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1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de digitale Algemene Ledenvergadering (AV) van de KNRB om 19.00 uur en heet 
iedereen van harte welkom. Hij legt de gang van zaken van digitaal vergaderen uit en in het kader van 
AVG deelt hij mee dat van deze vergadering een opname gemaakt wordt ten behoeve van de notulen. 
Er zijn geen voorstellen gedaan voor de agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Volgens de presentielijst zijn aanwezig 24 verenigingen met in totaal 69 stemmen. Dat is 19,7% van 
de verenigingen en 28,4% van het totaal aantal beschikbare stemmen. 
 
2. Vaststellen Statuten KNRB  
De voorzitter brengt in herinnering dat de wijzigingen van de Statuten zowel in de najaarsvergadering 
als vorige week al uitgebreid aan de orde zijn geweest. Bij gebrek aan quorum vorige week moet de 
statutenwijziging vandaag nogmaals vastgesteld worden. Spreker geeft een korte toelichting op de 
voorgestelde wijzigingen. De ‘ch’ verdwijnt uit de naam van de KNRB om uit te stralen dat het een 
moderne bond is. De verplichte voordracht voor nieuwe verenigingen vervalt. De KNRB sluit zich aan 
bij het ISR voor dopingrechtspraak. De Tuchtcommissie van de KNRB blijft bestaan voor ongewenste 
omgangsvormen, matchfixing en algemene zaken. In de statuten wordt de mogelijkheid gecreëerd 
voor het gebruik van licenties. Dit onderwerp is eerder aan de orde geweest tijdens het Roeicongres. 
Hij brengt het voorstel in stemming.  
 
De voorzitter vertelt in afwachting van de uitslag iets over het ploegroeien dat in het kader van de 
coronamaatregelen nog steeds niet is toegestaan. De KNRB heeft contact met Anneke van Zanen 
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(NOC*NSF) en minister Van Rijn. Het is belangrijk dat het ploegroeien wordt toegestaan, met name 
voor het naderend EK<23 in Duisburg. Roeiers <23 zijn volgens de coronadefinities geen jeugd, maar 
ook geen topsporters. Zij vallen dus onder dezelfde beperkingen als de amateursporters. De medische 
commissie van de FISA hanteert de normen van de WHO (waaronder de afstand van 1 meter), wat 
volgens FISA betekent dat het veilig is om in meerpersoonsboten te varen. Gisteren heeft Anneke van 
Zanen overlegd met de minister. Hij reageerde niet onwelwillend, maar hij heeft geen enkele 
toezegging gedaan. De inzet van het overleg was een totale openstelling van de sport, wat nog 
verdergaat dan de KNRB had gevraagd. De verplichte afstand van 1,5 meter is cruciaal voor het 
roeien, maar daaraan is op dit moment niet te ontkomen. Zowel NOC*NSF als het kabinet gaan de 
eerste coronagolf evalueren, voordat de 1,5 meternorm ter discussie wordt gesteld. De voorzitter staat 
enigszins sceptisch tegenover de voortvarendheid in Den Haag, gezien de komende verkiezingen, 
maar hij hoopt dat ploegroeien snel weer legaal van start kan, desnoods onder dezelfde voorwaarden 
als voor de contactberoepen. 
 
Mevrouw Fobler (secretaris) deelt mee dat 23 verengingen hebben gestemd. De uitslag: 62 stemmen 
voor, geen stemmen tegen en geen blanco stemmen. Het voorstel is aangenomen. 
 
De voorzitter is blij met de grote aanwezigheid bij de beide digitale AV’s. Wellicht is het een goed idee 
om digitaal vergaderen van de AV mogelijk te maken in de statuten, zodat dit ook mogelijk blijft, nadat 
de noodwet op dit punt niet meer van kracht is. Het bestuur heeft al besloten dat het hoe dan ook een 
goede manier is om vaker contact te hebben met de verenigingen. 
 
3. Rondvraag 
Er wordt geen gebruikgemaakt van de rondvraag. 
 
4. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle deelnemers en wenst hen gezondheid en veel plezier op het water. Het 
bestuur zal zich blijven inzetten voor een spoedige openstelling van het ploegroeien. Hij sluit de 
vergadering om 19.15 uur. 
 
 


