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1. Opening 
De voorzitter opent de allereerste online Algemene Ledenvergadering (AV) van de KNRB om 19.30 
uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij constateert dat geen enkele belemmering een 
rechtsgeldige vergadering in de weg staat. Er hebben zich 74 lid-verenigingen aangemeld. Dat is 
weliswaar een record, maar het is onvoldoende quorum voor een statutenwijziging, wat betekent dat 
er op 23 juni 2020 opnieuw een AV gehouden zal worden om de statutenwijziging formeel goed te 
keuren. Omdat de KNRB geen ervaring heeft met digitale vergaderingen, is het aantal deelnemers 
vandaag beperkt tot twee afgevaardigden per vereniging. Daarnaast neemt een aantal ereleden en 
commissieleden deel aan de vergadering. Het doel van de vergadering is primair om een aantal 
formele besluiten te nemen. Het onderwerp junioren is uitgesteld naar de volgende AV, omdat het 
bestuur vindt dat dit belangrijke onderwerp een plenaire discussie verdient. In afwachting daarvan 
heeft de heer Tibben in lijn met de Visie Breedtesport een Juniorencommissie opgestart die zich 
bezighoudt met het opzetten van een competitie, werving, schoolroeien et cetera. De voorzitter legt de 
regels van het digitaal vergaderen uit en deelt, in het kader van de AVG, mee dat er een opname 
gemaakt wordt van deze vergadering voor de notulen. Het bestuur heeft besloten om het uitreiken van 
onderscheidingen en het gedenken van mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden, eveneens uit 
te stellen naar de volgende vergadering om meer recht te kunnen doen aan beide onderwerpen.  
 
2. Corona en impact voor roeisport (terugblik en vooruitblik) 
De voorzitter doet verslag van wat er gebeurt en gebeurd is. De laatste AV is gehouden in november 
2019, maar tussentijds heeft het bestuur langs digitale weg contact gehad met de verenigingen over 
de gevolgen van de coronacrisis. Er heeft inmiddels enige versoepeling plaatsgevonden voor de jeugd 
en de topsport, maar helaas nog niet voor de rest. De KNRB heeft contact met Tweede Kamerleden, 
NOC*NSF en actiegroepen die werken aan sportprotocollen. NOC*NSF zal op 22 juni 2020 een 
document publiceren, waarin wordt toegewerkt naar een totale openstelling van de sport. De signalen 
zijn hoopgevend, maar het probleem voor roeiers is dat zij zich in de boot niet kunnen houden aan de 
1,5 meternorm. Het verenigingsleven heeft volledig stilgelegen, maar daar is heel creatief mee 
omgegaan. Verenigingen maken zich wel zorgen over het behoud van leden en de aanwas van 
nieuwe leden. Het zijn geen gemakkelijke tijden, maar de voorzitter hoopt dat het binnenkort beter 
gaat.  
 
Via de chat wordt door de heer Clavaux (SRV) de vraag gesteld wanneer de verwachting is dat de 
verenigingen weer helemaal open mogen. 
De voorzitter verwacht begin juli 2020, maar dat is allerminst zeker. Hij verwacht 18 juni 2020 
antwoord van de minister op de vraag van de VVD of en wanneer in meerpersoonsboten geroeid mag 
worden. 
 
1. Vaststelling agenda 
De voorzitter vervolgt met het formele gedeelte van de agenda. Hij stelt voor om agendapunt 9 met 
betrekking tot de aansluiting van de KNRB bij het ISR voor dopingzaken samen te voegen met de 
besluiten over de Statuten, het HR en het Tuchtreglement. Aldus wordt besloten. De agenda wordt 
vastgesteld met inachtneming van deze wijziging. 
 
Volgens de presentielijst zijn aanwezig 69 verenigingen met in totaal 173 stemmen. Dat is 56,6% van 
de verenigingen en 71,2% van het totaal aantal beschikbare stemmen. 
 
3. Notulen van de Algemene Vergadering van 30 november 2019  
De voorzitter deelt mee dat vooraf geen opmerkingen zijn ontvangen over de notulen. Hij brengt de 
notulen in stemming via de digitale stem-app. Hij geeft het woord aan de heer Klok (De Amstel) die 
een opmerking wil maken. 

 
De heer Klok (De Amstel) herinnert zich een gloedvol betoog van de heer IJsbrandy over de junioren 
bij de presentatie van de Beleidsvisie 2021-2028. De heer IJsbrandy heeft gezegd te streven naar een 
volledige equipe voor junioren en senioren-B. Hij heeft zelfs gesproken over ‘bussen vol’. Spreker 
vindt dat niet terug in de tekst van de notulen en evenmin in de beleidsvisie zelf. Hij vraagt of de heer 
IJsbrandy kan aangeven waar dit staat in de visie. 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) heeft dat in de AV gezegd als toelichting bij de 
Topsportvisie voor de komende acht jaar. Het staat wel degelijk met zoveel woorden in dat 
beleidsstuk, hoewel hij niet uit zijn hoofd weet op welk bladzijde precies. 
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De heer Klok (De Amstel) heeft het stuk goed gelezen, maar heeft het daarin niet teruggevonden. 
De voorzitter vraagt of de heer Klok voorstelt om de notulen aan te vullen met een bepaalde zinsnede. 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) voegt eraan toe dat het streven is om met volledige 
equipes naar de wereldkampioenschappen voor junioren en senioren-B te kunnen afreizen. 
De heer Klok (De Amstel) vraagt of dit dan ook het beleid van de KNRB is. Hij zit in de 
Juniorencommissie en hij wil graag zeker weten met welk streven en welke doelen de commissie 
rekening moet houden. 
De voorzitter antwoordt dat de heer Boeder in de vorige AV het eerste deel van zijn advies heeft 
uitgebracht en dat het tweede deel zal volgen in de volgende AV. Ook dan zal er weer uitgebreid 
worden stilgestaan bij de junioren. De voorzitter stelt voor om aan de notulen de opmerking toe te 
voegen dat het voornemen is om met ‘een bus vol’ naar deze toernooien te gaan. Er zijn voorlopig 
geen toernooien, maar mochten die er zijn, dan zal er een ad hoc oplossing gezocht worden. In de 
volgende AV zal aandacht besteed worden aan de verdere uitwerking. Hij vraagt of de zorg van de 
heer Klok hiermee voldoende is geborgd. 
De heer Klok (De Amstel) benadrukt dat een beleidsvisie een belangrijk stuk is en dat hij hoopt dat het 
beleid daarin goed verwoord staat. Hij zou het prettig vinden, als de heer IJsbrandy toezegt dat hij er 
nog even naar kijkt. 
De voorzitter voegt eraan toe dat het toegevoegd wordt, mocht het er niet in staan. 
De heer Klok (De Amstel) is tevreden met het antwoord. 

 
De voorzitter deelt mee dat 49 verenigingen hebben gestemd. De uitslag: 118 stemmen voor en 2 
blanco. Hij concludeert dat daarmee de notulen van de AV van 30 november 2020 worden vastgesteld 
met inachtneming van de toevoeging zoals bovenstaand is voorgesteld door De Amstel. 
 
4. Ingekomen stukken  
De voorzitter deelt mee dat de ingekomen stukken voornamelijk betrekking hebben op junioren. Het 
onderwerp is uitgebreid aan de orde geweest in de vorige AV. Het bestuur heeft uitgebreid 
gereageerd op de brief van de ARB. Het bestuur heeft de inhoud zo begrepen dat de ondertekenaars 
het initiatief van de KNRB om hoge prioriteit te geven aan junioren, volledig onderschrijven. Het 
bestuur heeft de suggestie om een juniorencommissaris aan te stellen niet overgenomen, omdat dat 
niet in het huidige systeem past en omdat het bondsbureau ervoor aangepast zou moeten worden. 
Het bestuur heeft besloten een Juniorencommissie in te stellen onder voorzitterschap van de heer 
Boeder. Het juniorenroeien zal in de volgende AV opnieuw worden besproken. (Brief juniorenroeien 
bestuur van de KNRB, reactie ARB aan bestuur d.d. 27 april 2020, reactie RV de Laak d.d. 24 april 
2020, reactie bestuur op brief ARB d.d. 5 juni 2020). De voorzitter denkt dat het verslag van de 
vertrouwenscontactpersoon van de KNRB verder geen toelichting behoeft. 
 
5. Bestuursmededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
6. Benoeming commissaris marketing en communicatie 
De voorzitter deelt mee dat het bestuur heel blij is met de kandidate voor deze functie, Carolina 
Wielinga. Hij vraagt haar om zichzelf voor te stellen. 
 
Mevrouw Wielinga kijkt ernaar uit om invulling te mogen geven aan deze functie. Zij is in 1988 
begonnen met roeien bij Aegir en heeft daar ook deel uitgemaakt van het bestuur. Momenteel roeit zij 
bij Roeivereniging Naarden. Zij is in het dagelijks leven CFO van Remeha, een wereldwijd bedrijf, en 
commissaris bij onder andere de Gasunie. Zij hoopt de KNRB en de roeisport te kunnen ondersteunen 
met behulp van haar zakelijke netwerk, vooral op het gebied van sponsoring en strategie. Zij kijkt uit 
naar de samenwerking. 
 
De voorzitter concludeert dat mevrouw Wielinga bij acclamatie is benoemd, omdat er geen 
tegenkandidaat is. Hij feliciteert haar, heet haar welkom in het bestuur en kijkt uit naar de 
samenwerking. 
 
7. Vaststelling Jaarverslag 2019 
De voorzitter deelt mee dat er geen vragen zijn gesteld en brengt het Jaarverslag 2019 in stemming.  
Het Jaarverslag 2019 wordt goedgekeurd met 142 stemmen voor, geen stemmen tegen en 5 blanco 
stemmen. Er hebben 58 verenigingen gestemd. 
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4. Ingekomen stukken  
De voorzitter ziet dat de heer Van der Laan (Spaarne) een interruptie wil plegen. 
 
De heer Van der Laan (Het Spaarne) komt terug op de ingekomen stukken. Hij heeft drie vragen over 
de ingestelde Juniorencommissie. Hij wil ten eerste graag weten wie zitting hebben in de 
Juniorencommissie en hoe zij over de vier taakvelden zijn verdeeld, zodat verenigingen weten bij wie 
zij terecht kunnen met hun inbreng. Ten tweede doet hij de suggestie dat de Juniorencommissie zo 
veel mogelijk verenigingen de gelegenheid geeft om deel te nemen aan de competitie voor junioren in 
het westen van het land (DINHO) en aan het eind van het seizoen bijvoorbeeld een landelijke finale te 
houden.  
 
De voorzitter antwoordt dat in de opdracht aan de heer Boeder al stond dat de juniorencompetitie heel 
belangrijk is en dat de Noord-Hollandse competitie een goed voorbeeld is. De Juniorencommissie is 
inmiddels bezig met het tot stand brengen van regionale indelingen en samenwerking in andere delen 
van het land. Inmiddels zijn de commissieleden en hun taakvelden gedeeld via de chat. Hij vindt het 
een goede suggesties en nodigt alle verenigingen van harte uit om informatie en suggesties te delen 
met de Juniorencommissie. In deze commissie zijn niet alleen burgerverenigingen, maar ook 
studentenverenigingen vertegenwoordigd. Het besluit van het bestuur om een commissie in te stellen 
en geen commissaris te benoemen doet niets af aan het grote belang van het juniorenroeien. 
 
De heer Van der Laan (Het Spaarne) heeft bij de aanstelling van de vertrouwenscontactpersonen 
(vcp’s) bepleit dat de vcp van de KNRB een soort netwerk van vcp’s zou aanvoeren om onderling 
ervaringen uit te wisselen. Hij leest daarover niets in het verslag. Hij vraagt of er een netwerk bestaat 
en of dat al dan niet heeft gefunctioneerd. 
De voorzitter weet niet of er een netwerk bestaat, maar hij weet wel dat de vcp van de KNRB 
regelmatig wordt benaderd door vpc’s van verenigingen, maar ook door sporters die vragen hebben.  
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat de vcp van de KNRB tijdens het jaarlijkse roeicongres 
contact onderhoudt met de vcp’s van de verengingen. Bij gebrek aan belangstelling is dat dit jaar niet 
doorgegaan. Er wordt gezocht naar een andere manier om de vcp’s in een netwerk met elkaar te 
verbinden. 
 
8. Financiën Bondsjaar 2019 
De voorzitter benadrukt dat het behandelen van de financiële jaarstukken vooral van belang is, omdat 
goedkeuring door een externe accountant een van de minimale kwaliteitseisen is voor financiering 
door NOC*NSF. De Jaarrekening 2019 is goedgekeurd door de accountant. De Financiële 
Adviescommissie (FAC) heeft verslag en advies uitgebracht. De FAC spreekt vooral haar zorgen uit 
over de resultaten van de World Cup. In de vorige AV heeft het bestuur al aangegeven dat de WC 
weliswaar sportief gezien een groot succes is geweest, maar dat de opbrengsten zijn tegengevallen. 
Het bestuur is het eens met de FAC dat niet licht gedacht moet worden over de organisatie van dit 
soort grote toernooien, omdat de KNRB daarbij afhankelijk is van sponsors, subsidies en grote 
aantallen vrijwilligers. Gezien de reserve van de KNRB leidt dit nu niet tot problemen, maar het 
bestuur is zich bewust van het financiële risico en neemt het advies van de FAC ter harte. De 
voorzitter bedankt de leden van de FAC voor hun inzet. Er zijn vooraf geen vragen gesteld over de 
voorliggende stukken.  
 
De voorzitter brengt de drie vereiste besluiten in stemming, waarvan de uitslagen als volgt zijn:  
− De AV stemt in het de herbenoeming van de leden van de FAC (Helma Neppérus (voorzitter), 

Menno van Viersen, Victor Maes). Er hebben 59 verenigingen gestemd. Uitslag stemming: 144 
stemmen voor en 3 blanco. De voorzitter bedankt de leden van de FAC namens de AV. 

− De AV keurt de Jaarrekening 2019 goed. Er hebben 62 verenigingen gestemd. Uitslag stemming: 
145 stemmen voor en 8 blanco. 

− De AV verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in 2019. Er hebben 
60 verenigingen gestemd. Uitslag stemming: 150 stemmen voor en 1 blanco. De voorzitter 
bedankt de AV namens het bestuur. 

 
9. Aansluiting KNRB bij Instituut Sportrechtspraak (ISR) voor doping 
10. Statuten, Huishoudelijk Reglement, Tuchtreglement, Code Ongewenste Omgangsvormen, 

licentievoorwaarden, overeenkomst KNRB met ISR 
De voorzitter geeft een korte inhoudelijke toelichting op de voorliggende voorstellen. Het gaat hierbij 
om de formele afhandeling van statutenwijzigingen die tijdens de vorige AV al zijn besproken. Het 
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bestuur stelt voor om de ‘ch’ uit de naam Koninklijke Nederlandsche Roeibond te schrappen om uit te 
dragen dat de KNRB een moderne bond is. In dat kader wordt ook de huisstijl aangepast. Het bestuur 
wil de toegankelijkheid van het roeien vergroten. In dat kader stelt het bestuur voor om geen formele 
voordracht meer te vereisen bij de toetreding van nieuwe verenigingen. De AV stemt uiteindelijk over 
de toelating. Naar verwachting sluit een aantal nieuwe verengingen zich in het najaar aan bij de 
KNRB. Ook de roeilicentie is uitgebreid besproken. NOC*NSF vindt het vanuit het oogpunt van veilig 
sportklimaat zorgelijk dat de KNRB geen directe binding heeft met de sporters. De licentie is daarvoor 
de oplossing. De Dopingautoriteit is akkoord met deze oplossing, wetende dat de AV er geen bezwaar 
tegen had en dat het voorstel pas vandaag in stemming zou worden gebracht. De voorzitter van de 
Tuchtcommissie heeft twee jaar geleden al gepleit voor aansluiting bij het ISR voor dopingzaken, 
omdat de commissie te weinig ervaring heeft om dopinggevallen goed te kunnen beoordelen. Van de 
69 bij het ISR aangesloten organisaties, zijn 65 sportbonden van NOC*NSF. De voorzitter benadrukt 
voor de duidelijkheid dat instemming met de voorgestelde statutenwijziging, ook instemming betekent 
met de aansluiting bij het ISR. 
 
De heer Goorden (Orca) vraagt hoe deze stemming zich verhoudt tot de aangekondigde tweede AV.  
De voorzitter antwoordt dat voor een statutenwijziging een tweederdemeerderheid nodig is. Vandaag 
nemen te weinig verenigingen deel om het quorum te halen. Om dat gebrek te helen, dient binnen 
twee weken een nieuwe AV uitgeschreven te worden om verenigingen die vandaag niet deelnemen, 
alsnog de gelegenheid te geven hun stem uit te brengen. Vorig jaar is hetzelfde gebeurd en dat heeft 
geresulteerd in de kortste AV ooit, namelijk 32 seconden. 
De heer Goorden (Orca) concludeert dat de KNRB wel met een probleem zit, als de statutenwijziging 
in de tweede AV niet goedgekeurd zou worden.  
De voorzitter beaamt dat in dat geval de formele goedkeuring ontbreekt.  
 
De voorzitter brengt de voorstellen in stemming.  
10a.  Vaststellen statutenwijziging KNRB. Er hebben 61 verenigingen gestemd. Uitslag: 142 

stemmen voor en 9 blanco. De AV stelt voor de eerste keer de wijziging van de statuten vast. 
De tweede stemming vindt plaats bij de volgende AV. 

10b. Vaststellen Huishoudelijk Reglement. Er hebben 59 verenigingen gestemd. Uitslag: 139 
stemmen voor en 8 blanco. De AV stelt de wijziging van het HR vast. 

10c. Vaststellen Tuchtreglement. Er hebben 60 verenigingen gestemd. Uitslag: 140 stemmen voor 
5 blanco. De AV stelt de wijziging van het Tuchtreglement vast. 

10d. Vaststellen Code Ongewenste Omgangsvormen. Er hebben 57 verenigingen gestemd. 
Uitslag: 137 stemmen voor en 3 blanco. De AV stelt de code ongewenste omgangsvormen 
vast. 

10e.  De AV neemt de aangepaste licentievoorwaarden voor kennisgeving aan. 
10f. Goedkeuren van de overeenkomst van de KNRB met het ISR. Er hebben 58 verenigingen 

gestemd. Uitslag: 137 stemmen voor en 3 blanco. De AV stemt in met de overeenkomst van 
de KNRB met het ISR. Het bestuur zal de overeenkomst binnenkort tekenen, die daarmee 
onmiddellijk ingaat.  

 
11. Vaststellen KNRB Toekomstvisie Breedtesport ’20 – ’30 
De voorzitter brengt in herinnering dat de heer Tibben, commissaris sportontwikkeling, de 
Toekomstvisie Breedtesport 2020-2030 in de vorige AV heeft toegelicht. Er bleek behoefte te zijn aan 
een nadere concretisering. Het nieuwe stuk wordt nu aan de AV voorgelegd ter vaststelling. Hij geeft 
het woord aan de heer Boeder om eventueel iets toe te voegen met betrekking tot het proces rond het 
juniorenroeien. 
 
De heer Boeder (voorzitter Juniorencommissie) benadrukt dat de Juniorencommissie samenwerking 
met de verenigingen van cruciaal belang vindt. Het uiteindelijke doel is zo veel mogelijk verenigingen 
te activeren om de groeidoelstelling te realiseren, maar de centrale vraag is natuurlijk hoe graag de 
verenigingen dat willen. Uit de woorden van de heer Van der Laan blijkt dat Het Spaarne heel graag 
een bijdrage wil leveren, maar het gaat alleen lukken als alle verenigingen daartoe bereid zijn. Spreker 
is ervan overtuigd dat het gaat lukken.  
De voorzitter is blij met zijn vertrouwen en brengt vervolgens het voorstel in stemming. Er hebben 59 
verenigingen gestemd. De uitslag: 137 stemmen voor en 8 blanco. De AV stelt de Toekomstvisie 
Breedtesport 2020-2030 vast. 
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12. Verslag van de tuchtcommissie, wijziging samenstelling 
De voorzitter deelt mee dat er vooraf geen vragen of opmerkingen zijn ontvangen. Hij geeft het woord 
aan de heer Van der Laan die een vraag wil stellen. 
 
De heer Van der Laan (Het Spaarne) zou graag iets meer weten over de achtergrond van de heer 
Zinkstok die nu is voorgedragen voor de Tuchtcommissie. 
De voorzitter  antwoordt dat de heer Zinkstok uit de Juridische Commissie komt en voorgedragen 
wordt vanwege zijn juridische achtergrond. Hij is advocaat en lid van Cornelis Tromp. 
De heer Van der Laan (Het Spaarne) heeft geen bezwaar tegen de benoeming van de heer Zinkstok, 
maar hij zou willen weten of hij bijvoorbeeld zijn sporen heeft verdiend op het gebied van tuchtrecht.  
De voorzitter vindt zijn vraag terecht en zegt toe bij volgende gelegenheden wat meer achtergrond van 
kandidaten toe te voegen. 
 
De voorzitter deelt mee dat mevrouw Eijs (erelid) via de chat vraagt wat de verhouding is tussen de 
Dopingkamer, de Tuchtcommissie en het ISR. Hij antwoordt daarop dat de Dopingkamer wordt 
opgeheven en geschrapt uit de regelingen. De leden zullen bedankt worden voor hun 
beschikbaarheid. Hij voegt eraan toe dat de KNRB zich ook voor andere zaken kan aansluiten bij het 
ISR, zoals matchfixing of ongewenste omgangsvormen. 
 
De voorzitter brengt de wijziging van de Tuchtcommissie in stemming.  
De AV verleent M. Portasse ontslag als lid van de tuchtcommissie. Er hebben 57 verenigingen 
gestemd. Uitslag: 137 stemmen voor en 4 blanco. 
De AV benoemt H. Zinkstok als lid van de tuchtcommissie. Er hebben 33 verenigingen gestemd, 
waarschijnlijk mede vanwege de beperkte toelichting. Uitslag: 70 stemmen voor en 10 blanco.  
 
De voorzitter  bedankt de heer Portasse voor zijn bijdrage en wenst hem succes met zijn inzet voor 
het coastal roeien.  
 
13. Rondvraag 
De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen. Hij geeft het woord aan de heer Tibben. 
 
De heer Tibben (commissaris sportontwikkeling) roept alle verenigingen op om te reageren op de 
rondgestuurde enquête en zich op te geven voor het schoolroeien. 
 
De voorzitter deelt mee dat de heer Portasse (Hollandia) vraagt om een toelichting op het olympisch 
worden van het coastal roeien. 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) antwoordt dat coastal roeien voor het eerst zal meedoen 
aan de Jeugd Olympische Spelen in 2022, waarschijnlijk in de vorm van beachsprints. De KNRB is 
daar niet erg blij mee, omdat die vorm in Nederland niet goed getraind kan worden en omdat het veel 
schade aan boten veroorzaakt. De Coastalcommissie zet vooral in op de langeafstandstak van coastal 
roeien, een vorm die beter geschikt is voor het Nederlandse roeiwater. Het is nog onduidelijk of 
coastal roeien op het programma zal staan van de Olympische Spelen in 2024 of 2028 en evenmin in 
welke vorm dat dan zou zijn.  
De heer Portasse (Hollandia) vindt dat de roeisport in het algemeen zou moeten meegaan in de wens 
van het IOC om meer spektakel te bieden. Beachsprints voldoen daaraan veel beter dan het 
langeafstandsrondje, waaraan de KNRB de voorkeur geeft. Hij weet dat het Beachstadium in Den 
Haag graag beachsprints zou organiseren. Hij vindt het onverstandig om die kans te laten lopen. 
De voorzitter begrijpt zijn opmerking. De KNRB vindt dat het roeien, naast het Olympisch programma, 
ook een eigen programma moet hebben. Het roeien heeft zich in de Olympische discussie juist weten 
te handhaven als een ‘endurance’ sport. De KNRB wil het IOC niet te veel argumenten geven om ook 
andere delen van het roeien te schrappen. 
De heer Portasse (Hollandia) vindt dat een goed argument, maar hij zou het zonde vinden, als bij het 
IOC de indruk wordt gewekt dat in Nederland alleen aandacht wordt besteed aan roeien als 
‘endurance’ sport. 
De voorzitter antwoordt dat de KNRB hierin niet alleen opereert, maar regelmatig overleg voert met 
bonden in andere Europese landen.  
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) voegt eraan toe dat de KNRB daarover constant in 
gesprek is met andere landen. In Noordwest-Europa is weinig animo voor beachsprints. Die vorm van 
roeisport is beter geschikt voor tropische oorden met een vriendelijk kabbelende zee. De verenigingen 
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in Nederland zijn ook niet enthousiast over beachsprints en hij verwacht dan ook niet dat het een 
bondsactiviteit wordt op korte termijn. 
 
14. Sluiting 
De voorzitter geeft traditiegetrouw het laatste woord aan een van de ereleden, in dit geval mevrouw 
Neppérus. 
 
Mevrouw Neppérus (erelid) noemt deze AV een bijzondere vergadering in een bijzondere tijd door het 
coronavirus. Een vervelende tijd ook, omdat het roeien een tijdlang helemaal heeft stilgelegen en nu 
nog steeds maar in beperkte mate kan plaatsvinden. Zij spreekt de hoop uit dat de situatie zich snel 
zal normaliseren. Zij bedankt het bondsbestuur voor zijn werk en de verenigingen voor hun deelname 
aan deze AV. Het feit dat het EK<23 doorgaat, is hoopgevend, want wedstrijdroeien is van cruciaal 
belang om ervoor te zorgen dat mensen enthousiast worden en blijven voor de roeisport. Zij wenst alle 
besturen veel succes. 
 
De voorzitter bedankt mevrouw Neppérus (erelid) en sluit zich volledig aan bij haar woorden. Hij wenst 
alle verenigingen veel succes en bedankt de deelnemers aan de AV voor hun inbreng. Hij bedankt in 
het bijzonder de heer Goorden (RV Orca) voor het delen van zijn ervaringen over online vergaderen 
en de heer van Bemmelen van Opleidingscentrum.eu voor zijn technische ondersteuning. De notulen 
zullen binnenkort gepubliceerd worden. Hij spreekt de hoop uit dat iedereen gezond blijft, dat in het 
najaar weer een gewone AV gehouden kan worden en dat er dan alweer gewoon geroeid wordt. Hij 
sluit de vergadering om 20.55 uur.
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