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De Compagnie 
Voorzitter H.J. Regeling 
Kan de KNRB een inventarisatie maken van verenigingen die wel toestemming hebben om met 
meerpersoonsboten te mogen roeien en deze toestemming willen delen?  
Dit kan ander gemeenten net over de streep trekken? 
 
In december heb ik contact gehad met de gemeente in verband met toestemming roeien in 
meerpersoonsboten. 
Ik heb uitgelegd dat bij het roeien we weliswaar op iets kortere afstand dan 1,5 mtr van elkaar 
zitten maar dat bij het roeien de boot zich bij elke haal een bootlengte verplaatst en dat het tempo 
van de haal hoger ligt dan de ademhaling. 
De timing bleek toen niet goed omdat we net voor de lockdown zaten. Wel gaf de contactpersoon 
van de gemeente aan dat bij dit verzoek een referentie van een andere gemeente zou helpen. 
 
Antwoord 
 
De KNRB heeft momenteel geen overzicht. We zullen in de komende ledenpost aan de 
verenigingen vragen wie deze toestemming heeft en dit overzicht op de website publiceren. 
 

Willem III 
Voorzitter G. Blom 
Graag verheldering over de voorgenomen wijziging/toevoeging HR omtrent de coachlicentie. 
Gaat om agendapunt 9b, vaststellen HR 
specifiek bij HR 46A Licentiecategorieën 
 
1 Er is onrust ontstaan rondom de tekst: "Coachlicentie geeft het recht om als begeleider op te 
treden bij roeiwedstrijden en om trainingen te verzorgen voor de KNRB". Het impliceert dat bij het 
niet hebben van de licentie het coaches uitsluit van deze rol, en dat zou dan een inbreuk zijn op 
hoe het nu gaat. Graag daarover verheldering. 
 
2 Er wordt genoemd dat de voorwaarden voor het verkrijgen van de licentie en de daarbij 
behorende rechten en plichten nog moeten worden uitgewerkt. Wij willen graag weten of en hoe 
de verenigingen daarbij worden betrokken, en op welke termijn. De voorzet gemaakt door de 
KNRB levert namelijk veel onrust op. 
 
3 Moeten we de wijziging in het HR al doorvoeren voordat we alle voorwaarden hebben 
uitgewerkt? 
 
Antwoord 
 
1 De AV heeft op 30 november 2019 het jaarplan goedgekeurd, waarin staat: 
Gekwalificeerde coaches krijgen in 2020 een coachlicentie. De coachlicentie is een middel om 
coaches en instructeurs te stimuleren zich te blijven ontwikkelen en de kwaliteit van kennis & 
vaardigheden te borgen. Hierdoor zijn zij in staat om hun roeiers beter te helpen en 
ontwikkelen. De coachlicentie geeft toegang tot scholingsactiviteiten en internationale 
uitzendingen. Roeiverenigingen kunnen de coachlicentie gebruiken om de verantwoordelijkheid 
te nemen die zij hebben voor de kwaliteit van het instructie/coachkader en de veiligheid van 
hun roeiers. Het licentiebeleid richt zich in eerste instantie op de roeicoaches en wordt daarna 
uitgebreid naar de roei-instructeurs.  
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De voorgestelde tekst in het HR is in overeenstemming met de passage De coachlicentie geeft 
toegang tot […] internationale uitzendingen. in het jaarplan 2020 en door de AV is vastgesteld. 
 
2 Na de AV worden de details van het licentiebeleid en licentievoorwaarden in samenspraak met 
een vertegenwoordiging van (prof)coaches en verenigingsbestuurders uitgewerkt. Via een aantal 
(digitale) sessies in de maanden april, mei en juni wordt informatie verzameld over de wensen en 
behoeftes van de belanghebbenden. Op basis van deze input wordt het licentiebeleid en de 
licentievoorwaarden hierop aangepast. Deze conceptversie wordt nogmaals met de doelgroep 
besproken met als doel dat er eind zomer 2021 definitieve licentievoorwaarden kunnen worden 
vastgesteld. Eind 2021 wil de KNRB de coachlicentie invoeren. 
 
3 De statuten verplichten dat de licentievormen worden opgenomen in het HR en het HR verplicht 
daarbij dat de AV uitgangspunten vaststelt die voor de betreffende licentievorm van toepassing 
zijn. Pas nadat de uitgangspunten voor de licentievorm zijn vastgesteld en ze in het HR is 
opgenomen kan het bestuur licenties voor deze vorm afgeven op basis van licentievoorwaarden 
die zijn gebaseerd op de uitgangspunten. De licentievoorwaarden worden door het bestuur 
vastgesteld. 
 

G.S.R. Aegir 
Voorzitter J. Brouwer 
Het betreft de wijziging in het Huishoudelijk Reglement, namelijk de toevoeging van een 
coachlicentie. Ik heb hierover de volgende vragen: 
 
- Wat houdt de coachlicentie precies in en wat is de beweegreden om deze licentie te creëren en 
toe te voegen aan het Huishoudelijk Reglement? 
 
- Wie moeten er uiteindelijk allemaal beschikken over een coachlicentie en zitten hier nog kosten 
aan verbonden voor deze personen of de verenigingen? 
 
Antwoord 
 
De AV heeft op 30 november 2019 door het goedkeuren van het jaarplan 2020 met 
beweegredenen aangegeven de coachlicentie te willen creëren. De statuten van de KNRB eisen 
dat dit gebeurt door hierover een bepaling op het nemen in het HR. Zie voor een nadere 
toelichting de beantwoording van de vorige vraag. 
 
De begeleiders van ploegen die onder de verantwoordelijkheid van de KNRB trainen en 
wedstrijden roeien moeten gaan beschikken over een coachlicentie. Verenigingen kunnen de 
coachlicentie ook verplicht stellen voor begeleiders van eigen verenigingsploegen. De KNRB legt 
deze verplichting niet op. Aan de coachlicentie zijn geen kosten verbonden voor de verenigingen, 
wel voor de licentiehouder. De kosten voor de licentiehouder bestaan uit een jaarlijkse 
licentiebijdrage, waarvan de hoogte nog wordt vastgesteld. De hoogte van de licentiebijdrage is 
vergelijkbaar met de te genieten financiële voordelen die de licentie biedt in de vorm van korting 
of gratis toegang tot bijscholingsactiviteiten. Uiteraard zijn aan de coachopleiding en de 
bijscholingsactiviteiten zelf ook kosten verbonden. Deze kosten zijn voor de roeisport in 
verhouding met andere (amateur)sporten laag. 

  


