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1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vijfde online Algemene Ledenvergadering (AV) van de KNRB om 19.30 uur en 
heet alle aanwezigen van harte welkom, met name de ereleden en dragers van erepenningen. Hij 
constateert dat geen enkele belemmering een rechtsgeldige vergadering in de weg staat. 
 
Er hebben zich 29 lid-verenigingen (17 algemene verenigingen en 12 studentenverenigingen) 
aangemeld. 
 
Er is maar één inhoudelijk agendapunt, namelijk het vaststellen van de statuten. De voorgestelde 
wijzigingen zijn in de AV van 23 maart 2021 in principe al vastgesteld met 137 stemmen voor, 0 tegen 
en 0 blanco. Omdat er echter geen quorum aanwezig was op 23 maart 2021, moet een tweede AV het 
besluit nogmaals nemen. De agenda wordt vastgesteld. 
 
De voorzitter vraagt eerst aandacht voor de veiligheid op het water, een groot zorgpunt van de KNRB. 
Er vinden steeds meer incidenten plaats, zowel tussen roeiboten onderling, als tussen roeiboten en 
binnenvaartschepen. Het is daarom belangrijk om leden goed te instrueren. De stuurman is te allen 
tijde verantwoordelijk en in ongestuurde boten is het de boeg die de verantwoordelijkheid draagt. Er is 
in het verleden een stuurman strafrechtelijk vervolgd. Reden voor de KNRB om de examens verder op 
te tuigen. De commissaris wedstrijden en opleidingen gaat verder in gesprek met de verenigingen 
over de coachlicentie, maar het is ook de bedoeling om een instructeurslicentie in te stellen. Dit is niet 
verplicht, maar het draagt wel bij aan de kwaliteit en bovendien wegen opleidingen mee in de 
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toekenning van de algemene bijdrage van NOC*NSF. Hij roept alle verenigingen op om aandacht te 
besteden aan hun veiligheidsinstructies.  
 

2. Vaststellen Statuten KNRB 
De voorzitter constateert dat het een formaliteit betreft, maar wel een belangrijke. In de AV van 23 
maart 2021 is een toelichting gegeven. De verenigingen zijn voorafgaand daaraan geconsulteerd en 
er zijn stukken gepubliceerd. Voor degenen die er niet bij waren op 23 maart 2021 somt hij nog een 
keer de wijzigingen op:  
− De statuten zijn aangepast aan de komst van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

(WBTR) die op 1 juli 2021 ingaat. 
− In de statuten is opgenomen dat de KNRB een digitale AV kan organiseren, los van de huidige 

Tijdelijke wet COVID-19. Afhankelijk van situatie kan het bestuur kiezen voor een digitale AV of 
een fysieke AV. 

− Er is een aanklager ingevoerd (een van de minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF) voor 
dopingzaken, seksuele intimidatie en matchfixing. Dat is nodig, zolang de KNRB niet voor 
seksuele intimidatie en matchfixing aangesloten is bij het ISR. 

− De leesbaarheid is verbeterd en het hoofdlettergebruik is geüniformeerd. 
 
De heer Diercks (De Hunze) vraagt of er een format beschikbaar is voor aanpassing van de statuten 
om te voldoen de WBTR. 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat het niet gaat om een strikte tekst, maar om een aantal 
eisen waaraan verenigingen moeten voldoen. Er is informatie naar de verenigingen gestuurd via de 
Ledenpost en, als verenigingen nog vragen hebben, dan kunnen zij contact opnemen met de KNRB. 
 
De heer Diercks (De Hunze) vraagt of het mogelijk is dat één notaris de wijzigingen doorvoert voor alle 
verenigingen. 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoord dat de notaris van de KNRB dat niet kan doen en dat zij op dit 
moment geen notaris kan noemen die dat wel kan voor alle verenigingen tegelijk. 
 
De voorzitter concludeert dat er geen bezwaren zijn tegen het voorstel. 
De AV stelt de wijziging van de Statuten van de KNRB vast. 
 

3. Rondvraag 
De voorzitter deelt mee dat de Nederlandse Sportraad in zijn rapport “De opstelling op het speelveld” 
pleit voor 1 miljard euro voor vitaliteit en bewegen. In dat rapport staat ook dat er behoefte is aan 
verschillende vormen van lidmaatschap. Het bestuur wil de mogelijkheden scheppen voor die 
flexibiliteit en zal daartoe in discussie gaan met de verenigingen. Hij geeft het woord aan de heer 
Haagsma die ook nog een paar mededelingen wil doen. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) beveelt iedereen van harte aan om 
komend weekend naar de livestream van het EK Roeien te kijken. Tegelijkertijd vindt op de WA-baan 
het NK Klein plaats, zij het zonder publiek. De KNRB levert daaraan een bijdrage van 2.500 euro 
vanuit de sponsorgelden van Aegon. Hollandia levert een bijdrage van 6.250 euro en de KNRB staat 
garant voor 14.000 euro. Hij hoopt op een succesvol verloop, zodat er ook mogelijkheden ontstaan 
voor een NK Groot. 
 
De voorzitter gaat in op de vragen die in de chat gesteld worden. Het is inderdaad de bedoeling om op 
termijn ook matchfixing en ongewenste omgangsvormen onder te brengen bij het ISR. 
Mevrouw Folbler (secretaris) voegt eraan toe dat zij contact heeft gehad met het ISR, omdat in de 
media af en toe gesuggereerd wordt dat het ISR niet in staat is om zaken aan te pakken, onder 
andere omdat de financiële middelen daarvoor ontbreken. Er was inderdaad sprake van een financieel 
tekort, maar dat wordt aangevuld door het Ministerie van VWS. Het ISR heeft de KNRB verzekerd dat 
zij zaken kan aanpakken op het moment dat die aan de orde zijn. 
 
De voorzitter ziet in antwoord op de vraag bij welke verenigingen binnen anderhalve meter geroeid 
mag worden de namen van De Eem en Rijnland langskomen. Hemus gaat een aanvraag indienen. Er 
wordt ook met drie personen in een C4 geroeid.  
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) voegt eraan toe dat de KNRB in het 
protocol heeft aangegeven dat de anderhalve meter leidend is en blijft voor de groep van 27 jaar en 
ouder. Lokale autoriteiten kunnen een versoepeling toestaan. In de vorige AV is toegezegd dat 
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daarvan een inventarisatie gemaakt zal worden. Hij hoopt dat het bondsbureau die informatie 
binnenkort kan publiceren. Vooralsnog is de politiek geen voorstander van vaccinatiebewijzen als 
toegangscriterium. 
De voorzitter voegt eraan toe dat de KNRB probeert op de achtergrond invloed uit te oefenen door 
standpunten te delen en door onderzoeken naar sporten in de buitenlucht onder de aandacht te 
brengen van de Haagse ambtenaren, Tweede Kamerleden en NOC*NSF. 
 
De voorzitter antwoordt op de vraag van de heer Van Wijngaarden (Rijnland) of er gekeken kan 
worden naar contributiedifferentiatie, dat de regeling ‘lenteleden’ (een vorm van proeflidmaatschap) 
tegen het licht gehouden zal worden en dat het bestuur daar binnenkort op terugkomt. Het bestuur zal 
het gesprek aangaan over de E-licentie voor schoolroeien, bedrijfsroeien en indoorroeien. Eigenlijk 
wordt nu de contributie alleen gedifferentieerd voor junioren. 
 
De heer Van der Laan (Het Spaarne) vraagt of er een tijdschema bekend is voor mogelijke 
versoepelingen. 
De voorzitter antwoordt dat er nog geen duidelijkheid is. De KNRB lobbyt via NOC*NSF bij het 
Ministerie van VWS voor versoepelingen en heeft rechtstreeks contact met een aantal Tweede 
Kamerleden en ambtenaren van het ministerie. Als argument wordt aangevoerd dat uit verschillende 
onderzoeken blijkt dat er buiten veilig gesport kan worden. NOC*NSF volgt dezelfde lijn in een 
campagne op social media. De voorzitter verwacht geen specifieke regeling voor roeien, dus zolang 
het buitensporten niet volledig vrijgegeven wordt, blijft het lastig. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) voegt eraan toe dat de politiek wel 
overweegt om sneltesten in te zetten als toegangsvoorwaarde, zoals nu bij het NK Klein gedaan 
wordt. Hij verwacht dat er in de loop van mei op die manier sportevenementen in de buitenlucht 
gehouden mogen worden, maar een verdere verlichting die relevant is voor de roeisport, verwacht hij 
vooralsnog niet. 
 
De voorzitter zegt in reactie op een vraag in de chat dat hem niet bekend is of het roeien bij studenten 
tot meer besmettingen leidt. 
 
Mevrouw Meulenbeld (Hemus) vraagt om suggesties. Hemus gaat dispensatie aanvragen bij de 
veiligheidsregio, in eerste instantie voor vaste ploegen, en zal op advies van Martin van Rossum in 
haar argumentatie benadrukken dat roeiers in een ongestuurde vier achter elkaar zitten. 
De voorzitter voegt daaraan toe dat ook rustig roeien een argument was, vooral toen de aerosolen als 
bedreiging werden gezien. Bij alle activiteiten wordt echter belangrijk gevonden dat expliciet in het 
stappenplan staat, dat steeds gecheckt wordt dat er niemand coronaverschijnselen vertoont en dat dit 
vastgelegd wordt. Artsen zeggen ook dat die expliciete check heel veel extra zekerheid geeft. 
 
De heer Tibben (commissaris sportontwikkeling) wijst op een tip van de heer Welter (Viking) die 
adviseert om dispensatie te vragen bij de gemeente en niet bij de veiligheidsregio, omdat dit een 
grotere kans van slagen heeft 
De voorzitter vindt dat logisch, omdat de veiligheidsregio de regelgever is en de gemeente de 
handhavende instantie. 
De heer Welter (Viking) brengt een nuance aan. De gemeente is bevoegd gezag. De veiligheidsregio 
bepaalt helemaal niets. Hij is het met de heer Tibben eens dat de kans van slagen bij de gemeente 
groter is. 
Mevrouw Meulenbeld (Hemus) weet dat de gemeente Amersfoort het nadrukkelijk gedelegeerd heeft 
aan de veiligheidsregio. 
 

4. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle deelnemers voor hun bijdragen aan deze AV en sluit de vergadering om 
20.02 uur. 
 


