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In 2020 werden er 14 meldingen gedaan bij de vertrouwenscontactpersoon van de KNRB. Dit 
betroffen uiteindelijk 8 meldingen met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag op zowel 
studenten roeiverenigingen, als ook bij algemene roeiverenigingen. Drie meldingen betroffen cases 
van een aantal jaren geleden. In één van deze gevallen deed het slachtoffer aangifte en is de dader 
veroordeeld.  

Belangrijk om te melden is dat het doen van een melding de slachtoffers vaak zwaar valt, en hoewel 
de vertrouwenscontactpersoon mee kan denken en een luisterend oor en adviserend kan zijn, het 
niet altijd direct tot acties kan leiden. De melding leidt zodoende vaak niet tot het doen van aangifte, 
dan wel een melding bij de tuchtcommissie vanwege belastende redenen voor het slachtoffer.  

De meldingen worden wel altijd, indien mogelijk met naam van de genoemde dader, geregistreerd in 
het Centraal Melding Systeem van het NOC*NSF. Hiermee kan er door het NOC*NSF of de KNRB bij 
meerdere meldingen rondom dezelfde persoon, alsnog worden besloten tot een onafhankelijk 
onderzoek van de ISR.  

Met bovenstaande wordt echter de rol van besturen en het bestuur van de KNRB, nog duidelijker. Zij 
zullen met de gedragsregels van het NOC*NSF en de KNRB vooral een preventieve rol moeten spelen, 
en met alle leden een gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten dragen voor sociale veiligheid op 
de verenigingen. Het belang van snel reageren en (preventief dan wel pro-actief) acteren als bestuur 
is hierin van groot belang gebleken om oud, of nieuw zeer niet langer te laten voortduren dan nodig. 

De overige meldingen betroffen grensoverschrijdend gedrag van coaches, of roeiers onderling zoals 
bijvoorbeeld buitensluiten en machtsmisbruik.  

Aangezien de besturen van de roeiverenigingen en ook het bestuur een grote rol speelt, heeft de 
NSRF samen met de KNSRB voor de tweede maal op een rij een symposium georganiseerd met als 
thema “ Sociale veiligheid op studentenroeiverenigingen”. Deze middag was, deze keer digitaal, net 
zoals in 2019 een succes.  

In 2020 is er tevens een tweede vertrouwenscontactpersoon kandidaat gesteld, welke voor zal 
worden gedragen op de ALV van de KNRB begin 2021. Gertie Dekker, voormalig bestuurslid en 
aandachtsfunctionaris sociale veiligheid van Orca, zal collega worden van Pieta van Dishoeck in haar 
activiteiten als vertrouwenscontactpersoon.  


