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1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de online Algemene Ledenvergadering (AV) van de KNRB om 10.43 uur en heet 
alle aanwezigen van harte welkom, met name de ereleden en dragers van erepenningen. Hij deelt 
mee dat er een opname gemaakt wordt van deze vergadering, zodat die teruggekeken kan worden. 
 
Er hebben zich 64 lid-verenigingen 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 23 maart en 8 april 2021 
De voorzitter constateert dat er geen opmerkingen zijn en brengt de notulen in stemming.  
De AV stelt de notulen van 23 maart 2021 vast met 141 (gewogen) stemmen voor, 0 tegen en 3 
blanco.  
De AV stelt de notulen van 8 april 2021 vast met 142 (gewogen) stemmen voor, 0 tegen en 6 blanco. 
 
3. Ingekomen stukken 
De voorzitter deelt mee dat de volgende stukken zijn binnengekomen: 
− De heer T. Bervoets (voorzitter ZZV) laat per e-mail d.d. 17 november 2021 weten, dat ZZV voor 

alle voorstellen is. Een vereniging kan helaas niet vooraf instemmen met de besluiten; de 
voorzitter had zich wel kunnen laten vertegenwoordigen. 

− Gisteravond laat zijn voorstellen met betrekking tot de begroting binnengekomen. 
− Een brief van Triton over de coachlicentie is ook gisteravond binnengekomen. 
De ingezonden voorstellen worden behandeld bij het desbetreffende agendapunt, maar het verzoek is 
wel om voorstellen voor de AV in het vervolg eerder in te dienen, zodat het bestuur zich kan 
voorbereiden. 
 
4. Bestuursmededelingen 
De voorzitter heeft de volgende mededelingen: 
− Fysieke bijeenkomsten waren in het afgelopen jaar helaas niet mogelijk door corona. Komend jaar 

zullen er weer voorzittersbijeenkomsten en overleggen met besturen georganiseerd worden, 
eventueel digitaal. 

− Het bestuur wil een iets modernere, meer interactieve invulling geven aan de AV, waarbij ook het 
bondsbureau aan tafel zit, zoals bij NOC*NSF en World Rowing al gebruikelijk is. Dat verandert 
overigens niets aan de verantwoordelijkheid van het bestuur. 

− Monica Visser vertrekt na tien jaar. De werving van een nieuwe algemeen directeur is in een 
vergevorderd stadium. 

− De KNRB is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Sloeproeifederatie. 
− Het coachcongres is tot nader order uitgesteld wegens gebrek aan capaciteit op het bondsbureau. 
− Met betrekking tot het roeicongres legt het bestuur de leden via de stemtool de keuze voor tussen 

een fysieke bijeenkomst (zodra corona dat toelaat) en een digitaal evenement, zoals vorig jaar. 
Het is geen stemming, maar een peiling. 
De AV spreekt met 109 stemmen voor voorkeur uit voor een fysieke bijeenkomst. Het bestuur zal 
aan de wens tegemoetkomen, uiteraard met inachtneming van de coronaregels. 

− Er is een nieuwe versie van het Handboek Roeiaccommodaties beschikbaar. De voorzitter 
bedankt iedereen die hieraan meegewerkt heeft en beveelt het boek van harte aan. 

− Voor begin 2022 staat de tweede versie van het bestuurstalentenprogramma gRoei! op het 
programma, bedoelt voor alle jonge bestuurders. De voorzitter roept de besturen op om 
getalenteerde jonge bestuurders hiervoor aan te melden. 

− Recent heeft de AV van NOC*NSF plaatsgevonden, waarbij onderwerpen als een veilig 
sportklimaat aan de orde zijn geweest, maar ook de Olympische Spelen in Tokyo. NOC*NSF 
werkt hard aan een meerjarenplan met veel aandacht voor de breedtesport. Het verslag van het 
Centrum Veilige Sport Nederland is beschikbaar voor alle verenigingen. De minimum 
kwaliteitseisen, waaraan bonden moeten voldoen om een financiële bijdrage te krijgen, zijn 
vastgesteld. Gerard Dielesen heeft afscheid genomen als algemeen directeur. Hij is opgevolgd 
door Marc van den Tweel. 
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− Ook het World Rowing Congres heeft veel aandacht besteed aan veiligheid. Jacomine 
Ravensbergen is benoemd tot Chair of the Gender Equality, Diversity and Inclusion Commission 
en Gerritjan Eggenkamp is herbenoemd tot Treasurer van World Rowing. 

 
De vraag die in de chat gesteld is over sloeproeien en veiligheid zal de heer Tibben (commissaris 
sportontwikkeling) voorleggen aan de adviescommissie veiligheid. 
 
5. Jaarplan en Begroting 2022 

a. Vaststellen Jaarplan 2022 
De voorzitter geeft een toelichting. De KNRB heeft in de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt die op het gebied van de topsport fantastische resultaten heeft opgeleverd in Tokyo, 
maar die ook op andere terreinen voor grote veranderingen heeft gezorgd. De KNRB gaat nu een 
periode in van professionalisering, wat tot uitdrukking moet komen in het nieuwe strategische 
meerjarenplan voor 2022 en verder. Het komend jaar is echter ook de start van een nieuwe 
Olympische cyclus op weg naar de Olympische Spelen in Parijs 2024. Aegon neemt afscheid als 
hoofdsponsor. Er is zicht op een aantal nieuwe sponsors, maar er is nog geen hoofdsponsor 
gevonden. Daarom worden social media ingezet om het roeien te positioneren als een sport voor alle 
leeftijden. Het licentiemodel is verankerd in de statuten en zal verder ontwikkeld worden, mede om te 
voldoen aan de eis van NOC*NSF dat sporters gebonden moeten zijn aan allerlei tuchtrechtelijke 
zaken. Er zal speciale aandacht worden besteed aan junioren, beginners en coastal, maar ook aan 
veiligheid op het water en aan een toegankelijke en veilige sportomgeving. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) doet verslag van het juniorenroeien. 
Competitie- en schoolroeien, de opvang en werving van junioren zijn de aandachtsgebieden van de 
juniorencommissie. De ambitie is 8.000 junioren in 2030. Het budget voor volgend jaar is daarom 
verhoogd en het bestuur hoopt dat ook de verenigingen zich realiseren dat de kost voor de baat 
uitgaat.  
In verband met COVID-19 zijn er webinars gehouden over vrijwilligersmanagement, houding 
(roeitechniek), samenwerking (roeicongres), minder gemakkelijk bereikbare kinderen (roeicongres), 
jeugdbesturen (roeicongres), wervingsdrieluik en schoolroeien. Voor zover mogelijk worden die 
gepubliceerd op de website. In alle regio’s wordt inmiddels een vorm van competitie aangeboden voor 
junioren. Onder regie van de competitiecommissie wordt gewerkt aan een gestructureerde 
wedstrijdkalender voor 2022 voor competitiewedstrijden en landelijke juniorenwedstrijden.  
Zowel de activiteiten rond de Koningsspelen als het Virtuele NSRK waren zeer succesvol en worden 
dan ook voortgezet in 2022. Het NSRK wordt gekoppeld aan een reguliere wedstrijd. 
In het kader van de opvang zijn de leskaarten verfilmd, is er een instructiefilm voor ouders en 
begeleiders gemaakt en zijn er webinars gehouden voor bestuurders en instructeurs. In 2022 zal een 
kennisbank voor juniorenroeien worden opgezet, zullen de webinars worden voortgezet en zal een 
video worden gemaakt over het ‘nationale haalbeeld’ dat in de loop der tijd veranderd is. 
Om verenigingen te helpen is een juniorenwervingskaart (ArcGIS) met nuttige statistische informatie 
ontwikkeld en is een drieluik van webinars gemaakt over het werven, opvangen en behouden van 
leden. Volgend jaar komt er een wervingstoolkit voor verenigingen. 
De heer Haagsma concludeert dat er veel in beweging is gebracht door de juniorencommissie. Het is 
de bedoeling om de samenwerking tussen verenigingen en KNRB volgend jaar verder te intensiveren 
door middel van professionele procesbegeleiding via communities. Verenigingen kunnen zich 
daarvoor nog aanmelden tot 25 november 2021. 
 
De voorzitter vraagt de heer IJsbrandy in te gaan op het juniorenroeien op wedstrijdniveau, waarover 
de heer Koopman (De Amstel) een brief heeft geschreven. 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien en talentontwikkeling) deelt mee dat in overleg met een 
aantal juniorenverenigingen besloten is om een juniorencoachcommissie in te stellen om clubcoaches 
beter te betrekken bij de samenstelling en begeleiding van equipes en om het coachkader te 
versterken. In januari 2022 zal een oprichtingsbijeenkomst worden georganiseerd. Hiermee heeft het 
bestuur het amendement op het Jaarplan 2022, onder andere ingediend door De Amstel, 
overgenomen. 
 
Mevrouw Van Velzen (Skøll) vraagt hoe zit het met het competitieroeien voor studenten. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) antwoordt dat de competitiecommissie 
voor senioren, waarin een grote afvaardiging uit de NSRF zit, het aantal wedstrijden zal uitbreiden en 
daarin ook velden voor junioren zal opnemen. 
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De heer Van der Laan (Het Spaarne) steunt de lijn van het bestuur van harte, maar hij vindt dat de 
verhoging van het budget voor het juniorenroeien met slechts 15.000 euro t.o.v. vorig jaar in schril 
contrast staat met de groeiambitie en wat er van de verenigingen gevraagd wordt. Bovendien is dat 
budget niet alleen bestemd voor het juniorenroeien, maar ook voor beginners en coastalrowing. Het 
Spaarne heeft vooraf een amendement ingediend, dat vraagt om het budget te verdubbelen en om het 
hele budget uitsluitend te bestemmen voor het juniorenroeien. Dit betekent dat hij vraagt om 30.000 
euro extra (dus bovenop de al gebudgetteerde 15.000 euro t.b.v. junioren) vrij te maken ten behoeve 
van doelgroep junioren. 
Mevrouw Van Rieven (penningmeester) benadrukt dat de middelen van de KNRB beperkt zijn, dat er 
dus keuzes gemaakt moeten worden en dat er indirect meer geld besteed wordt aan het 
juniorenroeien dan alleen via het genoemde budget. 
De heer Van der Laan (Het Spaarne) pleit voor een verschuiving van middelen binnen de begroting. 
Mevrouw Van Rieven (penningmeester) vraagt wat hij bedoelt met een verschuiving. 
De heer Van der Laan (Het Spaarne) antwoordt dat hij ervoor pleit om 30.000 euro te verschuiven 
binnen de begroting ten gunste van de breedtesport junioren. 
Mevrouw Van Rieven (penningmeester) benadrukt dat de begroting het resultaat is van een 
zorgvuldige afweging van alle belangen. Het juniorenroeien krijgt meer geld dan vorig jaar en 
bovendien wordt de inzet vanuit het bondsbureau versterkt waarbij vanuit verschillende pijlers extra 
ingezet wordt op junioren. Dat is niet goed terug te zien omdat we niet per segment rapporteren. 
De heer Van der Laan (Het Spaarne) vindt dat de voorgestelde begroting geen recht doet aan de 
mega-inspanning die van de verengingen gevraagd wordt om de groeiambitie te realiseren. 
De voorzitter ziet op de chat dat het voorstel van Het Spaarne breed gesteund wordt. Het probleem is 
echter, dat een verschuiving ten koste zou gaan van een ander onderdeel. Hij is bereid om toe te 
zeggen dat hogere contributie-inkomsten, als de ledengroei zou meevallen, en/of hogere 
sponsorinkomsten deels aan junioren besteed zullen worden. 
Mevrouw Van Rieven (penningmeester) is voorzichtiger. Zij is bereid om serieus te overwegen extra 
inkomsten in te zetten voor het juniorenroeien. Corona maakt het vrijwel onmogelijk om een goede 
inschatting te maken van wat komend jaar zal brengen. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) benadrukt nogmaals dat de voorliggende 
begroting het resultaat is van een zorgvuldige afweging. Van het budget van 30.000 euro wordt 
25.000 euro aan junioren besteed en bovendien wordt het juniorenroeien ondersteund door het 
bondsbureau op het gebied van marketing, communicatie en opleidingen. 
De heer Van der Laan (Het Spaarne) is blij met de reactie van het bestuur, maar hij handhaaft 
niettemin het amendement. 
De voorzitter vraagt waar de heer Van der Laan het geld vandaan wil halen. 
De heer Van der Laan (Het Spaarne) vindt dat een taak voor het bestuur. 
De voorzitter schorst de vergadering voor enkele minuten, zodat het bestuur zich kan beraden. 
 
Schorsing  
 
De voorzitter heropent de vergadering. 
 
De heer Portasse (Hollandia) vindt het vervelend dat de indruk gewekt wordt, dat dit een heel nieuw 
plan is, terwijl de juniorencommissie maanden geleden een vergelijkbaar voorstel heeft gedaan. Hij 
vraagt waarom het bestuur niet serieus is ingegaan op de oproep van de juniorencommissie. 
De voorzitter antwoordt dat die discussie juist is meegenomen in de afwegingen van het bestuur. 
Mevrouw Van Rieven (penningmeester) voegt eraan toe dat juist geprobeerd is om alle wensen tot 
uiting te brengen in de begroting. 
De heer Portasse (Hollandia) concludeert dat de toelichting blijkbaar onvoldoende is. 
De voorzitter is het met de heer IJsbrandy eens die zegt, dat de KNRB geen doelgroepenbegroting 
heeft, afgezien van de topsport, en dat dit voorstel het beleid zou doorkruisen. Het bestuur ontraadt 
dan ook het amendement. 
De heer Van der Laan (Het Spaarne) verzoekt de voorzitter om het amendement in stemming te 
brengen. 
De voorzitter stelt voor om het Jaarplan 2022 vast te stellen en bij de Begroting 2022 terug te komen 
op het amendement. 
 
De AV stelt het Jaarplan 2022 vast met 114 (gewogen) stemmen voor, 12 stemmen tegen en 23 
stemmen blanco. 
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b. Vaststellen Begroting 2022 
Mevrouw Van Rieven (penningmeester) geeft een toelichting op de Begroting 2022. Het uitgangspunt 
is en blijft een sluitende begroting. Het bestuur gaat uit van een ledengroei van 0,9% en een indexatie 
van 1,6%. De sponsorgelden veren terug naar het niveau van 2019/2020. Het bestuur hoopt in 2022 
ongeveer 600.000 euro aan sponsorgelden te realiseren of een iets hoger bedrag, als een 
hoofdsponsor gevonden wordt. Het bestuur heeft goed geluisterd naar de feedback op vorige 
begrotingen. De huidige begrotingsopbouw is gekoppeld aan de jaarrekening om de vergelijkbaarheid 
te verbeteren. In de nieuwe opzet worden contributie- en sponsorinkomsten niet bij de begroting al 
toebedeeld aan de pijlers. De ICT-kosten stijgen, omdat het bestuur graag een ICT-medewerker in 
dienst wil nemen. Zoals bepaald is in het Huishoudelijk Reglement laat de penningmeester tot slot de 
vertaling zien naar de cashflow en de investeringsbegroting. De penningmeester verwacht dat 2021 
zal worden afgesloten met een licht verlies, veroorzaakt door het grote aantal coronatesten dat 
gedaan moet worden, de uitval van wedstrijden en extra logistieke inspanningen vanwege Corona. 
 
De heer Termorshuizen (Hemus) vraagt of de penningmeester iets kan zeggen over nieuwe 
sponsoren. 
Mevrouw Van Rieven (penningmeester) kan daarover nog niets zeggen, omdat de onderhandelingen 
nog niet afgerond zijn. Zij verwacht wel dat er nog dit jaar een paar contracten gesloten kunnen 
worden. 
 
Mevrouw Van Rieven (penningmeester) zegt in reactie op een vraag in de chat, dat de KNRB een 
mogelijk verlies kan opvangen en dat er geen liquiditeitsprobleem zal ontstaan. 
 
Mevrouw Van Velzen (Skøll) vraagt waardoor de stijging van de bureaukosten worden veroorzaakt. 
Mevrouw Van Rieven (penningmeester) antwoordt dat een deel van kosten van het OTC verschoven 
zijn van de pijler topsport naar de algemene pijler, omdat het OTC ook voor het bureau gebruikt wordt. 
Daarnaast de andere posten zoals eerder genoemd, bijv ICT. 
 
De voorzitter komt terug op het amendement. Het amendement past niet in de structuur van de 
begroting en geeft bovendien geen dekkingsvoorstel. De voorzitter herhaalt de toezegging, dat het 
bestuur bereid is om te proberen de gevraagde extra middelen voor junioren bij voorrang in te vullen 
in de begroting, mochten er extra inkomsten zijn uit contributies of sponsoring. 
 

c. Advies Financiële Advies Commissie m.b.t. Begroting 2022 
Mevrouw Neppérus brengt namens de FAC verslag uit over de Begroting 2022. Voor de FAC zijn met 
name de gevolgen van het coronavirus en de personele mutaties aandachtspunten. Alertheid is 
geboden, want helaas is het virus nog niet weg en zal de KNRB er ook in 2022 de gevolgen van 
ondervinden. Hoewel mevrouw Neppérus graag junioren steunt, vindt zij een amendement zonder 
dekking onverstandig. De FAC kan zich wel vinden in de toezegging van het bestuur, dat eventuele 
extra inkomsten aan junioren zullen worden besteed. De wisseling van functionarissen (coaches en de 
directeur) leidt tot extra uitgaven, maar daarmee is gelukkig rekening gehouden. De FAC brengt een 
positief advies uit over de Begroting 2022, maar met de opmerking dat in deze tijd alertheid op de 
ontwikkelingen geboden blijft. De FAC adviseert om het amendement niet aan te nemen, omdat dit 
zou leiden tot een negatieve begroting. De FAC steunt wel het pleidooi om te zoeken naar extra 
middelen voor junioren. De FAC bedankt de penningmeester en het bondsbureau voor hun inzet en 
constructieve samenwerking. 
 

b. Vaststellen Begroting 2022 
De heer Boeder (Juniorencommissie) vindt het opvallend dat de discussie gaat over geld, terwijl de 
groeidoelstelling voor junioren een investering is die uiteindelijk geld oplevert. Als er op enig moment 
meer dan 8.000 junioren roeien, dan levert dat de KNRB 135.000 euro per jaar aan contributie op. Hij 
is ervan overtuigd dat dat doel niet bereikt wordt, als de KNRB de uitgaven afstemt op gerealiseerde 
inkomsten. 
De voorzitter brengt daar tegenin dat de KNRB met ‘een leven lang roeien’ wel degelijk het 
juniorenroeien stimuleert. 
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De voorzitter gaat terug naar de begroting. Hij herhaalt de toezegging, dat het bestuur extra middelen 
bij voorrang zal aanwenden voor de junioren in de breedtesport en het negatieve advies van de FAC 
over het amendement. Het dictum van het amendement luidt: ‘Wij stellen u daarom voor het 
begrotingsvoorstel voor 2022 te amenderen en, bovenop de nu toegewezen middelen van 30.000 
euro ten behoeve van junioren + coastal, additioneel 30.000 euro toe te wijzen aan een 
bestemmingsreserve specifiek gericht op de stimulering van het juniorenroeien in de regio.” 
 
De voorzitter stelt voor dat de AV de financiële techniek van de begroting aan het bestuur overlaat. 
De heer Van der Laan (Het Spaarne) laat dat graag aan de penningmeester over. 
 
De voorzitter brengt het amendement in stemming. 
De AV neemt het amendement aan met 86 (gewogen) stemmen voor, 30 tegen en 23 blanco.  
 
De voorzitter concludeert dat de Begroting 2022 door het amendement een tekort laat zien. 
Mevrouw Van Rieven (penningmeester) vindt het geen goed idee om een negatieve begroting aan de 
AV voor te leggen, omdat dit in strijd is met de afgesproken uitgangspunten. Zij stelt voor om een 
aangepaste begroting voor te leggen aan een tweede AV. 
De voorzitter neemt haar voorstel over. De tweede AV vindt plaats op dinsdag 7 december 2021. 
 
6. Evaluatie Olympische en Paralympische Spelen 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien en talentontwikkeling) brengt verslag uit over de 
topsportafdeling. De Olympische Spelen in Tokyo werden een jaar uitgesteld door corona, wat een 
extra jaar trainen met weinig wedstrijden tot gevolg had. Uiteindelijk wisten elf ploegen zich te 
plaatsen. De Mixed 2x van Annika en Corné mocht als twaalfde ploeg naar de Paralympische Spelen. 
Zes van de twaalf ploegen behaalden een medaille (1 keer goud, 3 keer zilver en 2 keer brons), een 
unieke prestatie voor de Nederlandse roeisport. Corona had helaas niet alleen gevolgen voor de 
voorbereiding, maar leidde ook tot dagelijkse stress gedurende de Spelen. De heer IJsbrandy 
complimenteert de atleten, omdat zij zich niet hebben laten afleiden door die bijzondere 
omstandigheden. 
In 2019 heeft de heer IJsbrandy betoogd dat Nederland het beste roeiland van de wereld zou kunnen 
worden. Hij gelooft daar nog steeds in, maar voor een eerste plaats in de medaillespiegel zijn meer 
gouden medailles nodig. Alleen goud levert de impact op die door sponsoren en subsidiënten geëist 
wordt. De middelen die daarvoor nodig zijn, zullen in de komende cyclus nog niet beschikbaar zijn. 
Het toproeien zal moeten krimpen om met de beschikbare middelen een kwaliteitsslag te kunnen 
maken, dus minder atleten met een betere begeleiding en meer focus op de nummers, waarin 
Nederland succesvol kan zijn. 
In 2028 zal coastalrowing, de BMX van de roeisport, waarschijnlijk een Olympische sport zijn. Met 
deze tak van het roeien kunnen nieuwe doelgroepen aangeboord worden, zowel competitief als 
recreatief. Het aantal roeiverenigingen in Nederland is maar gering in vergelijking met het totale aantal 
watersportverenigingen. Het roeiwater wordt drukker, onveiliger en steeds minder geschikt voor de 
klassieke slanke roeiboot. De KNRB gaat daarom inzetten op de robuustere roeivormen. 
De eerdergenoemde relatieve krimp heeft gevolgen voor de organisatie. Het onderscheid tussen 
mannen- en vrouwenprogramma wordt opgeheven. Eelco Meenhorst wordt verantwoordelijk voor het 
programma van de hele equipe. Hij zal niet zelf coachen, maar zich vooral bezighouden met instroom, 
doorstroom en selectie van atleten en staf. En hij zal bewaken dat data en kennis worden ontwikkeld 
en ingezet voor de hele groep. 
Het zijn roerige tijden in de topsport. Kennelijk is daar aanleiding voor en kennelijk is de tijd rijp om 
zaken die voorheen geaccepteerd werden of onder het tapijt verdwenen, bespreekbaar te maken. Als 
gevolg daarvan is in de pers de vraag gerezen of de prestatiedruk vanuit de bonden en NOC*NSF te 
ver is doorgeschoten en of hoge ambities wel kunnen samengaan met een veilige topsportcultuur. Het 
is goed dat die discussie gevoerd wordt en dat er duidelijke afspraken gemaakt worden over wat 
gewenst en ongewenst gedrag is. De heer IJsbrandy is ervan overtuigd dat iedereen begrijpt dat 
topsportsucces gepaard gaat met keihard werken en pijn, maar ook dat topsport zal blijven bestaan. 
Topsport is spektakel en brengt risico’s met zich mee, maar die maken topsport juist onweerstaanbaar 
voor beoefenaars en toeschouwers. Alleen met een hechte teamstructuur, waarin iedereen blind op 
elkaar kan vertrouwen, ontstaat een veilige omgeving, waarin de atleet zich optimaal kan 
voorbereiden. Sjoerd Hamburger, zijn opvolger, zal veel aandacht gaan besteden aan de dialoog over 
dit onderwerp met de atleten en de staf. 
Tot slot bedankt de heer IJsbrandy voor het vertrouwen dat hij heeft mogen ervaren en hij wenst 
Sjoerd Hamburger, het team van de KNRB en alle wedstrijdroeiers veel succes. 
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De voorzitter complimenteert hem met het mooie verslag en zijn lange bestuursperiode met 
fantastische resultaten. 
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien en talentontwikkeling) antwoordt desgevraagd, dat de 
types coastalboten voor de Olympische Spelen vaststaan (eenmansboot (m/v) en de mixed dubbel), 
maar dat verder nog allerlei vragen beantwoord moeten worden. 
 
De voorzitter schorst de vergadering voor enkele minuten. 
 
Schorsing 
 
7. Afscheid Chris IJsbrandy – Commissaris topsport en talentontwikkeling KNRB 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Haagsma. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) spreekt de heer IJsbrandy toe namens 
het bestuur nu hij na 9 jaar aftreedt als commissaris topsport. De heer Haagsma en de heer IJsbrandy 
kennen elkaar al lang en delen hun ambities op het gebied van junioren en scullen. Na de Olympische 
Spelen in Londen bevond het Nederlandse toproeien zich in mineur. De resultaten waren 
teleurstellend en de onderlinge relaties verstoord. De heer IJsbrandy en de heer Evertse (technisch 
directeur) hebben samen als krachtig duo hun stempel gedrukt op de cultuur. Het adagium dat 
niemand belangrijker is dan het collectief is een belangrijke factor geweest voor de recente 
successen. De heer IJsbrandy liet zich niet uit het veld slaan door de teleurstellende resultaten van 
het WK in Amsterdam, maar bouwde samen met de technisch directeur en het coachteam aan een 
programma en zorgde voor een betere relatie met NOC*NSF. Het mooiste compliment kwam van het 
NOC*NSF; de heer IJsbrandy mocht niet vertrekken, voordat de Olympische Spelen in Tokyo waren 
afgerond. Daarvoor is zelfs de statutaire bestuurstermijn verlengd tot negen jaar. Het aantal medailles 
was in de afgelopen jaar enorm hoog, waarbij het scullen een belangrijke factor was. Maar er worden 
nu ook regelmatig internationale medailles verdiend in de categorieën junioren en <23. Dit is mede het 
resultaat van een bestuurder met een heldere visie die ook in stormachtig weer de ingezette koers 
vasthoudt. De KNRB kon zijn ondernemerschap en projectmatige aanpak goed gebruiken en met zijn 
collegiale houding heeft de heer IJsbrandy bijgedragen aan de plezierige onderlinge verhoudingen. 
De voorzitter voegt eraan toe dat zijn grondigheid, doortastendheid en vasthoudendheid altijd hebben 
geleid tot goed voorbereide discussies. Het bestuur stelt de AV voor om de heer IJsbrandy het 
erelidmaatschap toe te kennen. 
De AV besluit bij acclamatie de heer IJsbrandy te benoemen tot erelid. 
De voorzitter spelt hem het bijbehorende insigne op en overhandigt hem bloemen. 
 
De heer IJsbrandy bedankt zijn bestuurscollega’s voor hun mooie woorden en de erkenning. Hij is 
ervan overtuigd dat er nog vele mooie jaren zullen volgen en dat het roeien alle stormen zal 
doorstaan. 
 
De heer IJsbrandy antwoordt op verzoek van de voorzitter alsnog op een vraag van Nereus. De 
topsport begint zich steeds meer als professioneel team met professionele begeleiding te 
manifesteren, voor een groot deel gefinancierd met externe middelen. Daarnaast bestaat gewoon nog 
de internationale wedstrijdsport. De nieuwe juniorencoachcommissie moet juist daaraan een bijdrage 
gaan leveren. 
 
8. Benoeming bestuursleden KNRB 

a. Commissaris topsport en talentontwikkeling 
De voorzitter deelt mee dat het bestuur Sjoerd Hamburger voordraagt voor de functie van commissaris 
topsport en talentontwikkeling. 
De AV besluit Sjoerd Hamburger te benoemen tot commissaris topsport en talentontwikkeling met 112 
(gewogen) stemmen voor, 0 tegen en 0 blanco. 
 
De heer Hamburger bedankt voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij heeft bij World Rowing al veel 
meegekregen over veiligheid voor sporters in de topsport. Hij hoopt zich daarmee bezig te gaan 
houden en in het algemeen het roeien en de KNRB vooruit te kunnen helpen. 
 

b. Commissaris evenementen 
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De voorzitter deelt mee dat het bestuur besloten heeft om de portefeuille van de heer Haagsma te 
splitsen, omdat die enerzijds gericht is op wedstrijdroeien en anderzijds op opleidingen en kader. Het 
wedstrijddeel van de portefeuille wordt nu overgedragen aan de nieuwe commissaris evenementen. 
De rest van de portefeuille van de heer Haagsma wordt overgedragen aan zijn opvolger, als hij 
aftreedt in het voorjaar van 2022. Voor de functie van commissaris evenementen draagt het bestuur 
Wouter van Groeningen voor. 
De AV besluit Wouter van Groeningen te benoemen tot commissaris evenementen met 118 
(gewogen) stemmen voor, 0 tegen en 0 blanco. 
 
De heer Van Groeningen bedankt voor het in hem gestelde vertrouwen en kijkt ernaar uit om het werk 
van de heer Haagsma voort te zetten en samen te werken met de andere bestuursleden. 
 
9. Statuten, Huishoudelijk Reglement, Tuchtreglement en Reglement voor Roeiwedstrijden 
De voorzitter deelt mee dat er onvoldoende quorum is om een statutenwijziging vast te stellen. Er is 
dus een tweede AV nodig. Roeivereniging Agon geeft per chat een derde AV in overweging. Na 
overleg met de secretaris stelt de voorzitter voor om de discussie over de coachlicentie te verschuiven 
naar de tweede AV die gehouden zal worden op dinsdag 7 december 2021. Aldus wordt besloten. 
 
a. Vaststellen wijziging Statuten (aansluiting ISR) 
De voorzitter brengt in herinnering dat al eerder is besproken dat de KNRB zich graag wil aansluiten 
bij het ISR voor SI en MF. Hij geeft het woord aan de secretaris voor een toelichting. 
 
Mevrouw Fobler (secretaris) legt uit dat de statuten gewijzigd moeten worden om het ISR te kunnen 
aanwijzen als orgaan voor de tuchtrechtspraak van de KNRB voor MF en SI. Als de AV hierover geen 
vragen heeft, dan kan wat haar betreft de wijziging in stemming worden gebracht. 
 
De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn en brengt het voorstel tot statutenwijziging die nodig 
is voor de aansluiting bij het ISR, in stemming.  
De AV besluit de statutenwijziging vast te stellen met 128 (gewogen) stemmen voor, 3 tegen en 1 
blanco.  
 
b. Vaststellen wijziging Huishoudelijk Reglement 

i. Coachlicentie 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de AV van 7 december 2021. 
 

ii. Richtlijn veiligheid 
De heer Tibben (commissaris sportontwikkeling) begint met de constatering dat twee derde van alle 
ongevallen zicht gerelateerd is en dat het aantal incidenten toeneemt. Uit overleg met provincies, 
waterbeheerders en politie komt naar voren dat lokale kennis over het water belangrijk is, dat die 
kennis geborgd moet zijn en vooral dat roeiers goed zichtbaar moeten zijn. Het onderwerp 
zichtbaarheid is aan de orde geweest op het Roeicongres 2021 en de verenigingen pleiten zelf voor 
verplichte maatregelen. Het bestuur stelt voor om verenigingen te verplichten een veiligheidsplan te 
maken. Voor een format kunnen verenigingen terecht op www.sportwerkgever.nl. De verenigingen 
mogen zelf invulling geven aan dat plan met uitzondering van de richtlijn zichtbaarheid die alle 
verenigingen moeten implementeren voor 1 november 2022. De richtlijn houdt in dat roeiers en/of 
stuurman aan de voor- en achterzijde van de boot goed zichtbare kleding moeten dragen. Deze regel 
geldt niet voor wedstrijden. 
De voorzitter voegt eraan toe dat de KNRB is benaderd door de overheid en dat hij verwacht dat de 
overheid verplichtingen gaat opleggen, als de roeisport zelf geen veiligheidsmaatregelen neemt. 
 

iii. Blauwdruk wedstrijdkalender 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) gaat in op de vragen van de ARB, die 
met name vreest voor niet goed afgewogen beslissingen als gevolg van de blauwdruk. De commissie 
nationale wedstrijden heeft in de afgelopen jaren te maken gekregen met een steeds moeilijker 
belangenafweging bij het opstellen van de wedstrijdkalender. De commissie wil alle betrokken partijen 
goed horen, niet alleen wedstrijdorganisaties, maar ook coaches, kamprechters en roeiers. De heer 
Haagsma benadrukt dat er niets opgelegd wordt, maar dat de blauwdruk in feite een instrument is om 
de belangenafweging transparanter te maken. De wedstrijdorganisaties bepalen zelf op welke datum 
zij intekenen. Als alle informatie over wedstrijden vooraf bekend is, kan gemakkelijker en beter een 
afweging gemaakt worden. De blauwdruk wordt dus opgesteld in overleg met de hele 

http://www.sportwerkgever.nl/
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roeigemeenschap, terwijl de kalender tot nu toe alleen gebaseerd was op de voorkeuren van de 
wedstrijdorganisaties. Het bestuur wil dit opnemen in het HR, maar de commissie wedstrijden zou de 
werkwijze ook kunnen toepassen zonder dat het in het HR staat. De heer Haagsma heeft gelezen dat 
er behoefte is aan overleg. Hij zou het liefst in overleg met de verenigingen tot een gedragen besluit 
komen voor de volgende AV. 
De voorzitter voegt eraan toe dat hiermee beoogd wordt een deel van de jaarlijkse discussie over de 
wedstrijdkalender naar voren te halen, zodat alle belangen kunnen worden meegenomen. Hij geeft het 
woord aan mevrouw Van Dam als vertegenwoordigster van de ARB. 
 
Mevrouw Van Dam (ARB) benadrukt dat niet alleen de ARB, maar ook de KHB een uitgebreide brief 
hierover heeft gestuurd. De toelichting van de heer Haagsma neemt de zorgen van de ARB niet weg. 
Zij vindt het vreemd tegenover de huidige organisatoren, dat iedereen zou kunnen intekenen op 
wedstrijden. In theorie kan een willekeurige vereniging op een willekeurige locatie intekenen op de 
Head als langeafstandswedstrijd grote boten. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) brengt daar tegenin dat dat nu ook kan. 
DDS zou bijvoorbeeld kunnen besluiten om op het weekend van de Head een langeafstandswedstrijd 
te organiseren. Hij verwacht dat de commissie wedstrijden rekening houdt met de historie van 
wedstrijden. 
Mevrouw Van Dam (ARB) benadrukt dat dat niet in de blauwdruk staat en zij denkt dat er meer 
problemen in de wedstrijdkalender zitten. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) pleit voor nader overleg om alle 
misverstanden weg te nemen. 
De heer Van der Burg (De Maas) deelt de zorg van de ARB. Hij heeft niet het gevoel dat deze 
werkwijze zal leiden tot meer transparantie. Hij weet dat er een overleg gepland staat voor 13 
december 2021 en daarom vindt hij het oneigenlijk om dit voorstel nu in stemming te brengen. Hij 
raadt de AV dan ook af om nu een besluit te nemen. Hij pleit ervoor dat verenigingen, 
wedstrijdorganisaties en de commissie wedstrijden eerst met elkaar in gesprek gaan. 
De voorzitter vraagt of de heer Haagsma het voorstel wil agenderen voor de tweede AV of voor een 
latere AV. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) verwacht niet dat binnen twee weken 
consensus zal zijn bereikt. Daarom stelt hij voor te gaan oefenen met dit model, gaandeweg daarvan 
te leren en pas een besluit te nemen als deze werkwijze een verbetering van het proces blijkt te zijn. 
De voorzitter concludeert dat er nu geen besluit wordt genomen. 
 

iv. Kamprechterlicentie 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) legt uit dat het voorstel is om de 
leeftijdsgrens voor kamprechters te verlagen voor verschillende categorieën en om de leeftijdsgrens 
uit artikel 64 te halen en op te nemen in het Reglement voor Roeiwedstrijden. 
 
De voorzitter brengt de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement met uitzondering van de 
coachlicentie en de blauwdruk wedstrijdkalender in stemming. 
De AV stelt de wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement met betrekking tot de richtlijn veiligheid en 
de kamprechterlicentie vast met 98 (gewogen) stemmen voor, 30 tegen en 11 blanco. 
 
c. Vaststellen wijziging Tuchtreglement 
De voorzitter geeft een korte toelichting. De uitleg van de secretaris bij de wijzigingen van de Statuten 
in verband met het inschakelen van het ISR geldt ook voor de wijziging van Tuchtreglement. 
De AV stelt de wijziging van het Tuchtreglement vast met 139 (gewogen) voor, 0 tegen en 0 blanco. 
 
d. Vaststellen wijziging Reglement voor Roeiwedstrijden 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) legt uit dat de voorgestelde wijzigingen 
betrekking hebben op de net besproken leeftijdsgrens, de wens van de controle om maten en 
gewichten preciezer te formuleren en de taak van de kamprechter met betrekking tot fairness. 
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. 
De AV stelt de wijziging van het Reglement voor Roeiwedstrijden vast met 122 (gewogen) stemmen 
voor, 0 tegen en 11 blanco. 
 
e. Goedkeuren overeenkomst KNRB-ISR 
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. 
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De AV stemt in met de overeenkomst KNRB – ISR met 129 (gewogen) stemmen voor, 0 tegen en 0 
blanco. 
 
 
10. Onderscheidingen 
De voorzitter deelt mee dat het bestuur Tom van der Lelij de erepenning in goud heeft toegekend in 
het vertrouwen dat de AV daarmee instemt. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) legt uit dat de heer Van der Lelij als 
kamprechter in Tokyo werd getroffen door corona en dat hij daarover een digitaal dagboek heeft 
bijgehouden. De heer Van der Lelij heeft ook een grote bijdrage geleverd aan het verbeteren van de 
kamprechtersopleiding en hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkelingen rondom fairness. 
De AV stemt bij acclamatie in met de erepenning in goud voor Tom van der Lelij. 
 
De heer Van der Lelij is zeer vereerd met de onderscheiding. Hij heeft graag de afgelopen dertig jaar 
een bijdrage geleverd aan de sport die hij zo leuk vindt en dat zal hij voorlopig nog blijven doen. 
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien en talentontwikkeling) heeft Hans Lycklama bezocht bij 
Willem III om hem de erepenning in goud uit te reiken namens de KNRB en hopelijk met instemming 
van de AV. De heer Lycklama heeft zelf vier WK-medailles gewonnen in het lichte roeien en in 1981 
heeft hij als lichte roeier zelfs met de oude vier van Skadi de Varsity gewonnen. Belangrijker dan zijn 
eigen roeisuccessen zijn de vele successen die hij als coach boekte, zowel bij de dames als de bij de 
junioren. 
De AV stemt bij acclamatie in met de erepenning in goud voor de heer Lycklama. 
 
11. Rondvraag 
De voorzitter geeft traditiegetrouw eerst het woord aan een van de ereleden, in dit geval mevrouw Eijs. 
 
Mevrouw Eijs (erelid) had eigenlijk een peptalk voor alle verenigingen in gedachten in deze moeilijke 
tijd, maar gezien de tijd beperkt zij zich tot de felicitaties aan Sjoerd en Wouter met hun benoeming in 
het bestuur, Chris met zijn erelidmaatschap en Tom en Hans met hun gouden erepenning. Om de 
successen te kunnen vasthouden, moet de lijn van de afgelopen jaren worden voortgezet. Daarom 
vraagt zij bij Sjoerd aandacht voor het verloop in de staf van de KNRB. Tot slot bedankt zij het bestuur 
voor deze vergadering en voor het op koers houden van het schip in deze woelige tijd en alle 
vrijwilligers voor hun inzet. Keep up the good work! 
 
12. Sluiting 
De voorzitter deelt mee dat in de volgende AV (nadere informatie daarover volgt zo spoedig mogelijk) 
in ieder geval op de agenda staan de gewijzigde Begroting 2022 en de coachlicentie. Hij hoopt dat de 
statutenwijziging, waarvoor vandaag onvoldoende quorum aanwezig was, bij hamerslag vastgesteld 
kan worden. Hij roept de verenigingen met klem op om eventuele vragen tijdig vooraf te stellen, zodat 
die ook vooraf beantwoord kunnen worden. Hij bedankt de ereleden, de FAC, de medewerkers van de 
KNRB en alle deelnemers voor hun bijdragen en sluit de vergadering om 13.55 uur.



 
 

 


