. Olympische Spelen), 
vrijval van de bestemmingsreserve ICT en een vooruit ontvangen bedrag van Aegon dat besteed zal 
worden aan de Olympische Spelen.  
 
De heer Veldman (Skøll) vraagt of het ICT-project al afgerond is of nog moet beginnen. 
De heer Feenstra (penningmeester) antwoordt dat het project zich in de eerste fase bevindt. De 
centrale database wordt nu getest en naar verwachting in januari 2020 overgezet. In het komend 
wedstrijdseizoen zal het inschrijfsysteem getest worden, maar het zal pas na de NSRF-wedstrijden 
geïmplementeerd worden.  
De heer Veldman (Skøll) vraagt of rekening is gehouden met het feit dat ICT-systemen vaak veel 
duurder uitvallen dan begroot en wat er gebeurt, als dat ook hier het geval is. 
De heer Feenstra (penningmeester) antwoordt dat de KNRB gekozen heeft voor een standaardpakket 
en een zeer ervaren partner, juist om de risico’s te mitigeren. Dat neemt niet weg dat er altijd iets 
onverwachts kan gebeuren, maar tot nu toe verloopt alles voorspoedig. De KNRB heeft bovendien 
niet voor niets weerstandsvermogen en andere buffers. 
 
De heer De Groot (Asopos de Vliet) komt terug op de verhoging van wedstrijdafdracht van €0,40 naar 
€0,80. Hij vraagt zich af waarom de kosten van extra capaciteit verhaald worden op de roeiers. 
De heer Feenstra (penningmeester) antwoordt dat de KNRB onvoldoende middelen heeft voor alle 
ambities. De enige manier om extra capaciteit te financieren is door de kosten door te belasten. 
 
De heer Van Delden (Weesp) vraagt of de penningmeester een schatting kan geven van de kosten 
die verenigingen moeten maken om aan te sluiten bij het nieuwe systeem van de KNRB. 
De heer Feenstra (penningmeester) antwoordt dat de KNRB de kosten zo laag mogelijk probeert te 
houden. Met FOYS is afgesproken dat er automatische interfaces komen als e-Captain en AllUnited 
hun medewerking verlenen. Voor verenigingen die met andere systemen werken, komt er een gratis 
lightversie, waarmee de vereniging de meest basale dingen kan doen. De KNRB wil op die manier in 
ieder geval vervuiling van het nieuwe systeem voorkomen.  
De heer Van Delden (Weesp) adviseert de KNRB om heel goed op die interfaces te letten. 
De heer Feenstra (penningmeester) antwoordt dat er alleen interfaces komen, als e-Captain en 
AllUnited meewerken. Hij voegt eraan toe dat de gesprekken hierover in een vergevorderd stadium 
zijn en dat er bij de Atletiek Unie al interfaces lopen. 
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De heer Van Dam (Skadi) deelt mee dat Skadi niet kan instemmen met de Begroting 2020, omdat 
Skadi haar verenigingsbegroting voor 2020 niet sluitend kan krijgen, als een wedstrijd een 
onvoorbereid verlies gaat lijden. 
De voorzitter vindt dat jammer. De KNRB biedt de verenigingen alsnog de mogelijkheid om de kosten 
door te belasten en hij hoopt dat de organiserende verenigingen ook andere financieringsbronnen 
proberen aan te boren. De KNRB kan hiervoor geen sponsorgelden ophalen, maar verenigingen 
kunnen dat wel.  
 
De heer Van Dam (Skadi) geeft voor de toekomst nogmaals mee dat verenigingen dit soort dingen 
graag tijdig willen weten, zodat zij maatregelen kunnen nemen. 
De voorzitter neemt zijn opmerking ter harte.  
 
De voorzitter stelt voor om het Jaarplan 2020 en de Begroting 2020 in stemming te brengen.  
 
Mevrouw Fobler (secretaris) deelt mee dat er bij aanvang van de vergadering 43 verenigingen (141 
stemmen) aanwezig waren. De presentielijst wordt geactualiseerd en levert op: 44 aanwezige 
verenigingen met 144 stemmen. 
 
De voorzitter brengt het Jaarplan 2020 in stemming. Hij concludeert dat geen enkele vereniging tegen 
stemt en dat het Jaarplan 2020 derhalve is goedgekeurd. Vervolgens brengt hij de Begroting 2020 in 
stemming. Voor dit voorstel volstaat een gewone meerderheid. Blanco stemmen tellen niet mee 
(artikel 23 van het HR). De uitslag is: 39 stemmen tegen en 84 stemmen voor. Daarmee is de 
Begroting 2020 goedgekeurd.  
 
12. Herbenoeming bestuursleden KNRB 
De voorzitter deelt mee dat hijzelf conform de statuten artikel 15.3 aftreedt. Hij heeft het de afgelopen 
drie jaar met ontzettend veel plezier gedaan. Omdat hij het idee heeft dat hij nog niet helemaal klaar 
is, stelt hij zich verkiesbaar voor een tweede termijn. Hij draagt het voorzitterschap tijdelijk over aan de 
commissaris sportontwikkeling.  
 
De heer Tibben (commissaris sportontwikkeling) voegt eraan toe dat ook de andere bestuursleden 
vinden dat de heer Arisz nog niet helemaal klaar is. Zij zijn heel tevreden over hem als voorzitter en 
zien uit naar nog drie jaar samenwerking. Het bestuur stelt de AV voor om Rutger W.H. Arisz opnieuw 
te benoemen tot voorzitter. Hij concludeert dat de AV daarmee instemt. Hij feliciteert de heer Arisz met 
zijn herbenoeming en draagt het voorzitterschap weer over aan hem. 
 
De heer Veldman (Skøll) heeft geen bezwaar tegen de herbenoeming van de heer Arisz, maar hij doet 
niettemin de suggestie om in het vervolg eerst te vragen of er iemand in de zaal bezwaar heeft, 
voordat de AV gaat applaudisseren. 
 
De heer Tibben (commissaris sportontwikkeling) vraagt alsnog of er iemand bezwaar heeft tegen de 
herbenoeming van de heer Arisz en of er wellicht andere kandidaten zijn. Hij concludeert nogmaals 
dat de heer Arisz bij acclamatie benoemd is. 
 
De voorzitter bedankt de AV voor het vertrouwen en belooft dat hij zijn best zal doen in de komende 
periode. Er wordt jaarlijks een bestuursevaluatie gedaan. De resultaten daarvan worden gepubliceerd 
en het bestuur gaat aan de slag met eventuele verbeterpunten. 
 
13. Ingekomen stukken 
De volgende stukken zijn ontvangen: 
1. Een brief van 25 oktober 2019 van de ARB onder de titel “Wie de jeugd serieus neemt, heeft de 

toekomst” 
2. Een brief van 28 oktober 2019 van de KNRB aan de AV in reactie op de brief van de ARB met 

betrekking tot het juniorenroeien  
3. Een brief van 16 november 2019 van R&ZV De Amstel inzake kandidaatstelling van de heer J. 

Klok 
4. Een brief van 15 november 2019 van de heer J. Klok inzake bestuursfunctie KNRB 
5. Een memo van 20 november 2019 in reactie op de brieven onder 3 en 4 
6. Een brief van 14 januari 2019 van ARZV inzake medische verklaring 
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7. Notitie van NOC*NSF inzake Reglement Case Management Systeem Sport (vergaderstuk AV 19 
november 2019) 

 
De voorzitter stelt voor om bij dit agendapunt het juniorencommissariaat te bespreken. In de 
ingekomen stukken zijn daarover al verschillende standpunten uitgewisseld. Voorzitter meldt dat de 
heer Klok eergisteren zijn kandidaatstelling voor juniorencommissaris heeft ingetrokken. Het bestuur 
heeft veel aandacht besteed aan het juniorenroeien, maar wil met besluiten wachten totdat de heer 
Boeder de visie verder heeft uitgewerkt.  
 
Mevrouw Gant (Nautilus) maakt een punt van orde. Zij moet de vergadering zo verlaten wegens 
verplichtingen elders. Zij hoopt daarom dat er niet gestemd wordt over dit onderwerp. 
De voorzitter antwoordt dat er niet gestemd wordt over een ingekomen stuk, maar dat hij er in de 
vergadering aandacht aan wilde besteden, omdat er zo veel over te doen is geweest. Het is niet de 
bedoeling om de vergaderorde overhoop te halen. 
 
De heer Koopman (De Amstel) dringt erop aan dat in de volgende AV overgegaan wordt tot het 
aanstellen van een juniorencommissaris. De plannen die vandaag gepresenteerd zijn, laten weliswaar 
zien dat het bestuur belang hecht aan het juniorenroeien, maar die aandacht komt misschien wel te 
laat. 
De voorzitter antwoordt dat het bestuur die optie zal overwegen in de aanloop naar de volgende AV, 
als er meer bekend is over de bevindingen van de heer Boeder. 
 
De heer Van Messel (De Hunze) vindt het inspirerende verhaal van de commissaris sportontwikkeling 
eigenlijk één groot pleidooi voor een juniorencommissaris. 
Mevrouw Castelein (Viking) ondersteunt het pleidooi van De Amstel voor een juniorencommissaris.  
De voorzitter antwoordt dat de verenigingen allemaal in maart 2020 hun mening kenbaar kunnen 
maken, als er aanleiding is om een dergelijk voorstel te agenderen, maar niet nu. 
 
Mevrouw Treffers (Beatrix) stelt voor om nu alvast de behoefte te peilen. 
De voorzitter doet dat niet. Of een commissaris de oplossing is, kan pas beoordeeld worden, als het 
probleem geanalyseerd is. Bovendien rijst dan de vraag hoe een dergelijke doelgroep portefeuille zich 
verhoudt tot de andere portefeuilles in het bestuur. 
 
De heer Klok merkt op dat het ANRT één van succesverhalen is van het Nederlandse roeien. Het 
ANRT heeft een hoofdcoach, die beschikt over alle informatie, die de lijnen uitzet. Dat is de basis van 
het succes. Wat spreker betreft is de AV de coach van het bestuur. De AV doet een dringend beroep 
op het bestuur om ook een hoofdcoach voor de junioren aan te stellen. 
De voorzitter antwoordt dat de junioren ruim aandacht krijgen in de stukken. Het bestuur gaat op basis 
van de definitieve versies praten over oplossingen en wil niet vooruitlopen op de conclusies. 
Mevrouw Emke (ARB) informeert de AV desgevraagd dat de ARB instemt met het bespreken van de 
aanpak voor het juniorenroeien op de volgende AV.  
 
De heer Middeldorp (De Laak) heeft niet voor niets voorgesteld om dit punt aan het begin van de 
vergadering te behandelen. Het heeft hem gestoord dat het voorstel van de ARB formalistisch is 
afgehandeld door het bestuur. Hij steunt de wens dat dit onderwerp goed voorbereid in stemming 
wordt gebracht op de volgende AV. Hij pleit ervoor dat het bestuur vooral rekening houdt met de 
wensen van de verenigingen. 
De voorzitter heeft ook andere geluiden gehoord. Het bestuur vindt dat het probleem eerst goed 
geanalyseerd moet worden. Indien nodig wordt het geagendeerd. Het bestuur wil eerst al het werk dat 
verzet is, aan de AV presenteren, zodat er een gefundeerde discussie gevoerd kan worden.  
 
De heer Klok weet zeker dat de ARB in zijn eerste brief heeft verzocht om dit voorstel te agenderen. 
De brief is bij de ingekomen stukken gezet, maar dat betekent niet dat die dan geen status meer heeft 
in de AV. De AV heeft de wens uitgesproken om hierover een oordeel kenbaar te maken.  
De voorzitter antwoordt dat de agenda aan het begin van de vergadering is vastgesteld.  
 
De voorzitter brengt in herinnering dat de brief van 14 januari 2019 van ARZV inzake medische 
verklaring is behandeld. 
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Mevrouw Fobler (secretaris) gaat tot slot in op het laatste ingekomen stuk over het centrale 
registratiesysteem voor meldingen (CMSS). Het gaat om de uitleg bij de wijziging in het Huishoudelijk 
Reglement. Dit systeem moet ervoor zorgen dat mensen die ongewenst gedrag hebben vertoond of 
die veroordeeld zijn, niet ongemerkt kunnen overstappen van de ene naar de andere sport. 
 
14. Uitreiking KNRB (wissel)prijzen 
Mevrouw Neppérus (erelid) reikt traditiegetrouw de Gambonnière uit. De prijs is dit jaar gewonnen 
door Nereus, maar helaas is er geen vertegenwoordiging van die vereniging meer aanwezig. De heer 
Van Drooge (erelid KNRB, erelid A.S.R.Nereus) neemt de bonbons namens Nereus in ontvangst. 
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) reikt de Tritonbeker uit die dit jaar gewonnen is door 
Nereus (86 punten), gevolgd door Scaldis (51 punten) en Njord (45 punten). Bij afwezigheid van 
Nereus neemt de heer Van Drooge ook deze prijs in ontvangst.  
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) reikt de Jeugdbeker uit aan Willem III (39 punten). De 
Amstel werd tweede met 35 punten en Het Spaarne derde met 34 punten.  
De heer Blom (Willem III) neemt de prijs in ontvangst en draagt deze op aan de 
pannenkoekenbakkers van Willem III.  
 
De heer Tibben (commissaris sportontwikkeling) reikt de Vaardigheidsbeker voor de Jeugd uit. Na vier 
jaar op rij te hebben gewonnen is de ARZV verslagen door Cornelis Tromp. 
 
De voorzitter deelt mee dat de Vaardigheidsprijs voor Volwassenen niet uitgereikt wordt wegens 
gebrek aan deelnemers.  
 
15. Rondvraag 
Mevrouw Treffers (Beatrix) vraagt of de nu besproken statutenwijziging nog ter besluitvorming 
terugkomt in de volgende AV. 
De voorzitter heeft eerder uitgelegd dat het punt vandaag alleen inhoudelijk is besproken en dat de 
formele afhandeling nog volgt. Het bestuur kan nu echter wel tegen de Dopingautoriteit zeggen dat de 
AV van de KNRB geen bezwaar heeft tegen de voorgestelde wijziging. 
 
Mevrouw Reeskamp (Skøll) vraagt het bestuur om in het vervolg alle wedstrijdorganisaties, dus ook 
die van competitiewedstrijden, mee te nemen in vooroverleg over voor hen relevante voorstellen. 
De voorzitter vindt haar punt terecht. Hij voegt er met nadruk aan toe dat het niet de bedoeling is om 
een voorstel er even snel doorheen te moffelen. Het bestuur wil de AV benutten voor besluitvorming 
en niet voor planontwikkeling.  
 
Mevrouw Castelein (Viking) zou graag goede raad, ervaringen en tips van haar collega-bestuurders 
krijgen met betrekking tot het beïnvloeden van gemeentelijke besluitvorming. Het roeiwater van De 
Driewerf wordt ernstig bedreigd door zeven nieuwe bruggen over het Merwedekanaal en spreekster 
voorziet voor de komende jaren ook grote problemen met het jeugdroeien. Zij is bereikbaar via 
voorzitter@viking.nl.  
 
16. Sluiting 
De voorzitter geeft traditiegetrouw het laatste woord aan een erelid, in dit geval de heer Cornelis. 
 
De heer Cornelis (erelid) merkt ten eerste op dat de Nederlandse sport het in vergelijking met andere 
landen heel goed heeft. Maar waarom doet een kleine sport als roeien het in Nederland zo goed? Dat 
komt doordat roeiers net als de Galliërs in Asterix en Obelix een toverdrankje hebben. Dat 
toverdrankje heeft drie ingrediënten: studenten, een enorm groot potentieel aan inhoudelijke kennis en 
een cultuur van samenwerking. En voor dat laatste is een goede communicatie het eerste gebod, 
want niets groots komt tot stand zonder goede communicatie vooraf. Daarop zal hij blijven hameren. 
Hij hoopt net als iedereen op bijzonder succesvolle Olympische Spelen, maar dat betekent wel dat het 
daarna nog moeilijker zal worden. Dus ‘houd elkaar vast, denk aan de toverdrank, blijf samenwerken 
en geniet van 2020!’  
 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 14.20 uur. 
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