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1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de 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. Het is een 
goed bezochte vergadering. Er zijn maar liefst vier ereleden aanwezig, maar ook een 
vertegenwoordiging van de NSRF, de Commissie Infrastructuur, de Juridische Commissie, de 
Federatie Sloeproeien, Roeivereniging Harder i.o. (coastalroeien) en NLRoei. Daarnaast zijn Marco 
van Bemmel (techniek), een aantal bureaumedewerkers en de notulist betrokken bij de vergadering. 
Hij constateert dat geen enkele belemmering een rechtsgeldige vergadering in de weg staat. 
 
Er hebben zich 68 lid-verenigingen (51 algemene verenigingen en 17 studentenverenigingen) 
aangemeld. Dat betekent dat het vereiste quorum voor een statutenwijziging niet gehaald wordt en dat 
dus een tweede AV nodig is. 
 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van 21 november 2020 
De voorzitter constateert dat er geen opmerkingen zijn en brengt de notulen in stemming. De AV stelt 
de notulen vast met 123 stemmen voor, 0 tegen en 13 blanco. 
 
3. Corona en impact voor de roeisport (terugblik en vooruitblik) 
De voorzitter doet verslag van wat er tot nu toe gebeurd en gedaan is in het kader van corona. De 
KNRB heeft zich via NOC*NSF, het Ministerie van VWS en de Vereniging Sport en Gemeenten hard 
gemaakt voor ruimere mogelijkheden voor het roeien. Een actie van de KNRB en de Koninklijke 
Nederlandse Hockey Bond samen heeft geleid tot een verruiming van de mogelijkheden voor sporters 
tot 27 jaar. Voor sporters ouder dan 27 jaar wordt vooralsnog vastgehouden aan de anderhalve 
meterregel, ook buiten. De KNRB hoopt op een verdere verruiming, zodra de cijfers het toelaten. 
NOC*NSF houdt de sportbonden op de hoogte van steunmaatregelen voor sportverenigingen. Een 
overzicht daarvan staat op de website van NOC*NSF (https://nocnsf.nl/coronavirus-en-
sport/compensatie-sportverenigingen). Welke roeiwedstrijden dit jaar nog gehouden kunnen worden, 
hangt af van de maatregelen, maar de KNRB hoopt op veel en bereidt zich daarop voor. De heer 
Haagsma vertelt daarover meer. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) stelt Martijn van Rossum voor, de nieuwe 
liaison voor de verenigingen. De heer Van Rossum verzamelt informatie, vertaalt die naar de 
roeisport, helpt verenigingen in contacten met de overheid en neemt zelf initiatieven. Met betrekking 
tot corona zegt hij het volgende: 
− De KNRB probeert zowel voor als achter de schermen invloed uit te oefenen. Een aantal 

gemeenten heeft ontheffing gegeven voor roeiers vanaf 27 jaar in meerpersoonsboten. Informatie 
daarover zal zo snel mogelijk met de verenigingen gedeeld worden. 

− Op dit moment richt de KNRB zich vooral op het realiseren van kleinschalige wedstrijden met 
name voor de jeugd, waarvoor geen evenementenvergunning en geen negatieve coronatest 
vereist zijn. 

− De Hunze en Het Spaarne gaan deelnemen aan een kleinschalige test met trainen in 
meerpersoonsboten door roeiers vanaf 27 jaar op 17 en 24 april 2021. De KNRB hoopt dat 
gunstige resultaten leiden tot verruiming van de regels of een structurele uitzondering door 
veiligheidsregio’s. 

− Het NK Klein is door de veiligheidsregio Hollands Midden als topsportwedstrijd erkend en vindt 
plaats op 17 en 18 april 2021 op de WA-Baan, zij het zonder publiek. Financiële bijdragen van de 
KNRB en de NK-organisatie dekken het begrotingstekort. De KNRB hoopt dat er geen dure PCR-
testen vereist worden, maar dat goedkopere sneltesten volstaan. 

− De KNRB werkt aan een wekelijkse wedstrijdcyclus op de WA-Baan vanaf 1 mei 2021, maar 
daarvoor is nog geen toestemming verleend door de overheid. Ook voor die wedstrijden zal 
waarschijnlijk een test verplicht worden gesteld. Alle organisaties van 2 km-wedstrijden en 
competitiewedstrijden werken hierin samen. De WA-Baan heeft ruimte voor 500 aanwezigen 
zonder dat er een evenementenvergunning nodig is. De NSRF speelt een grote rol bij de 
collectieve inkoop van vrijwel alle faciliteiten. Deelnemende verenigingen, de NSRF en de KNRB 
staan garant voor de overige annuleringskosten. Er wordt een vaste bijdrage per deelnemer 
gehanteerd, dat eventueel aangepast wordt afhankelijk van het aantal deelnemers. Als er begin 

https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport/compensatie-sportverenigingen
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport/compensatie-sportverenigingen


 
 
3 

mei 2021 nog geen evenementen georganiseerd kunnen worden, dan overweegt de KNRB om 
vervallende wedstrijden aan het eind van de reeks te laten aansluiten, maar niet later dan het 
derde weekend van juli 2021. 

− Waarschijnlijk mogen er vanaf 1 juli 2021 weer evenementen georganiseerd worden op de 
normale manier, met een annuleringsverzekering vanuit de overheid. Dat is goed nieuws voor de 
NSRF en de Dutch International Youth Regatta, die gepland staan voor het eerste weekend van 
juli 2021. 

 
De voorzitter neemt het pleidooi van Bart Peters (RIC) en Eddy Middeldorp (De Laak) ter harte om ook 
te kijken naar wat de KNRB kan doen voor mensen die gevaccineerd zijn. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) voegt eraan toe dat er nog wel een 
politieke discussie gaande is over een vaccinatiepaspoort, maar dat de KNRB daar zeker naar kijkt. 
 
De voorzitter begrijpt van Ron Diercks (De Hunze) dat NOC*NSF verwacht dat na de persconferentie 
van het kabinet van vandaag de test bij De Hunze en het Spaarne weer geannuleerd wordt. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) legt in reactie op een vraag van Lucas 
Bollen (Nereus) uit dat de NSRF en de KNRB garant staan voor de niet-begrote annuleringskosten en 
de deelnemende verenigingen voor de begrote annuleringskosten. 
 
4. Ingekomen stukken 
Onderstaande stukken zijn binnengekomen: 
− Het Jaarverslag 2020 van de Vertrouwenscontactpersoon van KNRB (zie www.knrb.nl) 
− Het Jaarverslag 2020 van de Tuchtcommissie KNRB (zie www.knrb.nl) 
− Een brief van de NSRF en een aantal algemene verenigingen d.d. 15 maart 2021 met betrekking 

tot de coachlicentie (wordt behandeld bij het betreffende agendapunt). 
− Een reactie van het bestuur van de KNRB op deze brief.  
 
5. Bestuursmededelingen 
De voorzitter heeft de volgende mededelingen: 
− Het virtuele Roeicongres 2021 was een succes, ook al is een fysieke bijeenkomst natuurlijk 

leuker. De opkomst en de waardering waren goed. In totaal hebben 75 verenigingen 
deelgenomen. 

− Meer dan 40 voorzitters hebben deelgenomen aan een aantal bijeenkomsten via Zoom over 
allerlei actuele onderwerpen, waaronder een nieuw meerjarenplan, licenties en opleidingen. Het 
bestuur overweegt om deze vergadervorm te behouden, bijvoorbeeld voor de 
themabijeenkomsten. Er zullen dit voorjaar geen fysieke regiobijeenkomsten plaatsvinden. 

− De KNRB zoekt de samenwerking met andere partijen, waaronder de Federatie Sloeproeien 
Nederland, waarvan een delegatie vandaag de AV bijwoont. 

 
De heer Tibben (commissaris sportontwikkeling) voegt daaraan toe dat de KNRB al een tijdje 
samenwerkt met de Federatie Sloeproeien Nederland. In de Breedtesportvisie staat dat de KNRB een 
bond wil zijn voor ‘alle roeiers’ en met deze samenwerking geeft het bestuur daar invulling aan. De 
beide bonden willen concreet samenwerken op het gebied van kennisontwikkeling en -deling, 
voorlichting, trackingsystemen, opleidingen en evenementen. Daarnaast werkt de KNRB steeds vaker 
samen met het Watersportverbond. 
 
Mevrouw Fobler (secretaris) heeft de volgende mededelingen: 
− Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Alle 

informatie daarover is terug te vinden op de website van de KNRB en in de Ledenpost. Binnenkort 
zal meer informatie volgen via de Ledenpost. 

− In de Statuten, het Tuchtreglement en het Huishoudelijk Reglement van de KNRB is bepaald dat 
de roeisport zich houdt aan alle dopingregels. Ondanks de coronacrisis zijn er vorig jaar 138 out-
of-competitiontests gedaan (het jaar daarvoor 195). Daaruit blijkt dat vooral de whereabouts om 
constante aandacht vragen, ook in de roeisport. 

− Uit het Jaarverslag 2020 van de Vertrouwenscontactpersoon blijkt dat zij steeds beter wordt 
gevonden door sporters en bestuurders. Dat is goed, want daaruit blijkt dat er veel aandacht is 
voor een veilig sportklimaat. Daarom zal er naast Pieta van Dishoeck een tweede VCP aangesteld 
worden, Gertie Dekker. Gertie is lid van Orca. Zij is actief geweest als wedstrijdcoach, als 
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secretaris en in verschillende commissies. Zij is momenteel nog actief in de Raad van Advies van 
Orca. Zij werkt in de Human Resources en woont in Utrecht. 

− Uit het Jaarverslag 2020 van de Tuchtcommissie blijkt dat er geen tuchtzaken zijn geweest. Eén 
melding kon worden afgedaan door middel van een succesvol mediationtraject. 

 
De voorzitter vraagt Gertie Dekker of zij nog iets wil zeggen over zichzelf. 
 
Mevrouw Dekker (VCP KNRB) heeft geen moment getwijfeld, toen zij door Pieta van Dishoeck 
gevraagd werd voor deze functie. 
 
De voorzitter vraagt tot slot een moment van stilte ter nagedachtenis van de mensen die de roeiwereld 
zijn ontvallen in het afgelopen jaar: Claudia van Lieshout, Jorrit Wubben, Harry Kolk, John Claessens, 
Tjerk Veenstra, Thea Tolner, Harry Westenberg en Jos Compaan. 
 
6. Vaststelling Jaarverslag 2020 
De voorzitter brengt in herinnering dat het jaarverslag mede gemaakt wordt om aan de eisen van 
NOC*NSF te voldoen. Het verslag biedt veel informatie en inspiratie, maar wordt maar weinig gelezen. 
Hij roept iedereen op om het alsnog een keer te lezen. De AV stelt het jaarverslag vast met 136 
stemmen voor, 0 tegen en 5 blanco. 
 
7. Financiën Bondsjaar 2020 
Mevrouw Van Rieven (penningmeester) geeft een toelichting. De accountant heeft een positieve 
controleverklaring afgegeven en adviseert de AV om de jaarstukken goed te keuren. Ook de FAC is 
tevreden. De FAC is een steun en toeverlaat voor de penningmeester en zij is dan ook blij dat zowel 
mevrouw Neppérus (voorzitter), als de heren Maes en Van Viersen bereid zijn om hun werk nog een 
jaar voort te zetten. Het bestuur stelt dan ook voor om hen opnieuw te benoemen als leden van de 
FAC.  
De penningmeester geeft een toelichting op de Jaarrekening 2020. De KNRB heeft, ondanks de 
moeilijke omstandigheden, een redelijk jaar achter de rug. De contributie-inkomsten zijn stabiel 
gebleven. De ledendaling bij de algemene verenigingen is min of meer gecompenseerd door een 
stijging bij de studentenverenigingen, maar het totale ledental lijkt nu toch licht te dalen. Het resultaat 
is iets hoger dan verwacht, voornamelijk door lagere kosten bij de pijler algemeen en de pijler 
communicatie en sponsoring. Omdat er veel minder wedstrijden en toertochten hebben 
plaatsgevonden, zijn zowel de baten als de lasten bij sportparticipatie lager. De lagere bijdrage van 
NOC*NSF voor de topsport wordt gecompenseerd door geannuleerde trainingskampen en 
uitzendingen. De afnemende sponsorinkomsten zijn echter wel een punt van aandacht. Aegon is 
bereid gevonden om hoofdsponsor te blijven voor 2021, maar voor daarna zal een nieuwe 
hoofdsponsor gevonden moeten worden, waarbij COVID-19 een complicerende factor is. Het bestuur 
wil een groot deel van het resultaat toekennen aan de algemene reserve om flexibiliteit te houden in 
deze onzekere tijden. Er vindt wel een kleine verschuiving plaats van de reserve naar de voorziening 
voor het onderhoud van het OTC.  
 
De heer Witsenburg (Epsilon) vindt de Jaarrekening 2020 goed te begrijpen en vraagt of de 
penningmeester ook aandacht wil besteden aan de leesbaarheid van de begroting. 
Mevrouw Van Rieven (penningmeester) heeft in de vorige AV al toegezegd dat zij zal proberen om de 
begroting wat toegankelijker op te stellen. Zij is daarmee bezig in samenwerking met de financieel 
manager van de KNRB. 
 
De heer Klok (De Amstel) vraagt om een aparte verantwoording van de kosten van het juniorenroeien. 
Dit is toegezegd door de vorige penningmeester, toen in 2016 besloten werd tot een 
contributieverhoging. Die contributieverhoging zou ten goede komen aan het juniorenroeien. 
De voorzitter zal de toezegging van de vorige penningmeester opzoeken en kijken of dat mogelijk is. 
Mevrouw Van Rieven (penningmeester) zal ernaar kijken. 
 
De voorzitter brengt de voorgestelde besluiten in stemming.  
 
a. (Her)benoeming van de leden van de FAC 
Het bestuur van de KNRB stelt herbenoeming voor van de leden van de Financiële Adviescommissie: 
mevrouw H. Neppérus (voorzitter), de heer V. Maes en de heer M. van Viersen. 
De AV stemt in met de voordracht met 138 stemmen voor, 3 tegen en 0 blanco. 
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b. Goedkeuren van de Jaarrekening 2020 
De AV keurt de Jaarrekening 2020 goed met 117 stemmen voor, 1 tegen en 14 blanco. 
 
c. Decharge bestuur over het jaar 2020 
De AV verleent decharge aan het bestuur voor het in 2020 gevoerde financiële beleid met 139 
stemmen voor, 0 tegen en 1 blanco. 
De voorzitter bedankt de AV voor het in het bestuur gestelde vertrouwen. 
 
d. Controle ledenadministratie 
De voorzitter deelt mee dat bij loting bepaald is dat dit jaar de ledenadministraties van de Drienerlose 
Roeivereniging Euros, Algemene Leidse Studenten Roeivereniging Asopos de Vliet, de Asser 
Roeiclub en Roeivereniging Rijnland gecontroleerd zullen worden. 
 
8. Herbenoeming KNRB-bestuur 
De voorzitter deelt mee dat het bestuur zowel de secretaris als de commissaris sportontwikkeling 
voordragen voor herbenoeming. 
 
a. Herbenoeming mevrouw H.K.B. Fobler, secretaris 
De voorzitter zegt dat het bestuur graag zou zien dat de AV instemt met deze voordracht. Mevrouw 
Fobler is benoemd voor een eerste periode in 2015, herbenoemd in 2018 en benoembaar voor de 
derde bestuursperiode, eindigend 2024.  
De AV stelt de herbenoeming van mevrouw H.K.B. Fobler als secretaris vast met 141 stemmen voor, 
0 tegen en 5 blanco.  
Mevrouw Fobler (secretaris) bedankt via de chat de AV voor de steun en de felicitaties. 
 
b. Herbenoeming de heer D.F. Tibben, commissaris sportontwikkeling 
De voorzitter zegt dat sportontwikkeling een brede portefeuille is en dat heer Tibben dan ook verreweg 
de meeste commissies onder zijn hoede heeft. Hij is benoemd tot commissaris sportontwikkeling in 
2018 en benoembaar voor zijn tweede bestuursperiode. Het bestuur zou ook de heer Tibben graag in 
het bestuur houden en beveelt zijn herbenoeming aan. 
De AV stelt de herbenoeming van de heer D.F. Tibben als commissaris sportontwikkeling vast met 
149 stemmen voor, 0 tegen en 0 blanco. 
 
9. Statuten, Huishoudelijk Reglement, Tuchtreglement en Licentievoorwaarden 
De voorzitter geeft het woord aan de secretaris voor een toelichting op de voorgestelde wijzigingen. 
 
a. Vaststellen Statuten 
Mevrouw Fobler (secretaris) legt uit dat in de statuten drie zaken gewijzigd worden: 
− De statuten zijn aangepast aan de komst van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

(WBTR). Er is bijvoorbeeld toegevoegd dat de FAC een vervangende bestuurder aanwijst, als het 
bestuur van de KNRB ‘bij ontstentenis’ geen besluiten kan nemen. 

− Daarnaast is opgenomen dat de KNRB een digitale AV kan organiseren, los van de huidige 
Tijdelijke wet COVID-19. Afhankelijk van de situatie kan het bestuur kiezen voor een digitale of 
fysieke AV. 

− Er is een aanklager ingevoerd (een van de minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF) voor 
dopingzaken, seksuele intimidatie en matchfixing. Voor doping heeft de KNRB zich al aangesloten 
bij het ISR, dat beschikt over een pool van aanklagers. Voor seksuele intimidatie en matchfixing 
kan dat nu nog niet; daarom moet de KNRB toch beschikken over een eigen aanklager. 

− Tot slot is de leesbaarheid verbeterd en het hoofdlettergebruik geüniformeerd. 
 
De heer Kooiman (De Kop) denkt dat in artikel 9.1, einde lidmaatschap, ten onrechte nog gesproken 
wordt over lid in plaats van lid-vereniging. 
Mevrouw Fobler (secretaris) constateert dat hij gelijk heeft. Dat zal uiteraard veranderd worden. 
 
De heer Van Wijngaarden vraagt of leden gedetailleerd zijn naar artikel 3. 
De heer Perenboom (Juridische Commissie) beaamt dat dat zo is, maar voegt eraan toe dat er ook 
staat dat de leden in de statuten en reglementen nader worden aangeduid als lid-vereniging(en). Dus 
om consequent te doen, zou er nog steeds lid-vereniging moeten staan. 
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De voorzitter brengt het voorstel in stemming.  
De AV stelt de wijzigingen in de statuten vast met 137 stemmen voor, 0 tegen en 1 blanco.  
 
b. Vaststellen Huishoudelijk Reglement (HR) 
Mevrouw Fobler (secretaris) geeft een toelichting op de wijzigingen, voor zover die geen betrekking 
hebben op de coachlicentie. In het HR is opgenomen dat de eerder besproken aanklager benoemd 
wordt door de AV. Daarnaast is de leesbaarheid verbeterd en het hooflettergebruik geüniformeerd. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) gaat nader in op de coachlicentie, die 
conform het jaarplan ingevoerd zou worden. De NSRF heeft het bestuur, mede namens een aantal 
algemene verengingen, in een brief verzocht om een nadere dialoog over de uitgangspunten van de 
coachlicentie. Het bestuur heeft daarom besloten om dit voorstel aan te houden. 
 
De voorzitter brengt de voorgestelde wijziging van het HR in stemming zonder het voorstel voor de 
coachlicentie. 
De AV stelt het HR vast, uitgezonderd artikel 46.A, lid 1.d: de coachlicentie, met 144  stemmen voor, 0 
tegen en 1 blanco.  
De KNRB voldoet hiermee aan de minimum kwaliteitseisen van NOC*NSF. Het bestuur zal de functie 
van aanklager invullen en in gesprek gaan met de verenigingen over de coachlicentie.  
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) zegt in antwoord op de vraag van de 
heer Diercks (De Hunze) dat in de brief staat dat het bestuur in overleg zal gaan met 
verenigingsvertegenwoordigers, maar nog niet hoe dat precies zal gaan. Voor studentenverenigingen 
zal een afspraak worden gemaakt met de NSRF. In overleg met het bondsbureau zal hij er in ieder 
geval voor zorgen dat alle algemene verenigingen de kans krijgen om mee te praten. 
De heer Van Groeningen (NSRF) bedankt het bestuur voor het aanhouden van het besluit. Hij roept 
alle verenigingen op om zich in te lezen. Wat hem betreft mogen algemene verengingen hun 
argumenten doorgeven aan de NSRF. De NSRF is graag bereid om die ook mee te nemen in het 
overleg. 
De voorzitter voegt eraan toe dat verenigingen die behoefte hebben aan overleg, een e-mail kunnen 
sturen naar het bondsbureau. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) beantwoordt tot slot nog een vraag uit de 
chat. De licentie heeft alleen betrekking op coaches en niet op instructeurs. De instructeurslicentie 
komt in een later stadium aan de orde. Het zijn twee separate trajecten. 
 
c. Vaststellen Tuchtreglement 
Mevrouw Fobler (secretaris) geeft een toelichting. De leesbaarheid van dit reglement is verbeterd en 
de aanklager is doorgevoerd. Gewijzigd is dat iemand uit een functie kan worden ontzet, ook als die 
persoon die functie nog niet vervult. Bovendien is geregeld dat iemand die door de Tuchtcommissie of 
de AV geschorst wordt, aanwezig mag zijn bij die AV. 
 
De voorzitter brengt de voorgestelde wijzigingen in stemming. 
De AV stelt de wijziging van het Tuchtreglement vast met 128 stemmen voor, 0 tegen en 1 blanco. 
 
d. Ter kennisname: aangepaste Licentievoorwaarden 
De voorzitter deelt mee dat Licentievoorwaarden gebaseerd zijn op de uitgangspunten die de AV 
eerder heeft vastgesteld en nu ter kennisneming voorliggen. De leesbaarheid is verbeterd en er zijn 
dubbelingen en onduidelijkheden verwijderd. Als verenigingen daarover nog vragen hebben, dan 
kunnen zij die per e-mail stellen. 
 
10. Rondvraag 
De voorzitter geeft traditiegetrouw het woord aan een van de ereleden, in dit geval mevrouw Eijs. 
 
Mevrouw Eijs (erelid) is inmiddels gewend aan digitaal vergaderen, maar zij mist wel de persoonlijke 
gesprekken voor en na de vergadering. Zij geeft haar complimenten aan de penningmeester voor haar 
transparante en complete toelichting op de financiële stukken, vooral omdat die de basis vormen voor 
vertrouwen en een goede dialoog. Zij heeft met veel plezier gelezen over de aandacht die het bestuur 
heeft voor inclusie en diversiteit. Het opleidingsprogramma Groei vindt zij dan ook een goed initiatief. 
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Een ander belangrijk issue is ongewenst gedrag. Het is belangrijk om dat bespreekbaar te maken en 
daarom is zij blij met de tweede VCP. Zij adviseert om aan dit onderwerp ook aandacht te besteden bij 
de uitwerking van de coachlicentie. Zij heeft wat moeite met het verdwijnen van de ‘ch’ uit de naam 
van de bond, misschien uit angst dat daarmee ook historisch besef verloren gaat. Maar, als de ‘ch’ 
staat voor een conservatieve houding, dan kan de roeiwereld die wel missen. Zij bedankt het bestuur 
voor zijn inzet, zijn duidelijke lijn voorwaarts en deze hele vlotte AV. 
 
De voorzitter bedankt mevrouw Eijs voor haar mooie woorden. Hij had inderdaad meer opmerkingen 
verwacht van de ereleden over het verdwijnen van de ‘ch’. De KNRB wil echter een moderne bond 
zijn. De koning heeft inmiddels zijn goedkeuring gegeven, dus het is officieel. Hij gaat verder met de 
rondvraag en geeft het woord aan de heer Eggink. 
 
De heer Egging (Phocas) vraagt namens de studentenverenigingen waarop het bedrag van 5.000 
euro voor de wedstrijdcyclus op de WA-baan is gebaseerd en waar die vandaan komen. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) antwoordt dat de KNRB geen geld heeft 
om een bijdrage te leveren aan de grote risico’s van dit seizoen. De KNRB levert wel een bijdrage aan 
het begrotingstekort van het NK Klein. In overleg met de NSRF is besloten om de totale garantstelling 
van 10.000 euro te delen. De garantstelling geldt echter alleen voor risico’s die echt niet voorzien 
kunnen worden. 
 
De heer Bollen (Nereus) vraagt waarom de KNRB niet garant staat voor voorziene annuleringskosten. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) antwoordt dat de KNRB geen ruimte 
heeft om hiervoor geld te reserveren, omdat de pijler sportparticipatie zelfs afstevent op een tekort. De 
KNRB is wel bereid om garant te staan voor onbekende risico’s om de verenigingen daarvoor te 
behoeden. 
 
Mevrouw Van Etten (Breda/Commissie Infrastructuur) vraagt wanneer er naar verwachting weer in 
grotere nummers gevaren mag worden buiten de wedstrijden. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) antwoordt dat de landelijke overheid 
bepaalt hoe lang de anderhalve meterregel blijft gelden voor roeiers vanaf 27 jaar, maar gemeenten 
staan soms meer toe. Martijn van Rossum zal verenigingen daarvan op de hoogte houden. 
 
Mevrouw Fobler (secretaris) leest op de chat de vraag of er in verband met de WBTR een collectieve 
verzekering beschikbaar is. De KNRB heeft geen mogelijkheden om een collectieve verzekering voor 
verenigingen beschikbaar te stellen. Met betrekking tot de vraag of er een stappenplan beschikbaar is 
in relatie tot de invoering van de WBTR verwijst zij naar de Ledenpost van januari 2021. In de 
komende Ledenpost volgt bovendien meer informatie over de invoering van de WBTR. 
 
De heer Middeldorp (De Laak) vraagt of er geen quorum meer nodig is voor een statutenwijziging. 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat voor een statutenwijziging wel een quorum nodig is. Voor 
de andere besluiten moeten er voldoende leden zijn die hun stem uitbrengen. 
 
De voorzitter voegt eraan toe dat er vandaag geen quorum aanwezig is en dat er dus een tweede AV 
georganiseerd zal worden. 
 
De heer Egging (Phocas) komt terug op zijn vraag over de financiële bijdrage van de KNRB. Het is 
weliswaar fijn dat de KNRB en de NSRF samen het risico willen dragen, maar hij vindt het wel 
opvallend dat de NSRF met een aanzienlijk kleiner eigen vermogen evenveel bijdraagt als de KNRB. 
Hij begrijpt dat de reserves van de KNRB bedoeld zijn om financiële klappen op te vangen, maar hij 
zou het ook terecht vinden dat de verenigingen, die het ook zwaar hebben in deze tijd, ondersteund 
worden met een extra bijdrage.  
De voorzitter antwoordt dat het bestuur na uitgebreid overleg en ampele overwegingen tot dit besluit is 
gekomen, dat het bestuur zeker oog heeft voor de studentenverenigingen. Het gaat echter in dit geval 
wel om een kleinere wedstrijden dan normaal. 
 
Mevrouw Heddema (Njord) komt ook terug op de garantstelling van 5.000 euro. Zij vraagt waarom er 
geen aanspraak zou kunnen worden gemaakt op het potje voor begrotingstekorten bij wedstrijden. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) antwoordt dat de bestemmingsreserve 
voor nationale en internationale wedstrijden al volledig bestemd voor nieuwe wedstrijden. Dat geld kan 
niet nog een keer ingezet worden. De KNRB levert een flinke bijdrage aan het NK Klein. Daarbij gaat 
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het om dezelfde doelgroep. De nationale wedstrijden worden goed bedeeld, terwijl er geen middelen 
beschikbaar zijn voor de breedtesport junioren, waarmee het helemaal niet goed gaat. 
Mevrouw Van Rieven (penningmeester) voegt eraan toe dat het totale ledenaantal momenteel licht 
daalt, dat onmogelijk te voorspellen is hoe dat afloopt en dat de KNRB ook nog te maken heeft met de 
tweede fase van een pittig ICT-traject. Het bestuur heeft echt een zorgvuldige afweging gemaakt. 
Mevrouw Heddema (Njord) is blij met de uitleg. Zij denkt dat dit onderwerp erg leeft bij de lid-
verenigingen en zij hoopt dat het bestuur bereid is om toch te zoeken naar de mogelijkheden om 
gebruik te maken van het potje voor begrotingstekorten. 
De voorzitter verzekert haar dat haar oproep begrepen is. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter sluit af met de mededeling dat het bondsbureau te maken heeft met onderbezetting door 
de afwezigheid van Monica Visser en het komend zwangerschapsverlof van Kristel Kooij. Joost van 
Mierlo is bereid gevonden om het bureau als interim-professional te ondersteunen. Hij bedankt alle 
deelnemers voor hun bijdragen aan deze AV en de gasten voor hun belangstelling en sluit de 
vergadering om 21.15 uur. 


