
Voorgestelde wijziging Huishoudelijk Reglement: 

 

HR Hoofdstuk I algemene bepalingen artikel 1. Definities 
Huidig: 
In de huidige definities staat de ‘licentie’ alsmede ‘licentiehouders’ niet nader omschreven. 
 
Voorgestelde definities op te nemen in artikel 1: 
Licentie: een overeenkomst tussen enerzijds een individu (natuurlijk persoon), de houder van een 
licentie, en anderzijds de KNRB in het kader van de versterking van de binding met de roeisport en 
het streven naar een veilig, integer en schoon (roei)sportklimaat, zoals bedoeld in artikel 6.4 van de 
Statuten, welke overeenkomst verschillende rechten en verplichtingen bevat, opgenomen in 
Licentievoorwaarden en de bijlagen. 
Licentiehouder: de houder van een Licentie, opgenomen in de administratie van de KNRB 
 
Bijlage 2: Voorgestelde bepaling HR hfst VIII-A Licenties 
Huidig:  
Artikel 46-A. Licentiecategorieën 
1. De KNRB kent de volgende licentiecategorieën: 
a. Wedstrijdlicentie: geeft leden van lidverenigingen het recht om deel te nemen aan 
roeiwedstrijden; 
b. Evenementenlicentie: geeft roeiers die geen lid zijn van een lidvereniging het recht om deel te 
nemen aan in de licentievoorwaarden genoemde evenementen; 
c. Kamprechterlicentie: geeft het recht om als kamprechter op te treden bij roeiwedstrijden. 
2. De licentievoorwaarden worden nader uitgewerkt door het bestuur op basis van de, door de 
algemene vergadering goedgekeurde, uitgangspunten. 
 
Voorgesteld: 
Artikel 46-A. Licentiecategorieën 
1. De KNRB kent de volgende licentiecategorieën: 
a. KNRB-basislicentie: bindt lid van een lidvereniging aan de regels van de bond, geeft het recht op 
registratie conform HR art. 26.1 en om in de roeisport behaalde bevoegdheden te registreren;  
b. Wedstrijdlicentie: geeft leden van lidverenigingen het recht om deel te nemen aan 
roeiwedstrijden; 
c. Evenementenlicentie: geeft roeiers die geen lid zijn van een lidvereniging het recht om deel te 
nemen aan in de licentievoorwaarden genoemde evenementen; 
d. Kamprechterlicentie: geeft het recht om als kamprechter op te treden bij roeiwedstrijden. 
2. De licentievoorwaarden worden nader uitgewerkt door het bestuur op basis van  
de, door de algemene vergadering goedgekeurde, uitgangspunten. 
 
 

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met: 

- Het toevoegen van de definities van de term ‘licentie’ en ‘licentiehouder’ aan de 
definities in het Huishoudelijk Reglement; 

- Het toevoegen van de KNRB-basislicentie aan het Huishoudelijk reglement. 

Daarnaast wordt de Algemene Vergadering gevraagd een bijdrage te leveren aan de 
invulling van de mogelijkheden van de KNRB-basislicentie, om daarmee de 
roeigemeenschap te versterken.  


