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Geacht Bestuur van de KNRB, 

 

Op de Algemene Vergadering van 23 maart staat een wijziging van het Huishoudelijk Reglement 

met betrekking tot het toevoegen van de coachlicentie (en de inrichtingsprincipes) op de agenda.  

 

Dit voorstel heeft geresulteerd in veelvuldig contact tussen verschillende algemene en 

studentenverenigingen. Zowel bij de NSRF, en haar leden, als de burgerverenigingen, leidt dit 

voorstel tot veel vragen.  

 

De vragen zijn zeer variërend van aard, maar zijn samen te vatten door onduidelijkheid over de 

voorgestelde structuur, en de werking en kosten daarvan. Ook stellen wij vragen bij de 

proportionaliteit en toegankelijkheid van het voorgestelde systeem in verhouding tot de gewenste 

doelen van de coachlicentie.  

 

Voor ondergetekenden is het daarmee op dit moment nog te onduidelijk wat de precieze 

consequenties zijn van invoering. Om die reden zien wij besluitvorming op de komende AV hierover 

als een stap te vroeg. Wij gaan graag in gesprek over de aanleiding, doelen, vormgeving, kosten 

en consequenties van de voorgestelde coachlicentie. Op basis van die gesprekken kan er dan 

gezocht worden naar een passende wijze om het Nederlandse coachklimaat verder te versterken. 

Daar committeren wij ons namelijk allemaal aan. 

 

Ons verzoek is concreet om de wijziging van het Huishoudelijk Reglement (toevoegen 

coachlicentie) en de daaruit volgende goedkeuring van het uitgangspuntendocument niet op de 

komende ledenvergadering te bespreken of ter stemming te brengen, en eerst in gesprek te treden 

met de KNRB-verenigingen.  

 

Wij vernemen graag uw spoedige reactie. 

 

Namens: 

Alle leden van de NSRF 

Het NSRF-Bestuur 

 

Mede namens: 

KRZV Het Spaarne (Marco Blauwhof, Wedstrijdcommissaris) 

KGR " de Hunze" (Ron Diercks, Voorzitter) 

Willem III (Adri Middag Wedstrijdcommissaris) 

De Laak (Johan de Haan, Wedstrijdcommissaris) 

Beatrix (Gerard Egelmeers, hoofdcoach, Mirjam treffers, 

Secretaris) 

RV Pampus (Gerard Egelmeers, Wedstrijdcommissaris) 

Cornelis Tromp (Natalie Temming-Tap, Wedstrijdcommissaris) 

Aross (MJ Broekman, Roeicommissaris) 

RV Naarden (Bestuur) 

Roei en Zeil Vereniging Jason (Bestuur) 

Zwolsche Roei en Zeilvereniging (Bram Bollaert 

Wedstrijdcommissaris) 

RV Neptunus (Michiel Tuik, Bestuurslid) 

Utrechtse Roeivereniging Viking (Guus Welter, 

Wedstrijdcommissaris) 

Asser Roeiclub Assen (Bestuur) 

LRV “Wetterwille” (Bestuur) 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Daniël Wilms van Kersbergen  

Voorzitter NSRF h.t. 


