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Terms of Reference NK Stuurgroep 
 

Doel Doel van het NK Stuurgroep is het maken van afspraken over de 
Nationale Kampioenschappen roeien tussen het KNRB-bestuur, het 
bondsbureau en de besturen van wedstrijdorganisaties die het NK-
contract hebben ondertekend. 
 
Onder de NK Stuurgroep vallen het NK Klein, het NK Groot junioren, het 
NK Groot senioren en het NK Indoorroeien. 
 

Taken 1. Het komen tot een NK-contract.  
Het NK-contract is de vastlegging van de condities waaronder de 
NK ’s moeten worden georganiseerd. Het NK-contract gaat over 
4 jaar, een olympische cyclus.  

2. Jaarlijks afspraken maken over de verdeling van de NK ‘s over de 
wedstrijdkalender en wedstrijdorganisaties. 

3. Jaarlijks vaststellen van het NK-reglement en bijbehorende 
promotiecodes. 

4. Jaarlijks bespreken van de NK ‘s in het wedstrijdprogramma. 
5. Initiëren van verbeteringen die leiden tot verhoging van de 

kwaliteit van de NK ‘s een spin-off kunnen zijn voor andere 
wedstrijdorganisaties. 

 

Deelnemers en 
mandaat. 

Leden: 
- Voorzitter 
- Secretaris 
- KNRB-bestuur commissaris Wedstrijden 
- KNRB-bestuur commissaris Toproeien 
- Bestuursleden van de verenigingen/ NK-organisaties 
- Medewerker Bondsbureau sportparticipatie 
- Een vertegenwoordiger uit de atletencommissie 
 
Bestuursleden van de organiserende vereningen hebben het mandaat 
om namens het bestuur besluiten te nemen.  
 
Afhankelijk van de agenda kunnen leden zich laten vergezellen door 
deskundigen (b.v. wedstrijdleiders, communicatiedeskundigen enz.) 

NK Contract  
2017-2020 

Het NK-contract 2017-2020 is getekend door: 
- KNRB 
- KZRV Hollandia 
- Westelijke Roeibond 
- Amsterdamsche Roeibond 
- Koninklijke Holland Beker 
- Nereus 
- Laga (specifiek voor NK Groot 2019) 

Frequentie en 
tijdsinvestering. 

De NK Stuurgroep komt vier tot vijf keer per jaar bijeen. 
De NK Stuurgroep komt bijeen op het Bondsbureau. 
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Onderwerpen In het najaar worden de NK ‘s van het komend jaar besproken. 
In het voorjaar de laatste details en themabijeenkomsten. 
Een keer in de vier jaar is de vernieuwing het NK-contract onderwerp 
van bespreking. 

Agenda 1. Opening en mededelingen 
2. Verslag en actiepunten 
3. Onderwerpen 
4. Rondvraag en volgende vergadering 
5. Sluiting 

Notulen Er worden notulen en een actielijst opgemaakt en verzonden aan de 
leden.  
Een copy gaat naar her bondsbureau 

 


