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Alkmaarsche Roei-en Zeilvereeniging 
Voorzitter K. Elbers 
Gesterkt als we zijn door de positieve houding van het bestuur omtrent het junioren roeien willen 
wij nog enige opheldering over de beschikbare financiën voor het uitzenden van junioren naar de 
WK, EK en Coupe?  
Kan het bestuur uitsplitsen en toelichten voor hoeveel roeiers er een uitzending naar de 3 
afzonderlijke toernooien er is begroot ?  
Het bedrag voor het gehele programma van Talentontwikkeling verschaft ons onvoldoende 
informatie om een goed oordeel te kunnen vormen over de onderliggende begroting.  
 
Antwoord 
 
We kunnen deze vraag niet op deze manier beantwoorden. We begroten niet vooraf op vaste 
aantallen voor EK/WK U19 en U23. We sturen degenen op uitzending die aan de eisen voldoen. 
Hieronder volgt wel een toelichting op de eigen bijdrage. 
 
Eigen bijdrage 
 
De hoogte van de eigen bijdrage wordt jaarlijks goedgekeurd door het bestuur (cf. financieel 
statuut). 
 
Het goedgekeurde beleid ten aanzien van de eigen bijdragen in het instroomprogramma is dat we 
jaarlijks eenzelfde lijn hanteren waardoor deelnemers ieder jaar ongeveer eenzelfde bijdrage 
betalen. Daarbij is de hoogte van de bijdrage niet afhankelijk van de locatie, maar van de omvang 
van het programma. De ratio daarbij was ca. €10,- per dag. Dit is ongeveer het bedrag dat wordt 
besteed aan maaltijdvoorziening per dag. Voor 2022 zijn deze bedragen met maximaal € 50,- 
verhoogd. Bijv. voor een programma WKJ of WKu23 (selectie, voorbereiding en uitzending) van ca. 
4 weken is dat nu € 400. 
 
Voor de Coupe is het beleid dat de KNRB-bijdrage is gerelateerd aan de overheadkosten (transport 
materiaal en kosten coaches) en de individuele reis- en verblijfkosten worden doorbelast aan de 
deelnemers en dus wel afhankelijk zijn van locatie en type vervoer (zelf rijden, bus, vliegen). 
Overigens verschilt jaarlijks het bedrag dat door de KNRB begroting gaat. Wanneer deelnemers 
zelf verblijf en vervoer regelen en betalen dan is dat niet zichtbaar in de begroting en afrekening. 
De totale kosten en bestedingen kunnen dus hoger zijn. 
 

 
 
In deze tabel zijn de omvang van het programma, het aantal deelnemers, de werkelijke kosten per 
roeier (via de KNRB) en de voorgestelde eigen bijdrage voor 2022 opgenomen. 
 
Belangrijke kanttekening is dat het budget pas vastgesteld kan worden wanneer alle opbrengsten 
zeker zijn, niet alleen de contributie en eigen bijdrage, maar ook de uit subsidie en sponsoring. 
Daarbij geldt dat jaarlijks bij het oplossen van de puzzel “het geheel groter is dan de som der 
delen”. 
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Bijlage: Verdeling niet-subsidiabele kosten instroomprogramma's 2017-2022 
 

 
 
RV Pontos 
Voorzitter F. Dijkman 
 
In het Wijzigingsvoorstel veiligheid stelt u voor aan de AV de verenigingen verplicht te stellen een 
veiligheidsplan op te stellen met hierin minimaal een risico-inventarisatie en een verplichting voor 
de leden van hun vereniging om aan de eisen van de Richtlijn Zichtbaarheid te voldoen. 
 
Dit voorstel kan op de instemming van de RV Pontos rekenen. Pontos heeft evenwel één vraag: 
Kan vanuit de KNRB een format beschikbaar worden gesteld voor de risico-inventarisatie die ten 
grondslag moet liggen aan het Veiligheidsplan? 
 
Een dergelijk format met toelichting/handreiking zal de verenigingen zeer behulpzaam zijn bij de 
risico-inventarisatie en bevordert de kwaliteit en de uniformiteit daarvan. 
 
Antwoord 
 
Wij vinden het belangrijk dat álle verenigingen stilstaan bij de omstandigheden waaronder sport 
wordt aangeboden. Daarom vragen we in het HR om een veiligheidsplan. We willen hiervoor geen 
format verplicht stellen. Voor de ene vereniging zou dat een stap te ver zijn terwijl het voor de 
ander niet ver genoeg gaat.  
Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is misschien een goede basis voor zo'n 
veiligheidsplan. Zo'n RI&E is al wettelijke verplicht wanneer de vereniging werknemers in dienst 
heeft. Maar wat ons betreft mag dat ook breder worden gezien: denk aan de zorg voor vrijwilligers 
en natuurlijk de sporters. Elke vrijwilliger wil veilig kunnen werken en elke sporter vindt het 
belangrijk om veilig zijn favoriete sport te kunnen beoefenen. Een RI&E kan een hulpmiddel zijn 
om veiligheids- en gezondheidsrisico’s in je vereniging of organisatie in kaart te brengen.  
De Werkgevers in de Sport, bekend als de WOS, heeft speciaal voor de sport een branche- RI&E 
samengesteld. Het bestaat uit een  vragenlijst en op basis van de risico’s die daar naar voren 
komen wordt een plan van aanpak gemaakt. Dit plan van aanpak kan je dan gebruiken voor het 
oplossen van de risico’s. De nieuwe SportRI&E is vooral afgestemd op de risico’s bij sportbonden 
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en sportverenigingen. Voor de meeste risico’s zijn standaard maatregelen beschikbaar, zodat je 
daar niet meer op hoeft te studeren, maar er kan niet op alle sportspecifieke aspecten worden 
ingegaan.  
Ten aanzien van het sportspecifieke hebben we wel een aandachtspunt: Bij de paar RIE's die we 
hebben gezien van roeiverenigingen ligt de nadruk sterk op het gebouw, de keuken, de werkplaats 
en de botenloods etc., maar veel minder op de risico's op en bij het water, terwijl daar juist vaak 
de ongelukken gebeuren. Ga ook eens na waar op het water gevaarlijke plekken zijn: lage bruggen, 
daar waar veel vaarverkeer is, onoverzichtelijke plekken, plekken waar je niet of moeilijk het water 
uit kunt komen etc. en welke maatregelen daar passend zijn.  
De SportRIE is te vinden via: www.sportwerkgever.nl (onder het kopje Gezondheid) of 
via https://instrumenten.rie.nl/nl/wos/sport-rie.   
Beperk de RI&E overigens niet tot een 'een feestje voor het bestuur'. Een veilige vereniging begint 
met brede bewustwording en communicatie daarover. En ook het bedenken van oplossingen en 
uitvoeren van maatregelen zijn gebaat bij draagvlak in de vereniging.   
PS: goede veiligheidsplannen  delen we graag op onze pagina best practices (https://knrb.nl/best-
practices/): stuur maar op! 

HRV De Compagnie 
Voorzitter H.J Regeling 
 
Kunnen de opleidingen van roeiinstructeurs en roeicoaches (bij leden die deze hebben gevolgd) 
ook vermeld worden op de KNRB platform en ook zichtbaar gemaakt worden in KNRB club? 
Nu is alleen de w-licentie zichtbaar. Onze wens is dat ook de RI en RC licenties worden 
toegevoegd. Graag ook van leden die deze in het verleden hebben behaald. 
 
Antwoord 
 
De opleidingen van roei-instructeur en roeicoach kunnen we niet zichtbaar maken in het KNRB 
platform, omdat dit niet via dit systeem is ingericht. Dat is technisch gezien nu nog niet mogelijk. 
Als we een licentiestructuur gaan invoeren, dan worden de licenties wel zichtbaar op clubniveau 
en wellicht in de toekomst breder. 
 
Amsterdamsche Roeibond 
Voorzitter E. van Dam 
 
*Jaarplan 
Algemeen 
2.1 Er wordt geschreven dat er een “Vernieuwd vrijwilligersbeleid” komt. Wat gaat dat beleid 
inhouden?  
 
Antwoord 
 
Als KNRB werken wij als organisatie veel met vrijwilligers in bijvoorbeeld commissies, atleten 
begeleiding, etc. Onze vrijwilligers zijn erg belangrijk voor het voorbestaan van de organisatie. Het 
huidige vrijwilligersbeleid binnen de KNRB is niet meer actueel. Het doel is om deze te actualiseren 
o.a. op het gebied van wet- en regelgeving, maar ook de ontwikkeling van onze vrijwilligers. 
We denken dat we met het aanstellen van een Commissaris Opleidingen en Vrijwilligersbeleid 
komend jaar een goede slag kunnen slaan in het professionaliseren van het beleid. 
 
 
 

http://www.sportwerkgever.nl/
http://www.sportwerkgever.nl/
http://www.sportwerkgever.nl/
http://www.sportwerkgever.nl/
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https://instrumenten.rie.nl/nl/wos/sport-rie
https://knrb.nl/best-practices/
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2.2 Omzet in de toekomst, “Social Return on Investments” Om wat voor omzet gaat het en wat zijn 
de Social Returns on Investment daarbij? 
 
 
 
Antwoord 
 
Subsidiëring door NOCNSF/VWS zal in de toekomst afhankelijk worden van a) het aantal 
beoefenaren van een sport in de ruimste zin  (leden+; zie hier het belang om middels 'licenties' 
zoveel mogelijk mensen aan de roeisport te binden), b) omzet (gerealiseerde directe en indirecte 
inkomsten uit deelnemers, evenementen, sponsoren, ed.), en c) de genoemde SROI. 
Hoe deze SROI bedoeld en gemeten wordt is nog niet bepaald. Bonden kunnen hier zelf invloed op 
uitoefenen, want de SROI zal niet voor elke sport hetzelfde hoeven te zijn. Gedacht kan worden 
aan bijdragen aan algemene maatschappelijke uitdagingen op het terrein van gezondheid, 
participatie, integratie, jeugdhulp, stad- of regio-ontwikkeling, recreatie, para-sport of 
duurzaamheid. De KNRB heeft het voornemen om, naast de para-sport, in te zetten op het thema 
duurzaamheid. De koppeling met de Missie H2, gericht op de ontwikkeling van een 
waterstofeconomie in Nederland, is een voorbeeld hiervan. Het programma hiervoor zal volgend 
jaar verder ontwikkeld worden. 
 
 
2.4.2 Er wordt geschreven bij Activiteiten dat er een “fan licentie” komt. Betekent dat dat als je 
wilt juichen dat je dan over een licentie moet beschikken? 
 
Antwoord 
 
Het betekent dat we als roeisport interessant genoeg zijn, met een breed aanbod van roeivormen 
en evenementen, om ook als ex-roeier (waar er vele van zijn) aan de roeisport verbonden te 
blijven. Denk bv. aan zoiets als het golfvaardigheidsbewijs (met ca. 400.000 deelnemers in 
Nederland). 
 
 
3.1.7. Sportparticipatie/activiteiten. “Start2Row” dat hoeft toch niet uitgewerkt te worden. Dat 
kunnen verenigingen toch zelf doen? 
 
Antwoord 
 
Voor we ingaan op de rol van verenigingen geven we graag de aanleiding van Start2row  
We zien landelijk dat het bieden van een laagdrempelig platform een succesvolle formule is om 
mensen te bewegen om te gaan sporten. Denk aan  

• Wandelen: Fitstap van de wandelbond (www.fitstap.nl) 
• Fietsen: start2bike https://www.start2bike.nl/verenigingen,  
• Hardlopen: Run 2befit https://www.irun2bfit.nl/  
• Zwemmen: https://personalswimming.nl/trainingsaanbod/grouptraining/amsterdam-city-

swim-techniektrainingen/ 
Deze formules zijn succesvol, zowel in aantallen deelnemers als financieel. Wij denken dat het past 
bij de roeisport om ook een dergelijk landelijk programma lokaal aan te bieden. Roeien wordt 
gezien als sport waar je fit van wordt, waar je je vrij kunt bewegen en die je het hele jaar door met 
een grote mate van flexibiliteit kunt uitvoeren. Hier liggen kansen voor een laagdrempelig aanbod. 
  
Een aantal overwegingen voor een landelijk label 

http://www.fitstap.nl/
https://www.start2bike.nl/verenigingen
https://www.irun2bfit.nl/
https://personalswimming.nl/trainingsaanbod/grouptraining/amsterdam-city-swim-techniektrainingen/
https://personalswimming.nl/trainingsaanbod/grouptraining/amsterdam-city-swim-techniektrainingen/
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Sporters  
Sporters hebben wat te kiezen. Start2Row biedt een herkenbaar label, naast de reguliere 
wervingskanalen van verenigingen. Sporters kunnen eenvoudig kennismaken, onder leiding van 
deskundige instructeurs, zónder gelijk ‘de vlag’ van een vereniging te voelen, terwijl ze wel het 
‘zijn op een vereniging’ ervaren. De drempel om te gaan roeien -en lidmaatschap- wordt kleiner.  
Uit onderzoek in opdracht van het mulierinstituut 
<https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10100&m=1598451855&action=file.download
> bevestigt deze aanname: Sportstimuleringsprogramma’s zijn een aanvulling om het bestaande 
beweegaanbod en helpen bij om mensen langere tijd te binden en dus écht in beweging te 
houden. 
  
Verenigingen 
Voor verenigingen kan dit aantrekkelijk zijn omdat ze gebruik kan worden gemaakt van een 
landelijk label. Een landelijk label is een middel om meer bekendheid te krijgen, meer leden en 
meer inkomsten. Het draagt bij ook aan een modern imago. Verenigingen hebben natuurlijk vrije 
keuze of men meedoet of niet. 
  
KNRB 
Past bij de KNRB doelstelling tot professionalisering. Past ook bij onze ambitie om andere groepen 
aan te boren. Wellicht zullen sommige partijen die zien als concurrentie vanuit de bond, maar 
bedenk: het is alleen een label. De uitvoering is lokaal, via bestaande roei-infrastructuur. 
  
ARB geeft aan dat verenigingen dit zelf kunnen.  
KNRB, ARB en de andere verenigingen gaan elkaar daar wat ons betreft prima vinden. Anders dan 
bij de hierboven genoemde ‘start2’-programma’s, die bijna alle in handen zijn van commerciële 
partijen, is het ons idee dat start2row uitvoering vindt via de bestaande roeiinfrastructuur, dus ook 
via de verenigingen.  Hoe? Dat willen we komend jaar met jullie uitzoeken.   
 
 
Zie bijlage reguliere activiteiten. “De maatschappelijke impact van de roeisport, onderzoeken en 
meten”. Hoe wilt u dat gaan meten? 
 
Antwoord 
 
Vanuit NOC*NSF wordt de middelenverdeling op een andere manier ingericht. Een belangrijk 
onderdeel hiervan is de maatschappelijke impact (SROI) die een sport heeft. Momenteel is 
NOC*NSF nog bezig met de ontwikkeling van het SROI model. Dit model zal leidend zijn voor ons 
om de maatschappelijke waarde te meten. 
 
In 2019 hebben wij hier zelf ook onderzoek naar gedaan en het is bovendien een thema in 
meerdere campagnes die we aan het voorbereiden zijn. Bijvoorbeeld het thema ‘diversiteit & 
inclusie’ en de Missie H2 Energy Challenge. 
 
 
 
*Junioren 
Voor de topsport wordt er per lid € 3,00 gereserveerd voor uitzending van grotere equipes naar 
Coupe en Junioren WK. Kan dat geld niet beter besteed worden aan reiskosten en kleding voor de 
deelnemers om de eigen bijdrage verminderen? De onkosten kunnen hoog oplopen en daarmee is 
deelname  exclusief voor welgestelden, die zich dit kunnen permitteren. 
Conclusie 3. Er zal gerapporteerd worden in het jaarplan en jaarverslag, maar niet in de financiële 
stukken. Dat betekent dat  de uitgaven niet te controleren zijn. Is daar een andere oplossing voor? 

https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10100&m=1598451855&action=file.download
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10100&m=1598451855&action=file.download
https://nocnsf.nl/sportbonden/veranderagenda/middelenverdeling
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Antwoord 
 
In 2016 is een extra contributie ingevoerd om uitzendingen van talentploegen (U19 en U23) te 
faciliteren. De concrete aanleiding was een tekort schietend budget om een JW8+ in 2015 naar het 
WKU19 in Rio de Janeiro uit de kunnen zenden. Verenigingen moesten dit toen ad hoc oplossen 
met extra bijdragen. Besloten is toen om met een bescheiden contributieverhoging deze situatie in 
de toekomst te vermijden.  
De totale KNRB-kosten van het talentprogramma zijn (in normale jaren) aanzienlijk hoger dan met 
deze verhoging gedekt wordt (2021: totale kosten €259k; extra contributie U19+U23 €112k). 
Additionele middelen worden gevonden in de algemene contributie en bij sponsororen 
(afhankelijk van lopende contracten). Het verschil wordt gedekt met eigen bijdragen van 
deelnemers.  
De totale kosten van uitzendingen zijn de afgelopen 2 jaar vrij sterk opgelopen, o.a. door extra 
maatregelen (testen en reiskosten) in het kader van de Covid-pandemie. Bijgevolg zijn de eigen 
bijdragen ook hoger dan in het verleden. We zien dit niet snel veranderen.  
De conclusie dat dit de internationale wedstrijdsport voor junioren (en studenten) relatief duur en 
daarmee exclusief maakt is op zich juist. Dit probleem doet zich in alle sporten voor. Er zijn ook 
grenzen aan de mate waarin voorzieningen voor wat uiteindelijk een kleine groep is, omgeslagen 
kunnen worden over de totale roeigemeenschap. In een aantal gevallen springen verenigingen 
overigens bij als dit rond specifieke jonge atleten tot knelpunten zou leiden. 
Tenslotte verwijzen wij naar het voornemen om in overleg met juniorenverenigingen in 2022 een 
aparte Junioren Coach Commissie op te richten die samen met het juniorenteam van de KNRB 
verantwoordelijk wordt voor de voorbereiding van internationale wedstrijddeelname. 
Jaarprogramma en bekostiging zullen onder de verantwoordelijkheid van deze commissie komen 
te vallen. Hierdoor zal ook de externe transparantie van de besteding van middelen verbeteren. 
 
 
*Aanmelden van Nationale Wedstijden 
Het voorstel voor de blauwdruk wedstrijdkalender dat nu voor ligt gaat geheel voorbij aan de 
wedstrijd organiserende verenigingen en de traditionele data en locatie van hun wedstrijden. Het 
kan niet de bedoeling zijn dat “de commissie nationale wedstrijden” bepaalt wanneer er 
wedstrijden gepland gaan worden en dat vervolgens iedereen die dat wil daarop kan intekenen 
voor de organisatie ervan! 
Bijv.: Een ‘Tijdwedstrijd grote boten’, gepland op 18 – 19 maart 2023, kan straks door elke 
willekeurige organisator (vereniging, bond, bedrijf, etc.) aangevraagd worden en deze dan dus 
kennelijk op een willekeurige locatie organiseren!? Head of the River Amstel (‘normaal’ op dit 
weekend) wordt dan mogelijk Head of the River IJssel!? 
Idem voor de BaB-wedstrijden in april, mei, juni en juli. Organisator en locatie vrij? Traditionele 
data 1e weekend juni voor ARB en laatste weekend juni voor Koninklijke/Holland beker beide niet 
gepland in 2023!? (deze data staan niet ingevuld) 
Dit vinden wij niet wenselijk en wij verzoeken u dit voorstel in te trekken en te herzien in 
samenspraak met  de betrokken wedstrijd organiserende verenigingen/ -commissies.  
 
Antwoord 
 
We lichten bovenstaande graag mondeling tijdens de AV toe bij het agendapunt, maar trekken het   
voorstel niet in. 
 
 
*Rondvraag 
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1. Kan de commissie nationale wedstrijden bezien of het organiseren van Boord aan Boord 
wedstrijden gedaan kan worden zonder gebruik te maken van een volgboot met 
kamprechter achter elke wedstrijd? Wij denken dat dit mogelijk is aangezien dit tijdens de 
FISA-masters wedstrijden reeds 35 jaar gangbaar is zonder noemenswaardige problemen. 
Dit zou veel voordelen opleveren, zoals: 

- Minder milieuvervuiling; 
- Weinig hinder voor deelnemende roeiploegen (minder golven) en geen onnodige irritatie; 
- Minder kamprechters nodig per wedstrijd weekend; 
- Meer ruimte in het programma, want 3- of 4-minuten starts mogelijk. 
Voor de veiligheid kan er op elke 500m.-lijn een motorboot liggen die bij calamiteiten 
inzetbaar is. Kamprechters kunnen de wedstrijd vanaf de kant begeleiden of volgen door: 
- Op elke 250m-lijn een camera + speaker te hangen die de kamprechter op de finishtoren 

en/of starttoren kan bedienen (of middels andere digitale technieken) 
- Meerijden (fiets of auto) 
- Positie op elke 500 meter in te nemen met megafoon 
- ….. andere opties…? 
Wij zouden als ARB-wedstrijden in 2022 graag als ‘Pilot’ dienen om dit te testen 
 

Antwoord 
 

We zullen voor dit voorstel advies vragen aan de Kamprechtercommissie. 
 
 
 
2. Kan de commissie nationale wedstrijden een andere oplossing bedenken voor het wegen 

van de wedstrijdboten? Deze taak vergt veel ruimte, inzet van vrijwilligers/kamprechters 
en tijd. Het is organisatorisch lastig om dit op elke wedstrijd te moeten inrichten. 
Misschien is het mogelijk een database aan te leggen waarin de gegevens van de 
wedstrijdboten worden opgenomen, zoals basisgewicht en ev. extra ballast die nodig is om 
aan het minimum bootgewicht te voldoen. Dan kan tijdens de wedstrijden, bijv. bij de 
veiligheidscontroles van de hielstrings en puntballen, ook de ballast gecontroleerd worden 
door de kamprechters. Verenigingen dienen dan de gelegenheid te krijgen om hun 
wedstrijdboten te laten wegen en te laten registreren in de database.  
 

Antwoord 
 

Ook hiervoor zullen we advies vragen aan de Kamprechtercommissie. 
 
 

 


