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KNZ&RV, Roeivereniging de Kop, Roeivereniging De Laak, Roei- en Zeilvereeniging 
Die Leythe, Koninklijke Watersportvereeniging Loosdrecht, Roei- en Zeilvereniging De 
Maas, Roeivereniging Nautilus, Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Nereus, 
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Roeivereniging Ossa, Haagse Studenten Roeivereniging Pelargos, Roeivereniging 
Pontos, Delftse Studenten Roeivereniging Proteus-Eretes, Roeivereniging RIC, 
Roeivereniging Rijnmond, Roeivereniging Rowdow, Roosendaalse Roeivereniging, 
MSRV Saurus, Skadi Rotterdam, Algemene Amsterdamse Studenten Roeivereniging 
Skøll, Koninklijke Roei- en Zeil Vereniging Het Spaarne, Eindhovensche 
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Mevrouw L. Smallegange (DCR), de heer G. van Wechem (DCR) 

 
Verslag mevrouw D. Muda, notulist 
 
Afwezig met  mevrouw H. Bik (erelid), de heer J. Klerks (erelid), Roei- en Zeilvereniging Gouda, 
Kennisgeving ZZV Roeien 
 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de derde online Algemene Ledenvergadering (AV) van de KNRB om 10.30 uur en 
heet alle aanwezigen van harte welkom, met name de ereleden en dragers van erepenningen. Hij 
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constateert dat geen enkele belemmering een rechtsgeldige vergadering in de weg staat. Leden 
konden voorafgaand aan de vergadering schriftelijk vragen stellen. Alle vragen en antwoorden zijn 
inmiddels gepubliceerd op de website van de KNRB. De nieuwe huisstijl van de KNRB is 
geïntroduceerd en zal in de komende weken geïmplementeerd worden, het bestaande drukwerk wordt 
opgebruikt. 
 
Er hebben zich 54 lid-verenigingen aangemeld. 
 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van 16 en 23 juni 2020 
De voorzitter stelt beide verslagen afzonderlijk aan de orde. Er zijn geen opmerkingen. Hij brengt de 
beide notulen tegelijk in stemming via de digitale stem-app. De notulen worden vastgesteld met 113 
stemmen voor, 0 stemmen tegen en 6 stemmen blanco. 
 
3. COVID-19 
De voorzitter geeft een update van de gevolgen van de coronacrisis voor het roeien. Helaas mag er 
als gevolg van de tweede besmettingsgolf op dit moment weer alleen geroeid worden in 
eenpersoonsboten. Jeugdleden tot en met 17 jaar mogen gelukkig wel in grotere nummers varen, 
maar er is geen enkele vorm van competitie mogelijk. Het bestuur stelt zowel in politiek Den Haag als 
bij NOC*NSF de beperkingen aan de orde en benadrukt daarbij steeds dat sporten, dus ook roeien, 
gezond is en dat dit juist een wapen is in de strijd tegen COVID-19. Onderzoek van de Nederlandse 
Sportraad ondersteunt dat standpunt. Bij de start van het nieuwe studiejaar bleek er veel animo te zijn 
voor het studentenroeien, maar over de ledenaanwas bij burgerverenigingen is nog weinig bekend. 
Het bestuur gaat daarom voor de Begroting 2021 veiligheidshalve uit van 0% groei. Er zijn vragen 
gesteld over financiële regelingen voor sportverenigingen. De voorzitter verwijst naar de website van 
NOC*NSF, waar een overzicht gepubliceerd is. (https://nocnsf.nl/nieuws/2020/11/overzicht-financiele-
regelingen-voor-sportverenigingen).  
Om toch met hun leden in contact te blijven, ontwikkelen verenigingen allerlei initiatieven, bijvoorbeeld 
virtuele wedstrijden. Je kunt zelfs virtueel meetrainen met de Holland Acht. Voor komend jaar wordt 
hard gewerkt aan een wedstrijdkalender, zowel met als zonder COVID-regime. 
 
Mevrouw Heddema (Njord) vraagt of de KNRB in Den Haag ook lobbiet voor studentenhuishoudens 
om ervoor te zorgen dat leden uit één studentenhuis samen kunnen roeien. 
De voorzitter antwoordt dat het bestuur daarop blijft hameren, hoewel een eerder pleidooi daarvoor 
geen weerklank heeft gevonden. Meerpersoonsboten zijn niet toegestaan, omdat sporten niet 
noodzakelijk is in de economische zin van het woord. De KNRB heeft bij NOC*NSF onder de 
aandacht gebracht dat sport wel degelijk noodzakelijk is in de strijd tegen COVID-19 en gepleit voor 
aanvullende maatregelen, waarmee roeien in grotere nummers wel mogelijk wordt. 
 
De heer Van der Laan (Het Spaarne) doet de suggestie dat studentenverenigingen zelf toestemming 
vragen bij hun eigen veiligheidsregio. Het Spaarne heeft, voor de laatste aanscherping van de regels, 
kunnen afspreken dat leden uit één gezin samen mochten roeien. 
De voorzitter vindt dat een goede suggestie. Het is hoe dan ook verstandig om af te stemmen met de 
handhavende instantie. De veiligheidsregio is de regelgever, maar de gemeente is verantwoordelijk 
voor de handhaving. De gemeente kan de toezegging doen dat op een bepaalde regel niet wordt 
gehandhaafd, maar strikt genomen blijft het niet toegestaan. 
 
De heer Van der Laan (Het Spaarne) heeft nog een opmerking over de ledengroei. Het merendeel van 
de veteranenleden skifft niet of niet meer. Dat betekent dat voor veel leden roeien op dit moment niet 
mogelijk is. Het Spaarne heeft enkele tientallen aanmeldingen gehad op haar open dag en het is 
buitengewoon vervelend dat nieuwe leden nu moeten wachten. 
De voorzitter antwoordt dat het bestuur doordrongen is van de problemen en dat de bond probeert om 
regels op te stellen, waarop de verenigingen kunnen leunen in hun discussie met de veiligheidsregio 
en de gemeente. 
 
De voorzitter leest in de chat de suggestie van de heer Klok (De Amstel) om een werkgroep in te 
stellen om over dit soort zaken te overleggen. Hij legt die suggestie neer bij het bestuurslid 
sportparticipatie. 
 

https://nocnsf.nl/nieuws/2020/11/overzicht-financiele-regelingen-voor-sportverenigingen
https://nocnsf.nl/nieuws/2020/11/overzicht-financiele-regelingen-voor-sportverenigingen
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4. Bestuursmededelingen 
De voorzitter heeft de volgende mededelingen: 
− De voordracht voor onderscheidingen en de uitreiking van KNRB-(wissel)prijzen worden uitgesteld 

tot de eerstvolgende fysieke AV, hopelijk in maart 2021. 
− Het EK<23 leverde 2 zilveren en een 1 gouden medaille op. 
− Het EK voor senioren was het meest succesvolle EK ooit met 8 gouden, 1 zilveren en 2 bronzen 

medailles. 
− De loting voor de jaarlijkse controle van de ledenadministratie bij verenigingen wordt uitgesteld tot 

het voorjaar 2021. 
− Een van de kwaliteitseisen van NOC*NSF is een jaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur. Het 

bestuur heeft dat dit jaar uitgevoerd in een sessie onder begeleiding van NOC*NSF. Een verslag 
staat op de website. 

− De nieuwe voorzitter van de commissie veiligheid is Nadine van Wijk. Zij volgt Guus Sikkema op. 
Op de website worden korte filmpjes gedeeld over allerlei veiligheidsaspecten op het water. 

 
Tot slot vraagt de voorzitter om een moment stilte ter nagedachtenis aan de leden die de 
roeigemeenschap zijn ontvallen in het afgelopen jaar: Boud Vogelesand (De Meije), Chris Gispen 
(Michiel de Ruyter), Rick Groot (Ossa), Peer van Loo (Alphen), Piet van Beijeren (Alphen), Martijn 
Mud (Alphen), Tjalling Koopmans (lid van verdienste van Daventria), Frans van Zomeren Sr. (lid van 
verdienste van Willem III), Wil Goedhart (lid van verdienste van Willem III), Frank Heijer (Willem III), 
Tet Heijer (Willem III), Theodora Oudhof (Willem III), Martien van den Eertwegh (erelid van Leerdam), 
Esther Doesburg (De Laak), Marinus van Holst (De Laak), Jaap Peters (erelid van Rijnland), Wim 
Kaasjager (Zwolsche), Leo Boschman (Zwolsche), Mariska Mulder (Zwolsche), Arvid Harmsen (erelid 
van Cornelis Tromp), Carel Willbrenninck (Het Spaarne/erepenning in goud KNRB), Ben IJzermans 
(Beatrix), Josien Damkot (Beatrix), Hannie van Oorsouw (Beatrix), Magaretha Keiser (De Maas), 
Diego Rodrigues Lopes (De Maas), Gerrit Meester (Argo), Rob Bakker (’t Diep), Leonard Wolfsbergen 
(erelid KNSRB), Victor Uilenreef (DDS), Marian Wehrneijer (DDS), Martijn Afman (DDS), Martijn Mud 
(Alphen), Cees de Heij (Alphen). 
 
De voorzitter leest in de chat dat er verenigingen zijn die roeiplaatsen vrij laten in de boot om zo op 
voldoende afstand van elkaar, toch in meerpersoonsboten te kunnen roeien. Dat is creatief en dat 
kan, maar het bestuur laat dat soort oplossingen aan de verenigingen zelf over. 
 
5. Junioren 
De voorzitter brengt in herinnering dat Robert Boeder in de AV van november 2019 zijn analyse heeft 
gepresenteerd van het juniorenroeien. In mei 2020 is de juniorencommissie van start gegaan. Er is 
inmiddels heel veel gebeurd en de voorzitter geeft het woord aan de heer Boeder om verslag uit te 
brengen. 
 
De heer Boeder (voorzitter juniorencommissie) verwijst naar de aangenomen Breedtesportvisie van 
november 2019, waarin staat dat het streven is om in 2030 15% junioren te hebben. Het is de 
bedoeling om die groeiambitie in eerste instantie te realiseren via de breedtesport. 
Het aandeel junioren daalt al jaren met als gevolg een steeds onevenwichtigere leeftijdsopbouw bij de 
verenigingen. Bij een nog verdere daling zou de kritische massa bereikt kunnen worden. Een tekort 
aan vrijwillig kader is zeker een knelpunt, maar ook het feit dat lang niet iedereen overtuigd is van de 
haalbaarheid van de groeiambitie. In 2019 waren er in totaal 2160 junioren en 20613 senioren.bij 
algemene verenigingen (de coronacrisis en alle gevolgen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten) 
Gezien de cijfers van andere sporten en andere landen, is de heer Boeder ervan overtuigd dat groei 
mogelijk is, maar hij is zich ervan bewust dat de verenigingen het moeten doen. 
De KNRB en met name de algemene verenigingen kunnen een bijdrage leveren door het organiseren 
van activiteiten, het opzetten van een netwerk binnen de regio’s en door goede voorbeelden. De 
vertegenwoordiging in de juniorencommissie is goed verdeeld over de regio’s en over studenten- en 
algemene verenigingen. De aandachtsgebieden van de commissie zijn het schoolroeien (voornaamste 
wervingskanaal), werving en communicatie, opvang en competitie. Werving door middel van 
schoolroeien is niet genoeg, zolang de opvang bij de verenigingen achterblijft. En daarnaast zijn 
laagdrempelige, leuke, regionale competitiewedstrijden van groot belang. 
In haar eerste halfjaar heeft de juniorencommissie het volgende bereikt. De eerste databehoefte is 
vervuld, wat betekent dat er een duidelijk beeld is van de clubs, de verdeling binnen de regio’s en de 
aandachtspunten. In verschillende delen van Nederland draaien al succesvolle competitiewedstrijden. 
De juniorencommissie probeert het aantal wedstrijden maar vooral het aantal deelnemers te 



4 
 

vergroten. Er is een nieuwsbrief gestart. Het schoolroeikampioenschap is van het voorjaar 2020 naar 
het najaar 2020 verplaatst. Er wordt zowel door de KNRB als de verenigingen veel aandacht besteed 
aan het juniorenroeien. De leskaarten zijn verfilmd dankzij steun van het Jeugdwatersportfonds 
Amsterdam. Op de website van de KNRB staat een juniorenkalender. Er zijn goed bezochte webinars 
georganiseerd en er loopt een enquête. Spreker roept nogmaals alle verenigingen op om aan te 
haken. 
Inmiddels is wel duidelijk dat de verschillen tussen de verenigingen onderling groot zijn en dat het dus 
van groot belang is dat zij van elkaar leren. Alle kennis en ervaring wordt gedeeld via de nieuwsbrief 
(knrb.nl/nieuwsbrief), webinars, regiobijeenkomsten en persoonlijke ontmoetingen tijdens de 
(regio)competitiewedstrijden. Iedere vereniging krijgt een vast aanspreekpunt in de 
juniorencommissie. 
Meer jeugd en junioren is goed voor elke roeier in Nederland. De KNRB roept de verenigingen op om 
mee te doen door zichzelf te informeren, hun leden te informeren en de groeiambitie voor junioren te 
vertalen naar concrete doelen voor de vereniging. De KNRB pleit ook voor meer samenwerking tussen 
studentenverenigingen en algemene verenigingen. Die inspanningen leveren een brede 
roeigemeenschap op, een goede aanwas voor het toproeien en vitale, toekomstbestendige 
verenigingen. 
Tot slot roept de heer Boeder de verenigingen nogmaals op om concrete doelen te stellen, om die op 
te nemen in hun beleidsplannen en om die plannen in te dienen bij de KNRB. Datzelfde is in 2006 
gedaan en dat heeft toen zijn vruchten afgeworpen. De KNRB vraagt de verenigingen nu om weer 
mee te doen en ervoor te zorgen dat hun plannen in februari 2021 bij het bondsbureau liggen. 
 
De voorzitter bedankt de heer Boeder voor zijn presentatie. Hij benadrukt nogmaals dat het ontzettend 
belangrijk is voor de vitaliteit van het roeien dat het jeugd- en juniorenroeien een impuls krijgt. De crux 
is om het voornemen om te zetten in actie. Het bestuur omarmt de plannen van Robert Boeder en 
vraagt de verenigingen om in actie te komen. De juniorencommissie is bereid om de verenigingen te 
helpen. In de chat leest hij de vraag of er verenigingen zijn die ervaring hebben met 
combinatielidmaatschappen, bijvoorbeeld hockey en roeien. Hij stelt voor dat de heer Boeder die 
vraag meeneemt naar de juniorencommissie. 
 
6. Benoeming penningmeester KNRB 
De voorzitter deelt mee dat Okke Feenstra zich niet herkiesbaar stelt voor het penningmeesterschap.  
Hij bedankt hem voor zijn jarenlange inzet, eerst in de FAC en later als penningmeester, en 
overhandigt hem het bestuursbord en bloemen. 
 
De heer Feenstra (penningmeester) is elf jaar betrokken geweest bij de bondsfinanciën, waarvan de 
laatste vierenhalf jaar als penningmeester. Hij heeft het met heel veel plezier gedaan. Hij bedankt het 
bestuur voor de fijne samenwerking. 
 
De voorzitter vertelt dat een open sollicitatieprocedure meerdere goede kandidaten, zowel mannen als 
vrouwen, heeft opgeleverd. De keuze is uiteindelijk gevallen op Danielle van Rieven. Het bestuur 
draagt haar voor als opvolger van Okke Feenstra. De voorzitter geeft haar het woord, zodat zij zichzelf 
kan voorstellen. 
 
Mevrouw Van Rieven bedankt het bestuur voor de voordracht. Zij vindt het een eer om zichzelf te 
mogen introduceren. De liefde voor de roeisport loopt als een rode draad door haar leven. Zij is als 
jeugdroeier begonnen bij Nautilus en heeft achtereenvolgens geroeid bij Skadi, De Hoop en nu bij De 
Maas in een damesdubbelvier. Zij hoopt haar financiële kennis te kunnen inzetten voor de KNRB. Zij 
is ook penningmeester van de WOS (Werkgevers in de sport) en zij werkt als Director Treasury bij 
Van Oord. In het verleden heeft zij financiële functies bekleed bij ING, ABN/Amro en KPN. Zij noemt 
zichzelf een doorbijter die niet opgeeft, als het even tegenzit. Zij heeft een positieve, energieke 
instelling. Naast roeien doet zij ook aan bergbeklimmen, windsurfen en wielrennen. Zij is getrouwd met 
een Engelsman, woont in Zeeland, maar heeft ook een appartement in Rotterdam. 
 
De voorzitter brengt de voordracht in stemming. In de chat ziet hij alleen maar enthousiaste reacties 
op de kandidatuur van mevrouw Van Rieven. De AV benoemt Danielle van Rieven tot penningmeester 
van de KNRB met 117 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 stemmen blanco.  
  



5 
 

7. Jaarplan 2021 
De voorzitter geeft een toelichting bij het Jaarplan 2021. Een jaarplan is een van de kwaliteitseisen 
van NOC*NSF. Het Jaarplan 2021 geeft de prioriteiten voor dit jaar aan, gebaseerd op het 
Meerjarenplan 2017+. De speerpunten van het Jaarplan 2021 zijn: 

1. De evaluatie van het Meerjarenplan 2017+ en het opstellen van een nieuw meerjarenplan. Het 
huidige meerjarenplan loopt een jaar langer door, omdat de Olympische Spelen 2020 een jaar 
zijn uitgesteld.  

2. Dit jaar staat natuurlijk in het teken van de Olympische en Paralympische Spelen. Aegon heeft 
zijn sponsoring verlengd tot met de Olympische Spelen, maar zal daarna stoppen. De KNRB 
is met KIWA en Red Bull al begonnen met een andere aanpak op het gebied van sponsoring 
en zal daarop voortborduren. Carolina Wielinga (commissaris marketing en communicatie) zal 
daaraan in de volgende AV aandacht besteden. 

3. De KNRB gaat verder met de ontwikkeling van het licentiemodel, waarvoor in de vorige AV al 
een statutenwijziging is doorgevoerd. Hand in hand daarmee gaat het algemene roeidiploma. 
Deze zaken maken het voor oud-leden gemakkelijker om verbonden te blijven met het roeien 
en om weer te gaan roeien. Het licentiemodel zal zeker een vervolg krijgen in het 
meerjarenplan. 

4. Het juniorenroeien en het coastal roeien kunnen een bijdrage leveren aan de groeiambitie van 
de KNRB. Juniorenroeien is al aan de orde geweest. World Rowing heeft het IOC voorgesteld 
om coastal roeien op te nemen in het Olympische programma voor 2024. In Nederland 
worden inmiddels allerlei initiatieven ontplooid op dit gebied. 

5. De KNRB zal zich blijven positioneren als een moderne en inclusieve bond. 
 
De voorzitter leest in de chat de vraag waarom toerroeien en aangepast roeien helemaal niet 
voorkomen in het Jaarplan 2021. Hij antwoordt daarop dat in het Jaarplan 2021 alleen de dingen 
staan, waarop de KNRB zich komend jaar focust, maar dat betekent niet dat er niets gebeurt op het 
gebied van aangepast roeien en toerroeien. Er is een commissie aangepast roeien en toerroeien heeft 
zelfs een eigen website. 
 
De heer Van der Laan (Het Spaarne) vraagt waarom de in het Jaarplan 2021 beoogde ledengroei van 
5% niet terug te zien is in de Begroting 2021. 
De voorzitter antwoordt dat het bestuur voorzichtigheidshalve is uitgaan van 0% groei. Er lijkt veel 
belangstelling voor studentenverenigingen, maar of zich dat ook vertaalt in veel nieuwe leden, zal pas 
in de loop van het jaar blijken. Van de algemene verenigingen zijn nog geen gegevens bekend. Er is 
bij het opstellen van de Begroting 2021 ook gekeken naar scenario’s met een ledendaling tot 10%. 
Het bestuur heeft de kosten, vooral op het gebied van marketing en communicatie, teruggebracht om 
de begroting sluitend te krijgen. De ambitie blijft groei, maar veiligheidshalve wordt daar niet van 
uitgegaan voor komend jaar. 
 
De voorzitter leest in de chat de vraag of de KNRB ook aandacht besteedt aan duurzaamheid. Hij 
antwoordt daarop dat het bestuur dit ziet als een belangrijke trend en dat dit onderwerp zeker zal 
terugkomen in het nieuwe meerjarenplan. 
 
De voorzitter brengt het Jaarplan 2021 in stemming. De AV stelt het Jaarplan 2021 vast met 114 
stemmen voor, 0 tegen en 5 blanco. 
 
8. Begroting 2021 
De voorzitter geeft het woord aan de nieuwe penningmeester, mevrouw Van Rieven. 
 
Mevrouw Van Rieven (penningmeester) bedankt de heer Feenstra en het bondsbureau voor hun hulp 
en geeft een toelichting op de begroting. De Begroting 2021 is opgesteld op basis van de richtlijnen 
van het bestuur. De Financiële Adviescommissie (FAC) heeft een positief advies uitgebracht over de 
Begroting 2021. De antwoorden op de vooraf gestelde vragen zijn gepubliceerd op de website.  
Het uitgangspunt is een sluitende begroting en een sluitende verlies- en winstrekening. Zoals de 
voorzitter heeft uitgelegd, is vanwege de coronacrisis alleen de jaarlijkse inflatie van de contributie 
begroot, maar geen ledengroei. Omdat het bestuur altijd meer wil dan kan, is het genoodzaakt om 
afwegingen te maken tussen ambities en financiële haalbaarheid. Mocht er toch nog wat financiële 
ruimte ontstaan, dan zal het bestuur een heroverweging maken ten aanzien van eerder afgevallen 
ambities. De keuzes die het bestuur gemaakt heeft voor 2021 zijn terug te zien in de begroting. Met de 
hulp van het bondsbureau is geprobeerd om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de 
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benodigde investeringen. Niet alleen de kosten en de baten wordt op elkaar afgestemd, maar ook de 
inkomsten en de uitgaven, zodat er ook een goede aansluiting is op kasstroomgebied. 
Tot slot gaat de spreekster kort in op de grootste veranderingen in de begroting ten opzichte van vorig 
jaar. Er is dus geen ledengroei begroot, omdat de gevolgen van corona nog onvoldoende duidelijk 
zijn. Gelukkig blijven de huidige sponsoren de KNRB steunen, maar helaas wel met een iets lager 
bedrag. De NOC*NSF-bijdrage voor de topsport is hoger in 2021 door de goede resultaten, maar 
vanwege het grote aantal sporters in het ANRT blijft het toch een uitdaging. De stijging van de kosten 
wordt veroorzaakt door de uitgestelde Olympische Spelen. De eerdergenoemde besparing op 
communicatie en marketing wordt opgevangen door minder outsourcing van activiteiten en een 
besparing op drukwerk en extern beeldmateriaal. 
Het bestuur verwacht een klein overschot over 2020. Omdat 2020 een heel vreemd jaar is geweest, is 
met de Begroting 2021 zo veel mogelijk aangesloten bij de Begroting 2020. 
 
Mevrouw Bodisco Massink-Jongejans (Weesp) vraagt waarom er een hogere contributieopbrengst 
wordt begroot bij 0% ledengroei. 
Mevrouw Van Rieven (penningmeester) antwoordt dat dit hogere bedrag alleen veroorzaakt wordt 
door de inflatie op de contributiegelden, waardoor ook de afdracht aan de KNRB stijgt. 
De voorzitter voegt eraan toe dat de contributie dus alleen gewijzigd wordt door de inflatiecorrectie en 
dat de ‘koopkracht’ dus gelijk blijft. Als het ledenaantal toch groeit, dan kan dat leiden tot een 
overschot. 
 
De voorzitter leest in de chat de vraag of de KNRB geld heeft ontvangen uit overheidsregelingen in 
verband met de gevolgen van corona. 
De heer Feenstra (voormalig penningmeester) antwoordt dat de KNRB geen gebruik heeft gemaakt 
van COVID-regelingen.  
 
De voorzitter leest in de chat de vraag waarom de sponsorbijdragen zijn teruggelopen. Hij antwoordt 
daarop dat Aegon het sponsorcontract wel verlengd heeft, maar voor een lager bedrag. Er hebben 
zich echter ook nieuwe sponsors aangesloten. Daarnaast heeft de KNRB sponsoring in natura 
gekregen. 
De heer Brandt (Alphen) begrijpt de methodiek niet. Hij ziet enerzijds een bedrag van 350.000 euro 
aan sponsoring en anderzijds een bijdrage sponsoring van minus 260.000. 
Mevrouw Van Rieven (penningmeester) antwoordt dat dit te maken heeft met de verdeling over de 
verschillende onderdelen. Zij begrijpt de vraag, maar het voordeel is dat op deze manier het 
functioneren van de verschillende onderdelen duidelijk wordt. 
 
De voorzitter leest in de chat dat de heer Witsenburg (Epsilon) de verschillen tussen de cashflow en 
de werkelijke begroting verwarrend vindt en dat de penningmeester al heeft aangegeven dat zij gaat 
verkennen of dat verduidelijkt kan worden. Hij vraagt of mevrouw Van Rieven daar nog iets aan wil 
toevoegen. 
Mevrouw Van Rieven (penningmeester) begrijpt zijn vraag niet helemaal en stelt voor om daarover op 
een later moment nog even contact te hebben. 
De voorzitter leest in de chat dat bijvoorbeeld de bijdrage van NOC*NSF niet zichtbaar is in de 
begroting. 
Mevrouw Van Rieven (penningmeester) legt uit dat die bijdrage wel in de begroting opgenomen is, 
maar verdeeld over de verschillende onderdelen. Zij verwijst naar de sheets die meegestuurd zijn met 
de beantwoording van de vragen. 
 
De voorzitter brengt de Begroting 2021 in stemming. De AV stelt de Begroting 2021 vast met 103 
stemmen voor, 0 stemmen tegen en 18 stemmen blanco. 
 
9. Huishoudelijk Reglement (HR) 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) geeft een korte toelichting. Er zijn vooraf 
geen schriftelijke vragen gesteld over de voorgestelde wijzigingen. De wijzigingen voor multi-
sportevenementen hebben vooral te maken met de Paul Veenemansprijs en zijn bedoeld om sporters 
van andere bonden te kunnen toelaten. Ten tweede wil de KNRB buitenlandse kamprechters die geen 
FISA-licentie hebben, toelaten als kamprechter bij Nederlandse roeiwedstrijden. Daarin wordt voorzien 
in het HR. 
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De voorzitter leest in de chat de opmerking van Die Leythe dat in artikel 39 twee keer nummer 3 
voorkomt. Dat zal gecorrigeerd worden. 
 
De AV stelt de voorgestelde wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement vast met 107 stemmen voor, 0 
stemmen tegen en 6 stemmen blanco. 
 
10. Reglement voor Roeiwedstrijden 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) geeft een korte toelichting op de 
voorgestelde wijzigingen: 
− De KNRB kent twee soorten wedstrijden, nationale wedstrijden en roeiontmoetingen met een 

wedstrijdkarakter (niet-nationale wedstrijden). Om te voorkomen dat wedstrijdploegen van 
nationaal niveau de prijzen weghalen bij niet-nationale wedstrijden, is artikel 18 toegevoegd, dat 
duidelijkheid moet bieden over de uitgeschreven nummers. Het geldt voor beide wedstrijdtypen. 

− Net als voor de senioren worden velden voor juniorenroeiers geïntroduceerd (artikel 15). Dit is met 
name van belang voor de Dutch International Youth Regatta. 

− Er wordt een bepaling opgenomen dat goud op de Coupe de la Jeunesse een prestatiepunt 
oplevert, wat betekent dat deelname aan het eerstejaarsklassement niet meer mogelijk is. 

− Met een aantal aanpassingen volgt de KNRB de FISA, bijvoorbeeld op het gebied van gewichten 
van boten en het wegen van boten. 

− De KNRB introduceert volgend jaar een licentie voor het hoofd van de jury, waarbij onderscheid 
gemaakt wordt tussen grote en kleine wedstrijden. Dit zal geeffectueerd worden per 1 januari 
2021. 

− Een aantal kleinere, specifieke aanpassingen. Eventuele vragen daarover kunnen gesteld worden 
in de chat. Er worden geen vragen gesteld. 

 
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. De AV stelt de voorstelde wijzigingen in het Reglement 
voor Roeiwedstrijden vast met 108 stemmen voor, 9 stemmen tegen en 0 stemmen blanco. 
 
11. Voorstel nieuwe vereniging: Dutch Coastal Rowing Club (DCR) 
De voorzitter laat een spectaculaire foto zien van een coastalboot in de branding, het tenue en het 
blad van de nieuwe vereniging. De KNRB wil niet alleen groeien in ledental, maar ook in aantal 
verenigingen. Met DCR komt er een bijzondere vereniging bij, want bij deze vereniging is niet een 
clubhuis, maar een reserveringswebsite het kloppende hart van de vereniging. Deze vereniging roeit 
voornamelijk op volle zee. De KNRB ziet deze ontwikkeling als een verrijking voor het Nederlandse 
roeien en is dan ook voorstander van het toelaten van DCR als lid van de KNRB. De voorzitter geeft 
het woord aan de heer Van Wechem. 
 
De heer Van Wechem (voorzitter DCR) licht toe dat DCR een bijzondere vereniging is met twee boten, 
een trailer en een website. DCR is uit nood geboren, omdat de leden bij hun eigen roeiverenigingen 
de handen niet op elkaar kregen voor de aanschaf van een ‘yol de mer’. Inmiddels heeft de vereniging 
130 leden en 2 boten. De boten zijn voorlopig nog ondergebracht bij Roeivereniging Alphen en de 
ARC. Het doel van de vereniging is om zo veel mogelijk roeiers de kans te bieden om veilig op groot 
open water te roeien. 
 
De heer Diercks (De Hunze) begrijpt dat mensen alleen lid kunnen worden van de DCR, als zij al lid 
zijn van een andere roeivereniging. Dat betekent volgens hem dat deze mensen dubbel 
vertegenwoordigd worden bij de KNRB. Hij vraagt of deze situatie op de een of andere manier 
ondervangen is in het HR of de statuten van de KNRB. 
De voorzitter antwoordt dat de verenigingen de leden van de bond zijn. De leden van de lid-
verenigingen, de roeiers, worden door hun verenigingen vertegenwoordigd. Er zijn meer mensen lid 
van verschillende roeiverenigingen tegelijk, maar dat heeft geen invloed op de stemverhouding. 
 
De voorzitter brengt het voorstel om de DCR toe te laten als lid van de KNRB in stemming. De AV 
besluit om de Dutch Coastal Rowing Club toe te laten als lid van de KNRB met 100 stemmen voor, 0 
stemmen tegen en 6 stemmen blanco. De voorzitter heet de vereniging van harte welkom en ziet uit 
naar een foto met een wapperende KNRB-vlag op de botenwagen. 
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12. Ingekomen stukken 
De voorzitter geeft een toelichting bij de ingekomen stukken: 
− Brief van de Dienst van het Koninklijk Huis van 18 september 2020. De AV heeft in de vorige 

vergadering door middel van een statutenwijziging besloten om de ‘ch’ uit de naam van de 
Koninklijke Nederlandse Roeibond te schrappen, omdat dat KNRB wil uitstralen een moderne 
bond te zijn. Om het predicaat koninklijk te behouden, moest toestemming gevraagd worden aan 
het Koninklijk Huis. Deze brief bevestigt dat de KNRB het predicaat koninklijk mag houden. 

− De AV heeft in de vorige vergadering besloten om Huub Zinkstok te benoemen tot 
plaatsvervangend voorzitter van de tuchtcommissie van de KNRB. Daarbij werd het verzoek 
gedaan om iets meer te zeggen over zijn achtergrond. Het bestuur heeft dat alsnog gedaan in een 
stuk bij de agenda. In het vervolg zal het bestuur bij iedere voordracht voor een benoeming door 
de AV, vooraf wat meer achtergrond geven. 

 
13. Rondvraag 
De voorzitter heeft, geheel in strijd met de traditie, geïntroduceerd dat een van de ereleden het eerst 
het woord krijgt. Mevrouw Neppérus heeft aangegeven daarvan gebruik te willen maken. 
 
Mevrouw Neppérus (erelid) noemt het bijzonder en lastig dat het ellendige coronavirus het roeien al zo 
lang dwarszit. Het is niet alleen lastig voor de bond en de verenigingen, maar vooral voor de roeiers. 
Een bijzonder moment vindt zij het afscheid van de penningmeester, Okke Feenstra. Zij bedankt hem 
voor al zijn werk. Zij is zeer enthousiast over de benoeming van Danielle van Rieven, eindelijk weer 
eens een vrouw als penningmeester. Zij wenst haar veel succes. Tot slot spreekt zij de hoop uit dat er 
snel weer geroeid kan worden. 
 
De voorzitter geeft anderen gelegenheid om iets te vragen of te zeggen. In antwoord op de vraag in 
de chat van Beatrix wanneer nieuwe leden geüpload kunnen worden, zegt hij dat de verenigingen 
volgende week een e-mail daarover kunnen verwachten. 
 
De heer Cornelis (erelid) waarschuwt het bestuur voor een voorstel van de Nederlandse Sportraad dat 
nogal veel stof heeft doen opwaaien. De Nederlandse Sportraad wil de hele structuur van NOC*NSF 
en de verdeling van sponsorgelden herzien. 
De voorzitter voegt eraan toe dat het niet alleen gaat over de sponsorgelden, maar ook over de 
bijdragen van de rijksoverheid. Het bestuur heeft kennisgenomen van het advies van de Nederlandse 
Sportraad. Positief daarin is dat sport en bewegen een prominente plaats moet krijgen in het 
regeringsbeleid. In dat advies staat ook dat sport en bewegen meer is dan wat er gebeurt bij de 
26.000 sportverenigingen in Nederland. NOC*NSF is zelf ook bezig met modernisering van de 
organisatie. De KNRB is nauw betrokken bij alle ontwikkelingen. Tot slot meldt de voorzitter een 
mogelijke financiële meevaller. NOC*NSF krijgt extra overheidsmiddelen. Wellicht krijgt de KNRB 
daarvan een deel. Als dat gebeurt, zullen de leden op de hoogte gesteld worden. 
 
14. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle deelnemers voor hun bijdragen aan deze AV sluit de vergadering om 12.25 
uur. 


