
Resultaten ledenenquête 2022



Representativiteit enquête
• 73 van 121 verenigingen (respons 60%)

Afwijking steekproef binnen de marge van 12% àEnquête representatief bevonden.

2018: 67 verenigingen (57%), toen minder algemene en meer studentenverenigingen

Populatie steekproef
Algemene vereniging 80% 75% (55)
Studenten vereniging 20% 25% (18)
<250 leden 59% 51% (37)
>250 leden 41% 49% (36)



Cijfers voor dienstverlening

• 88 % van de verenigingen geeft de KNRB een voldoende (>6)
• De cijfers zijn, op de commissies na, lager dan 2018. (Hier zie effect dat we commissies meer in positie 

brengen; stuivertje gewisseld met bureau)
• Veel verenigingen geven aan geen mening te hebben per organisatie onderdeel 
• Studentenverenigingen zijn duidelijk positiever over de topsportorganisatie dan (kleine) algemene verenigingen

2014 2016 2018 2022
Algemeen 5,6 6,5 7,0 6,8
bondsbestuur 6,4 7,4 7,1
bondsbureau 6,7 7,5 7,0
topsport 6,3 7,0 6,7
commissies 7,2 7,1 7,4

Beoordeling op 10 puntschaal

Geen mening

-

25%

30%

70%

40%



Beoordeling specifiek 

• Aanvulling: Studentenverenigingen ervaren minder contact dan algemene verenigingen. 

2022 contact deskundigheid behulpzaamheid
bondsbestuur 3,6 3,8 3,8
bondsbureau 3,5 3,7 3,8
topsport 2,9 4,0 3,6
commissies 3,4 3,7 4,0

Beoordeling op 5 puntschaal



Belangrijkheid van taken

Top 3: minst belangrijke taken:
• Zichtbaarheid van bestuursleden
• Belangenbehartiging internationale relaties/toernooien
• Topsport/talentontwikkeling

Top 5 belangrijke taken:
• Belangenbehartiging van de roeiers en verenigingen in Nederland 
• Communicatie (knrb.nl, roeien.nl, social media, pers)
• Financiën (o.a. ledenadmin., budget bewaking, toegankelijkheid begroting/jaarrekening) 
• Verenigingscontact/ondersteuning 
• Faciliteren van roei-evenementen 



Beoordeling van taken 

Top 3: minst gewaardeerde taken:
• Creëren van draagvlak voor plannen
• Zichtbaarheid van bestuursleden 
• Sponsoring (werven en accountmanagement van bondssponsors) 

Top 5 meest gewaardeerde taken:
• Faciliteren van roei-evenementen (toertochten, marathons en wedstrijden)
• Verenigingscontact/ondersteuning
• Expertise van commissies 
• Communicatie (knrb.nl, roeien.nl, social media, pers)
• Talentontwikkeling (scouten, selecteren en begeleiding junioren/U23) 



Commissies
58 % van de verenigingen heeft contact gehad met één of meerdere KNRB commissies.

Top 3:
1. Junioren commissie
2. Vertrouwenscontactpersonen
3. Adviescommissie Veiligheid
(5. Commissie coastal roeien)

Geen contact:
- NK stuurgroep 
- Commissie Masters

Opvallend:
• Redelijk veel verenigingen hebben geen contact
• Alle commissies scoren een ruim voldoende.
• Top 3 is compleet gewijzigd t.o.v. 2018

Top 3 2018:
1. Commissie Wedstrijden
2. Commissie Infrastructuur
3. Kamprechter commissie



Communicatie
Over het algemeen zijn verenigingen positief over de KNRB communicatiekanalen.

• Sociale media is bij veel verenigingen onbekend. 
• Alle verenigingen kennen KNRB.nl. 
• KNRB.nl scoort wel iets lager.

Beoordeling 
(5 puntschaal)

≥ goed Onbekend 
met dit kanaal

knrb.nl 3,7 63% 0%
roeien.nl 4,1 63% 11%
Social media 4,0 40% 40% 



Verenigingspost

In de ALV is afgesproken dat de verenigingspost hét communicatiemiddel is naar de 
verenigingen. Zorgelijk dat 8 % het dan niet ontvangt en 21 % de verenigingspost nooit 
doorstuurt naar leden binnen de vereniging. Maar 30 % stuurt structureel informatie door naar haar leden.

Corona berichtgeving
Is gemiddeld genomen als goed beoordeeld. 
Uit open antwoorden blijkt dat verenigingen de berichtgeving soms laat vonden.

Beoordeling 
(5 puntschaal)

≥goed Ik ontvang geen 
verenigingspost

Stuurt verenigingspost door 
naar leden

Verenigingspost 3,9 58% 8% 21% nooit, 30% vaak/altijd



Verbetering t.o.v. 2018
Na de enquête 2018 is actief gewerkt aan een aantal verbeterpunten.
De top 4 belangrijkste zijn door de verengingen beoordeeld:

1: Meer openheid en delen (van plannen en expertise) 40%

2: Aandacht voor veiligheid en roeiwater 77%

3: Topsport versus recreatief 30%

4: Opleiding / instructie 38%
% verenigingen wat een positief verschil ziet t.o.v. 2018



Thema’s verenigingsondersteuning
Op welke thema’s is aanvullende hulp van de KNRB gewenst?

Algemene verenigingen:
• Ledenwerving/ledenbehoud àvooral kleine verenigingen
• Vrijwilligersbeleid àvooral grote verenigingen
• Opleiden van kader
• Aandacht voor veiligheid (vaarwater)

Studenten verenigingen:
• Veilig sportklimaat
• Opleiden kader
• Accommodatie/materiaal

à 25% van de verenigingen geeft aan dat er geen aanvullende hulp gewenst is.



Open vragen (positief)

#9 “De KNRB staat 
als een huis”.

#8 ”We hebben het 
probleem van het groeien 
van junioren goed 
opgepakt middels de 
junioren community”.

#7 “De 
evenementen
site is echt 
goed”.

#6 ”In corona tijd is er 
voldoende overleg 
geweest en ook over het 
licentiemodel is er duidelijk 
gecommuniceerd”. 

#5 “Vernieuwde 
handboek Nieuwe 
verenigingen is 
goed en 
herkenbaar”.

#4 “Contact met 
vertrouwens 
contactpersonen 
is fantastisch”.

#3 ”Uit alles blijkt 
dat, zover wij 
kunnen beoordelen, 
de KNRB in control 
is.”

#2 ”De openheid is 
er en leidt op 
punten tot een 
actief debat”.

#1 “Wij zijn tevreden over 
wijze van ondersteuning: 
per zoom (corona), per e-
mail (veiligheidsvragen) 
en telefoon (overige 
vragen)”.



Open vragen (negatief)

#9 “Te veel gericht 
op grote 
verenigingen”.

#8 “Soms het idee dat het 
bestuur niet altijd weet 
wat er speelt binnen de 
verenigingen”.

#7 “Ontevreden 
over het FOYS-
systeem, 
inschrijvingen voor 
wedstrijden gaan 
moeizaam”.

#6 “juridische 
ondersteuning 
wordt gemist”. 

#5 “Langsgaan bij 
verenigingen”.

#4 “Focus moet 
financieel en 
principieel op 
breedtesport 
liggen”.

#3 “Afdracht per lid 
aan de KNRB is erg 
hoog ”.

#2“De blik van de bond ook meer 
naar buiten de randstad”.

#1 “Teveel aandacht 
en geld naar topsport”



Adviezen/verbeterpunten: 
• Diensten en taken van Bestuur en Team KNRB duidelijk zichtbaar maken.
• Commissies beter bekend maken (vooral bij studenten verenigingen)
• Meer contact met (studenten)verenigingen 
• Meer inzet en budget naar breedtesport i.p.v. topsport
• Opleidingen centraler en uniformer
• KNRB.nl levendiger maken 
• Meer inbreng mogelijk maken op richting van de KNRB
• Juridische hulp optuigen



Uitgebreide resultaten zijn op te vragen bij 
sportparticipatie@knrb.nl.

.

Volgende enquête is in 2024




