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ONLINE WELKOM & OPENING



Microfoon dempen
Demp je microfoon als je niet aan het woord bent, 
om echo en achtergrondgeluid te voorkomen. Dit 
doe je door op de knop “Mute” in het menu te klikken.

Vragen stellen

Gebruik de chatfunctie, waarna de voorzitter de 
vraag beantwoordt (of laat beantwoorden) of maak 
gebruik van de knop “Raise Hand” (via participants
list). De voorzitter verleent je vervolgens het woord. 

Het woord krijgen

De voorzitter verleent mensen het woord. Vergeet 
niet je microfoon aan te zetten.

Vergaderetiquette



1. Agenda
1. Opening en vaststelling agenda

2. Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 16 juni en 23 juni 
2020

3. Update COVID – 19

4. Bestuursmededelingen

5. Junioren

6. Benoeming penningmeester KNRB

7. Jaarplan 2021 (vaststellen)

8. Begroting 2021 (vaststellen)

9. Huishoudelijk Reglement (wijzigingen vaststellen)

10. Reglement voor Roeiwedstrijden (wijzigingen vaststellen)

11. Voorstel nieuwe vereniging: Dutch Coastal Rowing Club 
(DCR)

12. Ingekomen stukken

13. Rondvraag

14. Sluiting



2. Vaststellen notulen 16 
en 23 juni 2020

Voorgesteld besluit: De AV stelt de notulen vast

Indien u stemgerechtigd bent kunt u nu stemmen via de Online Stemtool.

Stemmen



3. Update Covid-19
• Skiffen

• Nieuwe leden

• Financiële regelingen voor sportverenigingen

https://nocnsf.nl/nieuws/2020/11/overzicht-financiele-regelingen-
voor-sportverenigingen

• Initiatieven vanuit verenigingen

• Wedstrijdkalender 2020/2021

• Red Bull Challenge Holland 8

https://nocnsf.nl/nieuws/2020/11/overzicht-financiele-regelingen-voor-sportverenigingen


4. Bestuursmededelingen

• Uitstel voordracht onderscheidingen 

• Uitstel uitreiking KNRB (wissel)prijzen

• Succesvol EK

• Controle ledenadministratie bij verenigingen (hoge hoed trekking)

• Jaarlijkse bestuursevaluatie

• Nieuwe voorzitter commissie veiligheid Nadine van Wijk

• Ontvallen leden 2019/2020



Eén moment stilte ter 
nagedachtenis van de ontvallen 

leden



5. Junioren



“Meer jeugd en junioren is 
goed voor elke roeier in 
Nederland”
• Aangenomen breedtesportvisie november 2019: naar 15% 

junioren.
• Groei ambitie realiseren via breedtesport.
• Juniorencommissie KNRB gestart.
• Brief van 50 verenigingen: het moet sneller en beter.



“Meer jeugd en junioren is goed 
voor elke roeier in Nederland”
Problemen

• Aantal junioren daalt al jaren.

• Steeds onevenwichtiger leeftijdsopbouw op jouw (algemene) vereniging.

• Omvang junioren benadert kritische massa.

Knelpunten

• Te weinig vrijwillig kader op algemene verenigingen.

• Binnen verenigingen verdeelde reactie op de groeiambitie 
junioren.



Aantal roeiers per regio 2019
87 algemene verenigingen: totaal 2160 junioren en 20613 senioren



Is groei mogelijk?
• Aandeel junioren roeien 2018 7 % (2.400 totaal junioren)

• Aandeel junioren hockey 2018 65% (160.000 totaal junioren)

• Aandeel junioren voetbal 2018 51% (611.00 totaal junioren)

• Aandeel junioren zwembond 2015 50% (533.000 totaal junioren)

In UK roeien gerelateerd aan de totale bevolking – 2,5 x zoveel junioren

Trend: Dalend aantal verenigingslidmaatschappen & dalend aantal 
sportende jongeren

Nodig: Activiteiten, organisatie, netwerk, goede voorbeelden, …...



Juniorencommissie KNRB
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Juniorencommissie KNRB
• Schoolroeien: voornaamste wervingskanaal

• Werving en communicatie
• Marketing 
• Data analyse
• Interne communicatie met verenigingen

• Opvang
• Vrijwilligersmanagement
• Kennis 
• Samenwerking
• Plezier/cultuur

• Competitie: In heel Nederland toegang tot een laagdrempelig, leuk, regionaal competitie klassement



Juniorencommissie KNRB
Wat zijn de resultaten?

• Eerste databehoefte is vervuld 

• Competities draaien 

• Nieuwsbrief gestart

• Schoolroeien in najaar 2020

• Het thema juniorenroeien heeft opnieuw aandacht

• Leskaarten verfilmd

• Juniorenkalender op KNRB.nl

• 5 webinars georganiseerd

• Enquête onder junioren

• Aantal verenigingen komt in beweging



Juniorencommissie KNRB
Wat hebben de verenigingen van elkaar geleerd? 

• Knelpunten (de voornaamste is gebrek aan trainer/coaches) 

• De webinars geven ook inzicht in elkaars knelpunten én mogelijke verbeteringen 

• De verschillen blijken groot 

Hoe worden de ervaringen gedeeld? 

• Junioren nieuwsbrief (knrb.nl/nieuwsbrief zie QR)

• Deelname aan webinars

• Meetings voor de competitie per regio 

• Regiobijeenkomsten. 

• Persoonlijke ontmoetingen tijdens de (regio)competitie wedstrijden.

• Vast aanspreekpunt voor elke vereniging

https://knrb.nl/nieuwsbrief/


“Meer jeugd en junioren is 
goed voor elke roeier in 
Nederland”
Wat is nodig / wat vragen we?

1. Informeer jezelf.

2. Informeer je leden.

3. Doe mee: reageer en ontwikkel jouw club.

4. Vertaal de junioren groei ambitie naar concrete doelen voor jouw 
club en stel die vast.

Wat levert het jouw club op?

1. Leven lang roeien.

2. Brede roeigemeenschap.

3. Goede aanwas voor het toproeien.

4. Vitale vereniging ook in de toekomst: leven in de brouwerij !



“Meer jeugd en junioren is goed 
voor elke roeier in Nederland”

Wat betekent dit voor jouw club? 

• Maak doelen concreet. 

• Neem op in jullie beleidsplan en laat dat vaststellen in jullie AV.

• Dien in bij de KNRB. 

Dat hebben we ook in 2006 gedaan. Kunnen we dat nu weer afspreken? Zorgen jullie ervoor de die 
concept plannen in februari bij het bondsbureau liggen? Iedereen kan dat hebben vastgesteld vóór de 
zomer 2021. Afgesproken?

Jouw vragen en suggesties graag naar: junioren@knrb.nl.

mailto:junioren@knrb.nl


6. Benoeming penningmeester KNRB



6. Benoeming 
penningmeester KNRB

Voorgesteld besluit: De AV benoemt Danielle van Rieven tot 
penningmeester

Indien u stemgerechtigd bent kunt u nu stemmen via de Online Stemtool.

Stemmen



7. Jaarplan 2021
Speerpunten

• Evaluatie meerjarenplan 2017+ en opstellen nieuw meerjarenplan

• Olympische en Paralympische Spelen Tokio

• Licentiemodel

• Ontwikkeling junioren en coastal

• Moderne en inclusieve bond 



7. Jaarplan 2021

Voorgesteld besluit: De AV stelt het jaarplan 2021 vast

Indien u stemgerechtigd bent kunt u nu stemmen via de Online Stemtool.

Stemmen



8. Begroting 2021
KNRB  
Begroting 2021

NA verdeling contributie  (NA mutatie bestemmingsreserves)

ALGEMEEN Kosten Opbrengsten Saldo Kosten Opbrengsten Saldo
Algemene kosten en opbrengsten * 587.930 242.500 -345.430 570.474 190.500 -379.974
Bijdrage uit contributie 0 345.430 345.430 28,8% 0 379.974 379.974 32,3%

Totaal 587.930 587.930 0 570.474 570.474 0

SPORTPARTICIPATIE Kosten Opbrengsten Saldo Kosten Opbrengsten Saldo
Ondersteuning sportontwikkeling 122.310 42.365 -79.945 150.717 103.750 -46.967
Aangepast roeien 1.500 0 -1.500 6.500 4.500 -2.000
Ondersteuning evenementen 181.754 82.230 -99.524 210.400 92.000 -118.400
Opleidingen 150.305 71.111 -79.194 147.071 66.000 -81.071
Toercommissie 138.000 140.000 2.000 138.000 140.000 2.000
Bijdrage uit sponsoring 0 0 0 0 25.000 25.000
Bijdrage uit contributie 0 258.163 258.163 21,6% 0 221.438 221.438 18,3%

0 0
Totaal 593.869 593.869 0 652.688 652.688 0

COMMUNICATIE EN SPONSORING  Kosten Opbrengsten Saldo Kosten Opbrengsten Saldo
Sponsoring 117.946 350.000 232.054 181.500 560.000 378.500
Communicatie 139.755 0 -139.755 178.028 23.000 -155.028
Bijdrage uit sponsoring 0 -262.625 -262.625 0 -366.000 -366.000
Bijdrage uit contributie 0 170.326 170.326 14,2% 0 142.528 142.528 10,8%

 
Totaal 257.701 257.701 0 359.528 359.528 0

TOPSPORT Kosten Opbrengsten Saldo Kosten Opbrengsten Saldo
Winnende Ploegen 2.380.351 2.036.000 -344.351 2.148.060 1.702.000 -446.060
Identificatie High Potentials 496.000 153.680 -342.320 438.000 127.000 -311.000
Bijdrage uit sponsoring 0 262.625 262.625 0 341.000 341.000
Bijdrage uit contributie 0 424.047 424.047 35,4% 0 416.059 416.059 38,7%

Totaal 2.876.351 2.876.352 0 2.586.060 2.586.059 0

Totaal resultaat 4.315.851 4.315.852 1 100% 4.168.750 4.168.750 0 100%

* Algemene opbrengsten 2021 zijn inclusief EUR 14.000 vrijval bestemmingsreserve

Begroting 2021 Begroting 2020



8. Begroting 2021

Voorgesteld besluit: De AV stelt de begroting 2021 vast

Indien u stemgerechtigd bent kunt u nu stemmen via de Online Stemtool.

Stemmen



9. Huishoudelijk 
Reglement

Voorgesteld besluit: De AV stelt de wijzigingen van het 
Huishoudelijk Reglement vast

Indien u stemgerechtigd bent kunt u nu stemmen via de Online Stemtool.

Stemmen

Voorgestelde wijzigingen

• Multi-sportevenementen

• Buitenlandse Kamprechters



10. Reglement voor 
roeiwedstrijden

Voorgesteld besluit: De AV stelt de wijzigingen van het 
Reglement voor Roeiwedstrijden vast

Indien u stemgerechtigd bent kunt u nu stemmen via de Online Stemtool.

Stemmen

Voorgestelde wijzigingen

• Open velden en competitievelden

• Indeling velden voor junioren

• Coupe de la Jeunesse

• FISA-aanpassingen

• Licentie hoofd van de Jury

• Specifieke aanpassingen



11. Voorstel nieuwe 
vereniging: Dutch Coastal
Rowing Club (DCR)

Voorgesteld besluit: De AV besluit DCR toe te laten als lid van 
de KNRB

Indien u stemgerechtigd bent kunt u nu stemmen via de Online Stemtool.

Stemmen



12. Ingekomen stukken

• Brief Koninklijk huist m.b.t. bestendiging Predicaat Koninklijk 
naamswijziging

• Even voorstellen: Huub Zinkstok – tucht commissie



13. Rondvraag



Dutchess
of the sea

Filmpje is terug te vinden op de website van de KNRB op de 
pagina van de AV van 21 november 2020



Team Mark 
Slats

Filmpje is terug te vinden op de website van de KNRB op de 
pagina van de AV van 21 november 2020



Atlantic
Dutchesses

Filmpje is terug te vinden op de website van de KNRB op de 
pagina van de AV van 21 november 2020



14. Sluiting



BEDANKT & TOT ZIENS
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