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7 december 2021



ONLINE WELKOM & OPENING



Microfoon dempen
Demp je microfoon als je niet aan het woord bent, 
om echo en achtergrondgeluid te voorkomen. Dit 
doe je door op de knop “Mute” in het menu te klikken.

Vragen stellen
Gebruik de chatfunctie, waarna de voorzitter de 
vraag beantwoordt (of laat beantwoorden) of maak 
gebruik van de knop “Raise Hand” (via participants
list). De voorzitter verleent je vervolgens het woord. 

Het woord krijgen
De voorzitter verleent mensen het woord. Vergeet 
niet je microfoon aan te zetten.

VERGADERETIQUETTE



AGENDA
1. Opening en vaststelling agenda

2. Ingekomen stukken

3. Begroting 2022

4. Statuten en Huishoudelijk Reglement
a. Vaststellen wijziging Statuten (aansluiting ISR)
b. Vaststellen wijziging Huishoudelijk Reglement

i. Coachlicentie

5. Rondvraag

6. Sluiting



2. INGEKOMEN STUKKEN



3. BEGROTING 2022
Focus op ontwikkeling junioren



FOCUS OP  ONTWIKKELING JUNIOREN



ONTWIKKELING JUNIOREN BREEDTE & TOPSPORT
2017 2018 2019 2020 2021 2022
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• Junioren 
ranking, 
NSRK

• Coupe
• EJK
• WJK

• NSRK
• Coupe
• EJK
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• Manager

• NSRK
• Coupe
• EJK
• WJK
• Manager

• NSRK
• Oprichting 

junioren
commissie

• Coupe
• EJK
• WJK
• Manager

• Alle regio’s een competitie
• Koningsspelen
• Verfilming leskaarten 
• Juniorenwervingskaart
• Wervingsdrieluik van 

webinars
• Video cursus niveau 1 voor 

junioreninstructeurs
• Virtuele NSRK
• Coupe (“breed”)
• EK Junioren (“FA-niveau”)
• WK Junioren (“FA-niveau”)
• Manager Talentontwikkeling
• Juniorencoach (0,25fte)

• Gestructureerde kalender van 
wedstrijden

• Koningsspelen
• Wervingstoolkit voor verenigingen 

ontwikkelen
• Webinars worden voortgezet
• Video Haalbeeld
• NSRK
• Communities worden opgestart
• Landelijk juniorenwedstrijden en de 

competitiekalender op elkaar 
afgestemd

• Coupe/WKJ + WKJ Coastal (YOG)
• Manager / Juniorencoach (0,4fte)
• Junioren coach commissie
• Kennisbank juniorenroeien op de 

KNRB-website
• Versterken vrijwilligers
• Junioren niveau 2/3 module
• Communities vervolg

FTE inzet 0,2/0,5 0,2/0,8 0,2/0,8 0,4/0,8 1,2/1,0 1,5/1,2

30k extra



SAMENVATTEND

• Er gaat op verzoek van de leden 30k meer naar breedtesport. 
• Kosten junioren vaak onderdeel van algemene posten. In praktijk wordt er veel meer aan junioren 

uitgegeven dan de directe posten die genoemd zijn in de juniorenpresentatie tijdens de AV.
• Vergelijkbaar detailniveau van financiële verslaglegging per pijler en efficiënt gebruik schaarse resources 

(zie ook slide 11 pres vorige AV, junioren, stand van zaken en plan 2022).

• Meten op resultaat start nu:
• Naar 8.000 junioren.
• Gemiddeld 25% junioren per algemene vereniging.
• 12000 deelnemende scholieren aan schoolroeien, conversie naar lidmaatschap 15%
• Volledige uitzending Coupe. Waardige en representatieve (= “FA-niveau”) selectie, voorbereiding en 

uitzending WJK en WJK Coastal. Als in reeds goedgekeurde Jaarplan 2022: 150+ junioren (profieltesten), 60+ 
junioren van 20+ verenigingen, 20+ juniorencoaches en 0,4 Bondscoach Junioren.



BEGROTING 2022

Uitgangspunten

1. Sluitende begroting (V&W).

2. ledengroei van 0,9% begroot (indexatie van 1,6%).

3. Sponsorgelden veren terug naar niveau 19/20 (EUR585, +EUR250k): ondersteunend aan 
groeistrategie naar 2030.

4. 30 k extra voor junioren.

5. Begrotingsopbouw gekoppeld aan jaarrekening t.b.v. vergelijkbaarheid.

6. Liquiditeiten en investeringen.



BEGROTING 2022 (+4,6%)
Nieuwe presentatie begroting. 1
Contributiestijging 2.5%.2
Toename sponsor gelden met 250k tot 585k. 3
Stijging van ICT kosten tegen 
digitaliseringsdoelstellingen (91k, 20k eenmalig).4
Personeelskosten: investeren in stabiliteit en 
duurzaamheid team.5
OTC: voorziening en onderhoud: 40k.6
Extra voor para & sportmedische support 
(+ca30k).7

Inzet reserves in lijn met bestemming: 15k.9

KNRB
Begroting Begroting

Voor verdeling contributie/sponsoring 2021 2022
Voor mutatie bestemmingsreserves        
Baten

Subsidies 2.159.000              2.082.000              
Contributies 1.368.994              1.409.258              
Overigen 500                        -                             
Algemeen 3.528.494          3.491.258          

Sponsoring 350.000                 585.000                 
Overigen -                             7.500                     
Communicatie en sponsoring 350.000             592.500             

Sportontwikkeling 3.000                     3.000                     
Evenementen/faciliteiten 46.730                   46.730                   
Opbrengst materiaal 32.500                   32.500                   
Opleidingen 56.128                   56.128                   
Toercommissie 140.000                 140.000                 
Sportparticipatie 278.358             278.358             

Diverse eigen bijdrage 145.000                 139.600                 
Topsport 145.000             139.600             

4.301.852          4.501.716          
Lasten

Algemene bureaukosten 412.881                 461.990                 
ICT 68.425                   91.500                   
Organisatiekosten 92.350                   99.000                   
Algemeen 573.656             652.490             

Bureaukosten 194.000                 165.834                 
Marketingkosten 14.040                   20.000                   
Sponsorkosten 6.906                     8.500                     
Communicatiekosten 42.755                   42.151                   
Communicatie en sponsoring 257.701             236.485             

Sportontwikkeling 128.755                 180.221                 
Evenementen/faciliteiten 134.620                 155.628                 
Kosten materiaal 41.689                   41.689                   
Opleidingen 150.805                 165271
Toercommissie 138.000                 138.000                 
Sportparticipatie 593.869             680.809             

Winnende Ploegen 2.158.125              2.175.000              

Identificatie High Potentials 496.000                 506.700                 
Kosten OTC 236.500                 250.232                 
Topsport 2.890.625          2.931.932          

4.315.851          4.501.716          

Saldo van baten en lasten -13.999             -0                      

Extra voor junioren: 30k tov begroting 20 nov.8



BEGROTING 2022 VS 2021 BATEN & LASTEN
1. Back to normal(?) Contributie: +40k.

2. Nieuwe sponsor contracten, nog geen nieuwe 
hoofdsponsor: + 250k.

3. Wegvallen Corona subsidie: - 77k.

Alle pijlers delen mee in de omzetstijging. De 
inkomsten worden als volgt verdeeld: 

1. Extra kosten ICT voor Algemeen, OTC 
(algemene stuk) van topsport naar Algemeen.

2. Communicatie 2 ipv 3 medewerkers.

3. Sportparticipatie: investeren in stabiliteit en 
duurzaamheid team & 30k extra voor junioren.

4. Topsport: Extra voor para, sportmedische 
support & trainingskampen (+ca35k, 
was ca 50k).

Baten 2021 2022 ontwikkeling

Subsidies 2.159.000     50% 2.082.000     -4%
Contributie 1.368.994     32% 1.409.258     3%
Sponsoring 350.000         8% 592.500         69%
Sportparticipatie 278.358         6% 278.358         0%
Overigen 145.500         3% 139.600         -4%
Totaal 4.301.852    100% 4.501.716    5%

Lasten 2021 2022 aandeel

Algemeen 573.656          13% 652.490     14%
Communicatie & Sponsoring 257.701          6% 236.485     5%
Sportparticipatie 593.869          14% 680.809     15%
Topsport 2.890.625       67% 2.931.932  65%
Totaal 4.315.851     100% 4.501.716 100%



CASH FLOW EN INVESTERINGEN
Investeringsbegroting 2022
bedragen EUR  x 1000 Toelichting

Algemeen 26 Doorontwikkeling ICT systeem (Foys)
Communicatie & Sponsoring 2 ICT hardware
Sportparticipatie 7 Motor en ICT hardware
Topsport 50 Vervanging Catamarans en Teamtenten
OTC 50 Functioneler maken kantoorruimte

TOTAAL 135

Cashflow 2022
bedragen EUR  x 1000

Inkomsten

NOC NSF 2082
Opleidingen/Toerroeien ed.sportparticipatie 278
Contributie 1409
Sponsorbijdragen 2021 585
Overige opbrengsten topsport 148

Totaal inkomsten 4502

Uitgaven
Personeelsuitgaven 2208
Algemeen 326
Marketing en Communicatie 73
Sportparticipatie 326
Trainingskampen en Uitzendingen 1325
Overig 150
Rente en aflossing 26
Investeringen 135

Totaal Uitgaven 4569

Saldo -67



3. BEGROTING 2022

Voorgesteld besluit: De AV stelt de begroting 2022 vast

Indien u stemgerechtigd bent kunt u nu stemmen via de Online Stemtool.

Stemmen



4. STATUTEN EN 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

a. Vaststellen wijziging Statuten (aansluiting ISR)

b. Vaststellen wijziging Huishoudelijk Reglement

i. Coachlicentie



TOELICHTING

• Sporttak overstijgende thema’s worden complexer.

• Verdere professionalisering tuchtrechtspraak nodig.

• Volledige, deskundige en ervaren tuchtcommissie bij ISR.

• Aanklager bij ISR (ontbreekt bij KNRB).

• Uniformiteit in berechting.

• Afspraken bij ISR garanderen voortvarende procesgang.

Aansluiting vraagt: 
Nog vast te stellen: Statutenwijziging
Al vastgesteld op 20/11/2021: Wijziging tuchtreglement en 
overeenkomst met ISR 

AANSLUITING OP ISR VOOR 
THEMA’S SEKSUELE 
INTIMIDATIE EN MATCHFIXING

STATUTEN EN 
HUISHOUDELIJK 

REGLEMENT



A. VASTSTELLEN WIJZIGING 
STATUTEN (AANSLUITING ISR)

Voorgesteld besluit: De AV stelt de wijziging van de 
statuten vast

Indien u stemgerechtigd bent kunt u nu stemmen via de Online Stemtool.

Stemmen

STATUTEN EN 
HUISHOUDELIJK 

REGLEMENT



i. Coachlicentie

B. VASTSTELLEN WIJZIGING 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN EN 
HUISHOUDELIJK 

REGLEMENT



• Voorgeschiedenis

• Proces sinds maart 2021

• Aanpassingen uitgangspunten

• Overgangsperiode met maatwerktrajecten
• Oplossingen voor ervaren coaches die nog geen diploma 

hebben, maar wel actief willen coachen, ook op internationaal 
niveau

• Opleidingen en diploma’s
• Splitsing opleiding en toetsing om zo de kosten voor de 

studentenverenigingen te reduceren
• Tijdbesteding deelnemers aan opleidingen optimaliseren, zodat 

een realistisch beroep wordt gedaan op de tijd van vrijwilligers

INHOUDSOPGAVE

COACHLICENTIE



VOORGESCHIEDENIS
• Aandacht voor veilig sportklimaat en de rol van coaches daarbij

• Begonnen met onderzoek naar seksuele intimidatie door commissie De Vries in 2017.
• In 2021 verbreed naar grensoverschrijdend gedrag in de sport.

• MJP 2017+ en jaarplannen 2017-2019
• Elke roeier heeft toegang tot een gekwalificeerde coach of instructeur.
• Kwalificatie-eisen voor coaches die naar (inter)nationale wedstrijden worden uitgezonden en later voor de andere niveaus.
• Netwerk van gekwalificeerd kader ontwikkelen voor kennisuitwisseling en competentieontwikkeling.

• Jaarplan 2020
• Gekwalificeerde coaches krijgen in 2020 een coachlicentie.
• De coachlicentie is een middel om coaches en instructeurs te stimuleren zich te blijven ontwikkelen en de kwaliteit van 

kennis & vaardigheden te borgen. Hierdoor zijn zij in staat om hun roeiers beter te helpen en ontwikkelen. De coachlicentie 
geeft toegang tot scholingsactiviteiten en internationale uitzendingen.

• Roeiverenigingen kunnen de coachlicentie gebruiken om de verantwoordelijkheid te nemen die zij hebben voor de kwaliteit 
van het instructie/coachkader en de veiligheid van hun roeiers.

• Het licentiebeleid richt zich in eerste instantie op de roeicoaches en wordt daarna uitgebreid naar de roei-instructeurs.

• Jaarplannen 2021-2022
• Uitrol coachlicentie als nieuw product van de KNRB met een heldere businesscase.
• Coachlicenties implementeren en 250 licenties afgeven.



PROCES SINDS MAART 2021
• We zijn er vanuit gegaan dat goedkeuring van de jaarplannen, met name het jaarplan 2020, 

betekent dat er voldoende duidelijkheid en draagvlak voor de introductie van de 
coachlicentie is.

• Er bestond bij de verenigingen het (onjuiste) beeld dat de coachlicentie ook verplicht wordt 
voor coachen op de eigen vereniging.

• Er was behoefte aan een overzicht van bijscholingsactiviteiten in relatie tot de 
coachlicentie en inzicht in de kosten.

• Er zijn aanpassingen gedaan in de uitgangspunten.

• Er is een heldere overgangsperiode met maatwerktrajecten.

• Binnen de roeiwereld leven aanvullende wensen om de opleidingen aan te passen.

• Er wordt samen met de verenigingen onderzocht hoe de opleidingen en toetsing kunnen 
worden gesplitst en hoe de tijdbesteding van de opleidingen meer in overeenstemming 
kunnen brengen met het vaak vrijwillige karakter van de coaching.



AANPASSINGEN UITGANGSPUNTEN

• De meerwaarde van de coachlicentie is het vertrekpunt geworden van de invoering.

• De bijdrage van externe aanbieders aan de bijscholing van coaches is expliciet gemaakt.

• Er zal aandacht zijn voor de wens om de kosten en de tijdsinvestering zo beperkt mogelijk 
te laten zijn.

• Bij de wedstrijdinschrijvingen zullen alle ingeschreven coaches worden vermeld. Bij de 
inschrijving wordt aangegeven over welk niveau coachdiploma of coachlicentie de coach 
beschikt.

• De bepaling dat coaches met een licentie 3 of 4 het recht geeft om tijdens een wedstrijd 
bezwaar in te dienen bij het hoofd van de jury is komen te vervallen.

• Er is een evaluatiemoment na 2 jaar.



OVERGANGSPERIODE MET 
MAATWERKTRAJECTEN
• Coaches die in de periode 2017-2021 zijn mee geweest op FISA-uitzending

• Beoordeling op basis van Proef van Bekwaamheid 3.1: Geven van trainingen en stimuleren van sportieve 
ontwikkeling van wedstrijdroeiers.

• Tijdelijke werkgroep bepaalt welke aanvullende thema’s getoetst moeten worden en hoe de beoordeling 
plaatsvindt.

• Coaches die in aanmerking willen komen om een ploeg te begeleiden tijdens de Coupe de la 
Jeunesse en actieve en ervaren coaches, geselecteerd door de tijdelijke werkgroep. 

• Assessment van de huidige competenties en ervaring van de coach met het daaruit volgende aanvullende 
leertraject dat nodig is om de toetsing voor het RC-3 diploma succesvol af te leggen door de tijdelijke 
werkgroep.



OPLEIDINGEN EN TOETSING

• Aanbod van opleidingen KNRB.

• Ledenonderzoek 2018.

• Beoordeling en evaluatie door deelnemers.

• Aanpassingen op basis van de evaluaties.

• Opleidingen 2021-2022.

• Wat levert het toegezegde onderzoek op?



AANBOD KNRB

• Junior Coach 1

• Roei Instructeur 2

• Roei Instructeur 3

• Roei Coach 2

• Roei Coach 3

• Roei Coach 4



LEDENONDERZOEK 2O18

• Helft van de verenigingen heeft een eigen opleiding.

• Toch heeft driekwart van de verenigingen behoefte aan KNRB-opleidingen.

• 18 (van de 67) verenigingen (4 studenten- en 14 algemene verenigingen) geven specifiek 
aan extra hulp bij het opleiden van coaches en instructeurs nodig te hebben.

+ + + o – – – Cijfer [1-5]

KNRB – 17 taken 4,7 53,8 34,7 5,9 0,9 3,6

Opleidingen 7,1 58,9 30,4 3,6 0,0 3,7



BEOORDELING EN EVALUATIE
• Beoordeling

• Seizoen 2018-2019: 86% van de 44 deelnemers raden anderen KNRB-opleidingen aan en beoordelen de 
inhoud van de opleiding met een 7,4.

• Doorgevoerde suggesties deelnemers
• Aandeel praktijk vergroot.
• Overgestapt op digitaal beoordelen.

• Evaluatie en aanpassing
• RC-4 vernieuwd i.s.m. docenten en Triamfloat (onderwijsdeskundigen).
• Inspanningsfysiologie vernieuwd (RC-2 en RC-3) i.s.m. Koen Levels en Jabik Bastiaans (deskundigen 

Olympisch team).
• Voeding toegevoegd aan RC-3 i.s.m. sportdiëtiste Anne-Marijke Ambergen.
• Blessurepreventie toegevoegd aan RC-2 en RI-2 i.s.m. bondscoach Titus Weijschedé.
• Mentale aspecten toegevoegd aan RC-2 en RI-2 i.s.m. met Yaap Sport- en Prestatiepsychologen.
• PvB organiseren verenigingsactiviteit geschrapt bij RC-2 en RI-2.
• Docenten worden beoordeeld door NOC*NSF.



OPLEIDINGEN 2021-2022
• Junior Instructeur 1

• Gaat begin 2022 van start, ontwikkeld door juniorencommissie.

• Roei Instructeur 2
• Rijnmond (12), De Hertog (11), De Maas (10)

• Roei Instructeur 3
• OTC (5)

• Roei Coach 2
• Skadi (10), Triton (9), Boreas (10), De Compagnie (6+6?)

• Roei Coach 3
• OTC (14+3?), Skadi (12), maatwerktrajecten (?)

• Roei Coach 4
• OTC (20 aanmeldingen voor 12 plaatsen, extra mogelijkheid komt in 2022)

Roei Instructeur 2 en Roei Coach 2 kunnen in het kader van het Sportakkoord (deels) worden vergoed door de 
gemeente. De Hertog, Daventria, Zwolsche, Boreas en mogelijk De Compagnie maken hier gebruik van.



TOEGEZEGD ONDERZOEK

• Splitsing opleiding en toetsing
• Verandering in de borging van de eindtermen.
• Verschuiving verantwoordelijkheid van docent naar examinator.
• Splitsing in de betaling voor de opleiding en de (deel)examens, inclusief herkansingen.
• Financiële haalbaarheid van deze constructie is daarbij het kernpunt.

• Tijdbesteding voor de opleiding optimaliseren
• Theoretische kennis beperken tot het noodzakelijke.
• Aanvullende kennis aanbieden in bijscholingspakketten.
• Praktische deel van de opleiding zoveel mogelijk verweven met het coachen zelf.
• Outline voor de portfolio-opdrachten aanbieden, met een indicatie voor de (maximale) omvang voor de verschillende 

onderdelen.

• Onderzoek in 2022
• Bevindingen verwerken in de opleidingen in 2023



I. COACHLICENTIE

Voorgestelde besluiten: 

1. De AV wordt gevraagd te besluiten tot het opnemen van de 
coachlicentie in het HR art 46A lid 1 sub d coachlicentie en 
daarmee het Huishoudelijk Reglement vast te stellen.
Dit komt neer op het juridisch verwerken van de betreffende passage in het 
jaarplan 2022 dat op 20 november door de AV is aangenomen. Dit besluit gaat 
over het principe van de coachlicentie en niet over de inhoud. 
Voor dit besluit is twee-derde meerderheid nodig.

2. De AV wordt gevraagd de uitgangspunten van de coachlicentie 
goed te keuren. 
Aan het goedkeuren van de uitgangspunten zijn ook de overgangsregelingen 
en de toezeggingen verbonden. 

Indien u stemgerechtigd bent kunt u nu stemmen via de Online Stemtool.

Stemmen

STATUTEN EN 
HUISHOUDELIJK 

REGLEMENT



5. RONDVRAAG



6. SLUITING



BEDANKT & TOT ZIENS
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