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1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de hybride Algemene Ledenvergadering (AV) van de KNRB om 13.30 uur en heet 
alle aanwezigen en de deelnemers via Zoom van harte welkom, met name de ereleden en dragers 
van erepenningen. Het is fijn om weer fysiek te kunnen vergaderen, maar ook dat de KNRB nog 
steeds bij Aegon terecht kan, ook al is Aegon geen hoofdsponsor meer. Het is de laatste keer dat het 
bestuur achter de tafel zit, want bij een moderne bond hoort een andere opstelling. Voordat de agenda 
aan de orde komt, geeft de voorzitter het woord aan de heer Hamburger (commissaris toproeien en 
talentontwikkeling) voor een toelichting op de berichtgeving in de media over het topsportklimaat bij de 
KNRB. 
 
De heer Hamburger (commissaris toproeien en talentontwikkeling) heeft het bestuur voorgesteld om 
een onafhankelijk onderzoek te laten doen, omdat hij een aantal signalen had gekregen die daartoe 
aanleiding gaven. Het bestuur is geschrokken van de uitkomsten van die signaalanalyse. De heer 
Hamburger spreekt zijn waardering uit voor de atleten die hun ervaringen gedeeld hebben en 
benadrukt dat het heel verdrietig is dat mensen onprettige ervaringen hebben gehad. Het bestuur is 
ervan doordrongen dat ingezet moet worden op een heel andere topsportcultuur. Sinds de 
Olympische Spelen in Tokyo is er al veel verbeterd, maar het is nog niet genoeg. Het bestuur heeft na 
ampele overwegingen besloten om de heer Evertse (technisch directeur) gedurende het 
vervolgonderzoek te schorsen, waarbij er uiteraard alle ruimte zal zijn voor hoor en wederhoor. Zodra 
het kan, zal het bestuur de resultaten met de verenigingen delen. Het is de bedoeling om zo 
transparant mogelijk te zijn, maar het is een vertrouwelijk proces, dus niet alles kan gedeeld worden. 
De focus moet gericht zijn op de cultuur en de atleten. Met dit eerste onderzoek is een goede stap 
gezet, hoe onprettig het allemaal ook is. 
 
De voorzitter geeft gelegenheid voor vragen en opmerkingen. 
 
De heer Breuk (De Amstel) vraagt of het rapport openbaar wordt gemaakt voor de 
verenigingsbesturen, zodat zij eventuele vragen van hun toproeiers kunnen beantwoorden. 
De heer Hamburger (commissaris toproeien en talentontwikkeling) verwacht niet dat het rapport in zijn 
geheel openbaar gemaakt kan worden, gezien de vertrouwelijkheid. Het bestuur streeft naar zo veel 
mogelijk openheid en wil graag over het onderwerp in het algemeen in gesprek gaan. Hoe ontstaat 
zoiets, hoe kan het voorkomen worden en wat kan eraan gedaan worden? De atleten die hun verhaal 
hebben gedeeld blijven anoniem, want alleen op die manier kunnen zij zich veilig voelen. Zodra het 
mogelijk is, zal de KNRB zo veel mogelijk informatie en conclusies delen. 
 
De voorzitter benadrukt dat alleen de heer Hamburger en de onderzoeker de namen van de atleten 
kennen. 
 
De heer Vente (De Amstel) vraagt of oud-roeiers ook contact kunnen opnemen met de commissie. 
De heer Hamburger (commissaris toproeien en talentontwikkeling) antwoordt dat er geen 
onderzoekscommissie is, maar dat alleen onderzoek is gedaan naar de signalen die hij gekregen 
heeft. Hij nodigt echter iedereen die iets meegemaakt heeft, uit om daarvan melding te maken. Zij 
kunnen zich wenden tot de vertrouwenscontactpersonen of het Centrum Veilige Sport Nederland. In 
reactie op een vraag uit de zaal zegt hij dat dit eerste onderzoek niet meer is dan een signaalanalyse 
en dat er dus geen wederhoor is gepleegd. De resultaten zijn echter ruimschoots voldoende om tot 
actie over te gaan en daar hoort absoluut wederhoor bij. 
 
De heer Koppelaars (De Maas) vraagt naar de aard van de signalen. 
De heer Hamburger (commissaris toproeien en talentontwikkeling) antwoordt dat verschillende 
mensen verschillende dingen hebben meegemaakt in verschillende settings, maar dat er geen enkele 
indicatie is van seksuele intimidatie. Het gaat in het algemeen om als kwetsend en intimiderende 
ervaren interacties. Hij is graag bereid om in een later stadium te zorgen voor een overzichtje met 
typerende voorbeelden. 
 
De heer Blom (Willem III) vraagt hoever het onderzoek reikt en of bijvoorbeeld junioren- en pararoeien 
eronder vallen. 
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De heer Hamburger (commissaris toproeien en talentontwikkeling) antwoordt dat het onderzoek tot nu 
toe beperkt is tot de atletengroep die naar Tokyo is geweest. Als er aanleiding toe is, dan zal ook 
onderzoek worden gedaan bij andere groepen. 
 
Mevrouw Van den Bosch (Die Leythe) vraagt of de heer Hamburger iets meer kan zeggen over de 
resultaten van het onderzoek. Gaat het bijvoorbeeld over misdragingen tussen coaches en sporters of 
ook tussen sporters onderling? 
De heer Hamburger (commissaris toproeien en talentontwikkeling) kan niets zeggen over de 
casuïstiek, omdat het onderzoek nog loopt. 
De voorzitter legt uit dat dit onderzoek zich specifiek heeft gericht op het topsportklimaat om de 
signalen te valideren die het bestuur heeft gekregen. 
De heer Hamburger (commissaris toproeien en talentontwikkeling) voegt eraan toe dat er geen 
onderzoek is gedaan naar de cultuur bij verenigingen, maar dat voor hen net zo goed relevant is te 
weten hoe normvervaging ontstaat en wat eraan te doen is. Hij kan op die vragen echter nu nog geen 
antwoord geven. 
 
Een onbekende spreker uit de zaal vraagt of het verstandig is om regelmatig onderzoek te doen. 
De heer Hamburger (commissaris toproeien en talentontwikkeling) antwoordt dat dit onderzoek is 
gedaan, omdat het bestuur niet kan acteren op basis van een signaal, maar dat er wat hem betreft 
betere methodes zijn om het topsportklimaat te verbeteren dan een jaarlijks onderzoek. 
De voorzitter voegt eraan toe dat er jaarlijks en na de Olympische Spelen een evaluatie gedaan wordt. 
De bestaande instrumenten en mentale begeleiding moeten, naast de onderlinge feedback, 
permanente onderdelen zijn van de werkwijze. Het bestuur hoopt daarmee te voorkomen dat 
onderzoek nodig is. Hij bedankt de heer Hamburger voor zijn toelichting en benadrukt tot slot dat deze 
zaak hoge prioriteit krijgt en dat het hele bestuur aan de slag gaat met een plan van aanpak. De 
verenigingen worden op de hoogte gehouden. 
 
Er hebben zich 50 lid-verenigingen (32 algemene en 18 studentenverenigingen) aangemeld. In totaal 
waren er 175 stemmen te verdelen. 
 
De voorzitter vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over de agenda. 
Mevrouw Van Dam (De Hoop) mist de aanpassing van het HR op de agenda. 
De voorzitter antwoordt dat de aanpassing van het HR opgenomen is onder agendapunt 8. De agenda 
wordt vastgesteld. 
 
2. Voorstellen Algemeen directeur KNRB: Christa Grootveld 
De voorzitter heet Christa Grootveld welkom als de nieuwe algemeen directeur van de KNRB. Zij 
vervangt Monica Visser die na tien jaar de KNRB verlaat voor een nieuwe stap in haar carrière. Het 
bestuur heeft gezocht naar een geschikte kandidaat van buiten de roeiwereld, maar met hart voor de 
sport en met kennis van de gang van zaken bij NOC*NSF. Hij vraagt haar om zichzelf voor te stellen. 
 
Mevrouw Grootveld presenteert zichzelf aan de hand van een persoonlijke fotocollage. Zij is op 1 april 
2022 begonnen bij de KNRB. Zij is 44 jaar en 11 jaar getrouwd met Richard. Zij heeft management, 
economie en rechten gestudeerd in Eindhoven en daarna een scala aan verschillende functies 
bekleed. Zij is lid van verschillende sportverenigingen en vervult daar ook aan aantal bestuursfuncties. 
Zij is zeer geïnteresseerd in het verengingsleven en dat is de reden waarom zij bij de ANBO is gaan 
werken. De afgelopen tien jaar is ze bij BOVAG in dienst geweest als verenigingsprofessional. Met 
haar benoeming bij de KNRB is haar wens in vervulling gegaan om in de sportwereld te werken. 
Reddingsbrigades vormen de rode draad in haar leven. Zij coacht instructeurs, zij is vaaropleider, 
algemeen strandwachtcommandant en zij maakt deel uit van het hoofdbestuur van de 
Reddingsbrigade Nederland. Haar enige relatie met roeien is tot nu toe de Varsity, waar de 
reddingsbrigade wordt ingezet voor studenten die in het water springen. 
 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van 20 november en 7 december 2021 
De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn. 
De AV stelt de notulen van de vergaderingen van 20 november en 7 december 2021 vast. 
 
4. Ingekomen stukken 
De voorzitter deelt mee dat de volgende stukken zijn binnengekomen en via de website gedeeld met 
de verenigingen: 
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a. Verslag tuchtcommissie en commissie van beroep 
b. Verslag vertrouwenscontactpersonen KNRB 
 
5. Bestuursmededelingen 
De voorzitter vraagt een ogenblik stilte voor de leden die de roeiwereld zijn ontvallen:  
Freek Meijers, Guus van Wechem, Harmen Jan Gerard Leerink, Jan op den Velde, Jan Katgerman, 
Caroline Verhaaf-van Setten en Harry Kolk. 
 
De voorzitter heeft de volgende mededelingen: 

 Eén van de minimum kwaliteitseisen van NOC*NSF is een jaarlijkse bestuursevaluatie onder 
begeleiding van een extern bureau. Het verslag daarvan zal gepubliceerd worden. Het bestuur 
staat nadrukkelijk achter deze kwaliteitseisen, die bedoeld zijn om goed sportbestuur te 
bevorderen. 

 Er is helaas iets misgegaan bij de implementatie van een module van het ICT-systeem van FOYS, 
waardoor de facturatie niet goed is verlopen. De penningmeester zal er bij de financiën verder op 
ingaan. Er wordt hard gewerkt aan het oplossen van het probleem. 

 
Mevrouw Fobler (secretaris) heeft de volgende mededelingen: 

 Het Mulier Instituut heeft bij een aantal roeiverenigingen onderzoek gedaan naar maatregelen 
tegen grensoverschrijdend gedrag. Het instituut heeft gekozen voor roeien, omdat de KNRB een 
middelgrote bond is en omdat het roeien actieve sporters en bestuurders heeft. Het onderzoek 
wordt binnenkort gepubliceerd in de vorm van een boek, waarin een hoofdstuk over dit specifieke 
onderzoek bij roeiverenigingen is opgenomen. De secretaris noemt de belangrijkste bevindingen 
van het onderzoek: Het kan beter met de gedragsregels, de aanwezigheid van 
vertrouwenscontactpersonen en VOG’s voor vrijwilligers, hoewel roeiverenigingen goed op weg 
zijn volgens het rapport. Het is belangrijk dat het gedrag van omstanders verandert, zodat zij 
mensen durven aanspreken, als dat nodig is. Zowel bestuurders van algemene verenigingen als 
van studentenverenigingen geven aan dat het zou helpen als vrijwilligers en bestuursleden 
afkomstig zouden zijn uit diverse groepen. 

 Op initiatief van een aantal leden van verenigingen is afgelopen jaar de commissie Diversiteit en 
Inclusie van start gegaan. De commissie heeft een enquête gehouden, waaraan 1300 mensen 
hebben meegedaan. De KNRB scoort een 4.1/10 op diversiteit en een 6/10 op inclusie. Van de 
respondenten vindt 77% dat het beter kan op het gebied van diversiteit en inclusie. Naar 
aanleiding van dit rapport komt er een bewustzijnscampagne, zullen er brainstormsessies worden 
gehouden, wordt een toolkit voor verenigingen ontwikkeld en worden interne reflecties 
georganiseerd. Tijdens het roeicongres op 11 juni 2022 zullen workshops gehouden worden over 
dit onderwerp. 

 
6. Vaststelling Jaarverslag 2021 
De voorzitter geeft een korte inleiding. Het Jaarverslag 2021 staat op de website, dus iedereen heeft 
het kunnen lezen. Het verslag laat niet alleen de activiteiten van het bestuur en het bondsbureau zien, 
maar ook wat alle commissies hebben bijgedragen aan het Nederlandse roeien. Ondanks de grote 
impact van corona, is er in 2021 toch veel wel gebeurd. Het bestuur bedankt iedereen die daaraan 
een bijdrage heeft geleverd. Het Jaarverslag 2021 wordt tegelijk met het Financiële Jaarverslag 2021, 
dat daarvan deel uitmaakt, vastgesteld door de AV. 
 
7. Financiën Bondsjaar 2021 
a. Toelichting op de financiën 
Mevrouw Van Rieven (penningmeester) geeft een toelichting op de cijfers over 2021. De contributie-
inkomsten zijn gestegen door een toenemend ledental, terwijl juist verwacht werd dat groei als gevolg 
van corona zou uitblijven. Dat is goed nieuws, maar helaas zijn er ook tegenvallers. De problemen met 
de facturatie heeft de voorzitter eerder al genoemd. Het herstelproces is in een vergevorderd stadium 
en alles zal zorgvuldig rechtgezet worden. De penningmeester verzoekt de verenigingen om de 
voorschotnota’s te betalen om financiële problemen te voorkomen. Ondanks de ledentoename heeft 
de KNRB toch verlies geleden als gevolg van COVID-19 (heel veel testen, heel veel extra 
schoonmaak en extra transportkosten), de ICT-implementatie en de transitiekosten. Dat laatste heeft 
onder andere te maken met de nieuwe structuur in de topsport. Zowel voor de ICT als voor de 
transitiekosten waren reserves aangelegd, maar het waren helaas wel aanzienlijke kosten. De lagere 
baten uit sportparticipatie hebben te maken met een kleiner aantal evenementen door corona. De 
extra kosten bij topsport zijn veroorzaakt door extra medische en technische ondersteuning als gevolg 
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van corona. Tot slot deelt de penningmeester mee dat er nog steeds zicht is op een nieuwe sponsor. 
Er zijn nog geen handtekeningen gezet, maar de penningmeester verwacht dat de voor 2022 begrote 
sponsorinkomsten gerealiseerd zullen worden. Er zijn vooraf geen vragen ingediend. 
 
De voorzitter constateert dat er ook nu geen vragen of opmerkingen zijn. 
 
b. Controleverklaring betreffende de jaarrekening 2021 
Mevrouw Van Rieven (penningmeester) deelt mee dat de KNRB een goedkeurende verklaring heeft 
gekregen van de accountant. 
 
c. Verslag van de Financiële Adviescommissie 
Mevrouw Neppérus (erelid en voorzitter FAC) brengt namens de FAC verslag uit. De gevolgen van 
corona en het verloop van personeel zijn de belangrijkste aandachtspunten. Het grote aantal 
coronatesten voor toproeiers heeft tot hoge extra kosten geleid. En hetzelfde geldt voor de 
personeelswisselingen, zowel bij de coaches als op het bondsbureau, ook al konden die deels gedekt 
worden uit de reserve transitievergoeding. Alles bij elkaar heeft het geleid tot een tekort van 233.000 
euro. Wat de FAC betreft waren die extra kosten onvermijdelijk. Er is echter wel alertheid geboden op 
het punt van personeel, zeker nu de transitiereserve leeg is. In het algemeen vindt de FAC dat het 
bestuur moet nadenken over de gewenste hoogte van het weerstandsvermogen. De FAC heeft 
uitgebreid van gedachten gewisseld met de externe accountant over de bevindingen en 
aanbevelingen. De FAC heeft op grond van de Jaarrekening 2021, gecertificeerd door Baker Tilly en 
het overleg met de accountant geen reden om aan te nemen dat de gepresenteerde Jaarrekening 
2021 onjuist zou zijn. In dat licht adviseert de FAC de AV om het bestuur van de KNRB te 
dechargeren voor het financiële beleid over 2021. De FAC bedankt de penningmeester en het 
bondsbureau voor hun inzet en het constructieve en open overleg met de FAC. 
 
d. Goedkeuren van de Jaarrekening 2021 en Jaarverslag 2021 
De AV keurt de Jaarrekening 2021 en het Jaarverslag 2021 goed bij acclamatie. 
 
e. Decharge bestuur over het jaar 2021 
De AV verleent bij acclamatie decharge aan het bestuur voor het financiële beheer over 2021. 
 
f. (Her)benoemen van de leden van de FAC 
De voorzitter neemt afscheid van Helma Neppérus als voorzitter van de FAC, een functie die zij 
jarenlang met verve heeft vervuld. Hij bedankt haar voor haar kritische inzet gedurende zo veel jaren. 
Zij blijft als een van de ereleden natuurlijk een belangrijk aanspreekpunt voor het bestuur. 
 
De voorzitter deelt mee dat het bestuur Esther Nooijen bereid heeft gevonden om toe te treden tot de 
FAC. Hij vraagt haar om zich voor te stellen aan de vergadering. 
 
Mevrouw Nooijen heeft een financiële achtergrond en roeit al sinds haar studententijd. Zij vindt het 
leuk dat ze gevraagd is voor deze functie en zij hoopt dat zij haar steentje kan bijdragen. 
 
De voorzitter vraagt of de vergadering instemt met de benoeming van mevrouw Nooijen en de 
herbenoeming van de heren Maes en Van Viersen in de FAC. 
De AV besluit bij acclamatie mevrouw Nooijen te benoemen tot lid van de FAC en de heren Maes en 
Van Viersen te herbenoemen als leden van de FAC. 
 
Mevrouw Van Rieven (penningmeester) voegt eraan toe dat de heer Maes bereid is gevonden om het 
voorzitterschap van de FAC op zich te nemen. 
 
g. Controle ledenadministratie 
Mevrouw Van Rieven (penningmeester) deelt mee dat de vorig jaar bij loting aangewezen 
verenigingen weliswaar zijn gecontroleerd, maar dat een volledige check niet mogelijk was vanwege 
de problemen met de facturatie. Zij stelt voor om die check alsnog te doen, zodra de 
facturatieproblemen zijn opgelost, en pas volgend jaar nieuwe verenigingen te loten voor controle. 
 
De voorzitter voegt eraan toe dat de vier betrokken verenigingen vooraf zijn benaderd en dat zij 
akkoord gaan met dit voorstel. Hij vraagt of de AV instemt met het voorstel. 
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De AV stemt in met het voorstel om nu geen loting te doen, maar eerst de controle van de vorig jaar 
door loting aangewezen verenigingen af te ronden. 

 
8. Reglementen 
De voorzitter geeft een inleiding. De invoering van de KNRB Basislicentie heeft alles te maken met 
een veilig sportklimaat en een directe binding met de KNRB. NOC*NSF heeft 77 leden, waarvan 75 
zich reeds aan deze eisen hebben geconformeerd. Behalve de KNRB voldoet alleen het 
Watersportverbond nog niet aan de eisen. Hij benadrukt dat het belangrijk is dat de AV hierover een 
positief besluit neemt, omdat de consequenties groot zijn. Hij geeft het woord aan de secretaris. 
 
a. Invoering KNRB Basislicentie 
Mevrouw Fobler (secretaris) memoreert dat de KNRB al beschikt over de E-licentie (voor roeiers die 
geen lid zijn van een vereniging) en de W-licentie (voor wedstrijdroeiers). Nu ligt de KNRB 
Basislicentie voor, waarmee alle leden van roeiverenigingen direct gebonden worden aan de 
reglementen van NOC*NSF. Het bestuur stelt voor om de KNRB Basislicentie vast te leggen in het 
Huishoudelijk Reglement. 
De bij NOC*NSF aangesloten sportbonden besluiten samen over het beleid en de regels voor 
belangrijke onderwerpen, zoals een veilig sportklimaat, doping, seksuele intimidatie en matchfixing. 
De KNRB is aangesloten bij het Instituut Sport Rechtspraak (ISR), valt onder de Nationale 
Dopingautoriteit en heeft zelf een algemene tuchtkamer voor zaken die niet onder een van de 
genoemde categorieën valt. NOC*NSF is op zijn beurt gebonden aan de code van de WADA (World 
Anti-Doping Agency) en moet ervoor zorgen dat alle nationale bonden voldoen aan de regels en heeft 
daarvoor de minimale kwaliteitseisen in het leven geroepen. Als één bond niet voldoet, dan voldoet 
heel Nederland niet. In overleg met een aantal lid-verenigingen en de Juridische Commissie stelt het 
bestuur het volgende voor. Alle bij de KNRB ingeschreven leden van lid-verenigingen hebben een 
(voor hen onbekend) registratienummer. De KNRB koppelt aan dat registratienummer de KNRB 
Basislicentie. Nieuwe leden krijgen een e-mail van de KNRB met hun registratienummer en uitleg. Van 
de groep die nu al lid is, zijn 28.000 leden al gebonden aan de reglementen via de W-licentie. Hoe zij 
geïnformeerd zullen worden over de KNRB Basislicentie is nog niet bepaald. De overige 12.000 leden 
krijgen bericht van de KNRB over de invoering van de KNRB Basislicentie. Ook de 
verenigingsbesturen worden geïnformeerd, zodat zij eventuele vragen kunnen beantwoorden. Dit 
voorstel is vooral gericht op het voorkomen van problemen en het voldoen aan de eisen van 
NOC*NSF, maar mogelijk biedt de licentie ook andere mogelijkheden, zoals het registreren van 
roeibevoegdheden. 
 
De voorzitter vat het als volgt samen. Het voorstel is ingegeven door de noodzaak om leden direct te 
binden aan de regels van NOC*NSF en WADA voor een veilig sportklimaat, maar het bestuur ziet 
hierin ook een kans om wensen van de verenigingen, zoals het registreren van roeibevoegdheden, te 
realiseren. Over dat laatste wordt verder gepraat tijdens het roeicongres. Hij geeft gelegenheid voor 
vragen en opmerkingen. 
 
Mevrouw Kluppers (Beatrix) is positief over de licentie, maar zij wil wel graag bevestigd krijgen dat de 
leden maar één keer gemaild worden door de KNRB en dat zij geen spam krijgen. 
De voorzitter verzekert haar dat het een eenmalige actie is en dat de leden geen spam ontvangen. 
 
Mevrouw Driest (ARB) deelt mee dat de 33 bij de ARB aangesloten verenigingen overtuigd zijn van de 
noodzaak van de invoering van de KNRB Basislicentie. In voorafgaand overleg met de KNRB heeft de 
ARB echter nadrukkelijk geadviseerd om de binding tussen KNRB en individuele leden van 
verenigingen zo klein mogelijk te houden, omdat er nog steeds een gevoel van ongemak heerst over 
een directe binding. De ARB herkent dat advies in het voorstel, maar niet in de voorwaarden. 
 
De heer Van Doorn (Het Spaarne) vraagt of er al een oplossing gevonden is voor vrijwilligers die geen 
lid zijn van een vereniging. Het Spaarne heeft tot nu toe gewerkt met een vrijwilligersverklaring.  
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat daarvoor nog geen oplossing is gevonden. Zij roept 
verenigingen die daarmee te maken hebben op om hun ideeën daarover met de KNRB te delen. 
De voorzitter voegt eraan toe dat de E-licentie de oplossing is voor niet-leden die willen deelnemen 
aan ergometerwedstrijden, bedrijfsroeien en schoolroeien, en dat vrijwilligers die geen lid zijn van een 
vereniging, passen in dit systeem. Hij is ervan overtuigd dat het bestuur met input van de verenigingen 
ook voor hen een goede oplossing zal vinden. 
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De voorzitter stelt vervolgens de op verzoek van de ARB doorgevoerde aanpassingen van eerder 
gepubliceerde stukken aan de orde. Hij geeft het woord wederom aan de secretaris. 
 
Mevrouw Fobler (secretaris) geeft een toelichting bij de doorgevoerde wijzigingen: 

 De licentievoorwaarden van de KNRB Basislicentie bleken te ruim voor leden van lid-verenigingen 
die nooit deelnemen aan wedstrijden. De aangepaste tekst in het HR luidt als volgt: “De KNRB 
Basislicentie bindt een lid van een lid-vereniging aan de regels van de bond, geeft het recht op 
registratie conform art. 26.1 van het HR en om in de roeisport behaalde bevoegdheden te 
registreren.”  

 Aan de licentievoorwaarden is toegevoegd, dat alleen met instemming van de AV de 
licentievoorwaarden gewijzigd kunnen worden. 

 Artikel 2.3 is aangepast: “Een licentiehouder is geen lid van de KNRB.” Dat is zo en dat blijft zo. 

 In artikel 2.5, eerste bullet, is een specificatie aangebracht: “De wedstrijdroeiers en mensen die 
beschikken over een E-licentie moeten voldoen aan alle regels en alle leden van lid-verenigingen 
die niet beschikken over een W-licentie moeten voldoen aan de regels, zoals zijn verwoord in 
artikel 6.3 van de Statuten. 

Het bestuur is ervan overtuigd dat de voorgestelde KNRB Basislicentie op deze manier volledig 
aansluit bij de statuten. 
 
De voorzitter resumeert dat de AV met deze wijziging meer invloed krijgt op de wijziging van de 
voorwaarden van de KNRB Basislicentie, dat expliciet gemaakt is dat licentiehouders geen lid zijn van 
de KNRB en dat houders van de W- en E-licenties gebonden zijn aan alle regels van NOC*NSF en 
WADA, terwijl de houders van de KNRB Basislicentie gebonden zijn aan de regels van de KNRB. Hij 
vraagt of de wijzigingen tegemoetkomen aan de wensen van de ARB. 
 
Mevrouw Driest (ARB) antwoordt daarop bevestigend. De ARB is bovendien tevreden over de nu niet 
genoemde toevoeging, dat de AV zeggenschap heeft over de categorieën licenties. 
 
De heer Hazelbag (Rijnland) begrijpt dat de W-licentie niet komt te vervallen, zoals even ter sprake is 
geweest. Hij vraagt in dat verband of het mogelijk is om licenties te stapelen. 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat de meningen verdeeld zijn over het al dan niet laten 
vervallen van de W-licentie. Op deze manier is absoluut duidelijk dat wedstrijdroeiers aan meer regels 
moeten voldoen dan houders van de KNRB Basislicentie. Als verenigingen het toch anders zouden 
willen, dan moeten zij hun mening vooral kenbaar maken. 
De voorzitter benadrukt dat het bestuur streeft naar zo veel mogelijk eenvoud in de regelgeving. De 
W-licentie moet blijven bestaan, omdat die een ruimere dekking heeft dan de KNRB Basislicentie. Er 
kan later altijd in overleg anders besloten worden. 
 
De heer Van Doorn (Het Spaarne) vraagt of de bond met de invoering van de KNRB Basislicentie 
volledig voldoet aan de regels van NOC*NSF. 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat de KNRB inderdaad volledig voldoet aan de eisen, zoals 
die op dit moment gelden. 
 
Een onbekende spreker in de zaal vraagt of een vereniging een lid moet uitschrijven, als die geen 
licentie wenst te krijgen. 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat elk lid een licentie ontvangt. 
De onbekende spreker vraagt of een lid de licentie kan terugsturen. 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat dit niet kan en dat leden, los daarvan, nu ook al gebonden 
zijn aan alle regels die in de licentie staan. 
De voorzitter voegt eraan toe dat alleen de directe binding wordt bewerkstelligd door de licentie. 
 
Mevrouw Driest (ARB) vraagt waarom (top)wedstrijdroeiers een bredere binding nodig hebben en om 
wat voor soort besluiten, anders dan kamprechtersbesluiten het dan zou gaan. 
De heer Van Groeningen (commissaris evenementen) antwoordt dat het Reglement van 
Roeiwedstrijden breder is dan alleen kamprechtersbesluiten. Het gaat om alles wat te maken heeft 
met eerlijke en veilige wedstrijden. 
Mevrouw Driest (ARB) concludeert dat het toch vooral gerelateerd is aan wedstrijden. 
De voorzitter voegt eraan toe dat de AV het hoogste orgaan van de KNRB is en dat langs die weg de 
verenigingsdemocratie is gewaarborgd. 
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Mevrouw Driest (ARB) heeft dat begrepen, maar zij denkt dat voor de aanvaardbaarheid van het 
systeem cruciaal is dat er steeds vooraf afstemming blijft plaatsvinden, als er nieuwe bindingen 
worden geïntroduceerd, zoals nu overigens is gebeurd. 
De voorzitter antwoordt dat draagvlak en een goede relatie met de verenigingen absoluut horen bij 
een moderne bond en mevrouw Grootveld juist op dat vlak veel ervaring heeft. 
 
Mevrouw Aben (Thêta) vraagt wat de roeiers moeten doen, als zij de licentiemail ontvangen en of de 
verenigingen daarop controle moeten uitoefenen. 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat er na het uploaden van de ledengegevens automatisch 
een bericht gaat naar de leden, maar dat zij verder niets hoeven te doen. 
De voorzitter voegt eraan toe dat verenigingen nieuwe leden wel uitleg moeten geven over de licentie.  
Mevrouw Aben (Thêta) begrijpt dat verenigingen hun nieuwe leden moeten vertellen, dat aan hun 
lidmaatschap een licentie verbonden is. 
 
De heer Van der Lee (Thêta) vraagt op basis van welke licentie het aantal leden van een vereniging 
wordt bepaald. 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat dit gebeurt op basis van de KNRB Basislicentie. 
 
De voorzitter vraagt of de AV instemt met de KNRB Basislicentie. 
De AV stemt bij acclamatie in met het voorstel om een KNRB Basislicentie in te voeren en vast te 
leggen in het HR. 
 
De voorzitter bedankt mevrouw Fobler en de Juridische Commissie voor het uitgebreide en 
zorgvuldige werk dat zij hebben verricht. 
 
De heer Tibben (commissaris sportontwikkeling) krijgt via Zoom nog de vraag of de KNRB voor een 
communicatievoorstel zorgt, zodat alle verenigingen dezelfde uitleg geven. 
De voorzitter vindt het een goed idee, wat betekent dat het antwoord op zijn vraag ja is. 
 
b. Topsportstatuut 
De heer Hamburger (commissaris toproeien en talentontwikkeling) legt uit dat een van de 
minimumeisen van NOC*NSF is, dat de bond beschikt over een door de AV goedgekeurd 
topsportstatuut en een atletenvertegenwoordiging. Het voorliggende document gaat vooral over 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, waarvan de meeste al bestonden. De bond had al een 
atletenvertegenwoordiging, maar dat wordt nu een zelfstandig adviesorgaan met meer rechten. 
 
De voorzitter concludeert dat hiermee de medezeggenschap van de toproeiers wordt geformaliseerd. 
Hij vraagt of de AV instemt met dit voorstel. 
De AV stemt bij acclamatie in met het Topsportstatuut. 
 
c. Blauwdruk wedstrijdkalender 
De heer Van Groeningen (commissaris evenementen) legt uit dat het bestuur hiermee een 
procesmatige wijziging in de totstandkoming van de nationale wedstrijdkalender wil vastleggen in het 
HR. De Commissie Wedstrijden heeft geadviseerd om een nieuwe werkwijze te ontwikkelen, omdat de 
kalender steeds voller wordt. Eerder in het jaar dan voorheen wordt bij de verschillende doelgroepen 
geïnventariseerd wat hun wensen zijn voor de kalender van het komende jaar. De Commissie 
Nationale Wedstrijden zet die informatie om in een blauwdruk, waarop de wedstrijdorganiserende 
verenigingen vervolgens hun voorkeuren kunnen invullen. Daarna volgt de conceptkalender, 
waartegen nog bezwaar gemaakt kan worden door de wedstrijdorganiserende verenigingen. Er zal 
nog steeds op 1 juli van elk jaar een definitieve kalender beschikbaar zijn. Deze werkwijze moet meer 
inzicht geven in en beter aansluiten bij de behoeften van de deelnemers. Dat moet leiden tot meer 
draagvlak, maar vraagt anderzijds om flexibiliteit van de wedstrijdorganisaties. De werkwijze zal 
geëvalueerd worden en kan zo nodig aangepast worden. De antwoorden op de vooraf door de ARB 
gestelde vragen, zijn gepubliceerd op de website. 
 
Mevrouw Van Dam (De Hoop) waardeert de insteek, maar De Hoop heeft als wedstrijdgevende 
vereniging al eerder aangegeven, dat zij vindt dat de wedstrijden hiermee vogelvrij verklaard worden. 
Waarom kunnen niet gewoon de namen van wedstrijden in de blauwdruk vermeld worden? Ten 
tweede signaleert De Hoop dat er bij sommige wedstrijden geen juniorennummers zijn uitgeschreven. 
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De heer Van Groeningen (commissaris evenementen) antwoordt dat de KNRB streeft naar zo veel 
mogelijk transparantie. Dit nieuwe proces zorgt ervoor dat van tevoren duidelijk is, waar welke 
doelgroep gedefinieerd staat. Veel zal ongewijzigd blijven, omdat de KNRB wel degelijk rekening 
houdt met bestaande wedstrijdorganisaties. Het is niet de bedoeling om de hele wedstrijdkalender 
overhoop te gooien, maar het zou kunnen dat er van sommige wedstrijdorganisaties enige flexibiliteit 
wordt gevraagd. In antwoord op de vraag met betrekking tot junioren geeft hij toe dat er helaas een 
aantal dingen mis is gegaan. Dat zal in samenwerking met de Commissie Wedstrijden zo snel 
mogelijk hersteld worden. 
 
De heer Boekestijn (KNZ&RV) mist in dit voorstel historisch besef. Hij mist de bescherming van oude 
wedstrijden als de Holland Beker en de Heineken Vierkamp. Die verdienen wat hem betreft een aparte 
status. 
De heer Van Groeningen (commissaris evenementen) antwoordt nogmaals dat het niet de intentie is 
om alles overhoop te gooien, maar dat er in sommige gevallen wel om wat flexibiliteit gevraagd zal 
worden van wedstrijden die al heel lang bestaan. Feit blijft dat de wedstrijdorganisaties belangrijke 
partners zijn bij het opstellen van de wedstrijdkalender en dat zij de mogelijkheid houden om bezwaar 
aan te tekenen. 
 
Mevrouw Driest (ARB) heeft vooraf ook aandacht gevraagd voor de werving van vrijwilligers, die 
hierdoor nog eens extra bemoeilijkt wordt. Het bestuur erkent het probleem, maar doet geen enkele 
toezegging. Dat wringt. Wat de ARB betreft is het daarom bijzonder belangrijk dat de samenstelling 
van de commissie transparant maar vooral ook representatief is. De wedstrijdorganiserende 
verenigingen van de ARB willen zich herkennen in de samenstelling van de commissie en zij willen 
zich ook gehoord voelen. 
De heer Van Groeningen (commissaris evenementen) begrijpt het pleidooi, maar wat hem betreft 
verandert er nauwelijks iets voor de vrijwilligerswerving, want er zal nog steeds op 1 juli van elk jaar 
een definitieve kalender zijn. Kleine veranderingen kan hij niet uitsluiten, maar hij verwacht geen 
rigoureuze wijzigingen. De Commissie Nationale Wedstrijden is een subcommissie van de Commissie 
Wedstrijden. In de Commissie Nationale Wedstrijden zijn allerlei belangengroepen vertegenwoordigd, 
maar hij is uiteraard bereid om daarnaar te kijken, als er groepen ontbreken. 
Mevrouw Driest (ARB) antwoordt daarop dat de wedstrijdorganiserende verenigingen van de ARB 
eigenlijk niemand kennen in de Commissie Nationale Wedstrijden. Zij hebben het gevoel dat hun 
belangen helemaal niet goed vertegenwoordigd worden. 
De heer Waanders (Commissie Nationale Wedstrijden) zit in de Commissie Nationale Wedstrijden als 
vertegenwoordiger van de wedstrijden. De ARB kan hem benaderen om dit te bespreken. 
 
Mevrouw Van Dam (De Hoop) wijst erop dat ook het aanvragen van vergunningen een rol speelt. Met 
deze werkwijze bepaalt de KNRB wanneer wedstrijden plaatsvinden, terwijl de organisaties de 
vergunningen moeten aanvragen. De wedstrijdorganisaties hebben zich altijd flexibel opgesteld, als 
dat nodig was, maar nu worden de wedstrijden vogelvrij verklaard. Dat gaat De Hoop te ver. 
De heer Van Groeningen (commissaris evenementen) antwoordt dat de KNRB niet gaat bepalen 
wanneer welke wedstrijden gehouden worden, maar dat de KNRB alle belangen gaat afwegen en dat 
op basis daarvan een kalender samengesteld zal worden. De belangen van wedstrijdorganisaties 
worden net zo goed meegewogen als die van de deelnemers. Hij staat achter dat uitgangspunt en hij 
verwacht dat die werkwijze de representativiteit van de wedstrijdkalender ten goede komt. 
 
De voorzitter concludeert dat de belangen van alle stakeholders worden meegenomen en dat het juist 
de bedoeling is ‘koehandel’ te voorkomen. Hij brengt het voorstel in stemming. 
De AV stemt bij meerderheid in met het voorstel met de kanttekeningen, dat De Hoop tegen is, dat 
niet alle deelnemers via Zoom reageren, maar dat ook niemand om een hoofdelijke stemming vraagt. 
 
De voorzitter besluit met de constatering dat het voor het draagvlak belangrijk is dat alle belangen 
worden meegenomen en dat er een evaluatiemoment komt. 
 
9. Benoeming bestuursleden KNRB 
a. Aftreden van de heer IJ.G. Haagsma 
De voorzitter neemt afscheid van de heer Haagsma, die aftreedt nu zijn maximale termijn erop zit. De 
heer Haagsma is, net als mevrouw Neppérus, al heel lang actief in de roeiwereld als coach en als 
bestuurder. Onder zijn leiding is het Reglement van Roeiwedstrijden jarenlang verbeterd met een bijna 
mathematische precisie. Hij staat bekend om zijn precieze manier van handelen en zijn zorgvuldige 
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belangenafweging om zo goed mogelijk recht te doen aan verschillende doelgroepen. Hij heeft altijd 
een speciaal oog gehad voor de belangen van de kamprechters, een belangrijke, maar 
ondergewaardeerde groep binnen de roeibond. Tot slot prijst de voorzitter zijn enorme gevoel voor 
humor en vrolijkheid en bedankt hem voor zijn inzet. Als afscheidscadeau krijgt hij een cartoon van 
zichzelf. 
 
De heer Haagsma bedankt zijn collega’s en oud-collega’s voor de prettige samenwerking. Gedurende 
zijn bestuursperiode is de betrokkenheid van de leden enorm gegroeid. Dat leidt tot discussie, maar 
daar wordt de roeiwereld ook beter van. Hij hoopt dat de roeisport op die manier kan groeien en een 
glorieuze toekomst tegemoet gaat. 
 
b. Aftreden van mevrouw H.K.B. Fobler 
De voorzitter neemt afscheid van mevrouw Fobler als secretaris, hoewel zij nog tweeënhalf jaar mag 
doorgaan. Het bestuur gaat zo voorstellen dat zij die tijd in een andere functie volmaakt. 
 
c. Benoemen van mevrouw J. van Dobben de Bruijn tot secretaris 
De voorzitter deelt mee dat het bestuur heeft gesproken met meerdere kandidaten en dat de keuze is 
gevallen op mevrouw Van Dobben de Bruijn. Hij vraagt haar om zichzelf voor te stellen. 
 
Mevrouw Van Dobben de Bruijn laat aan de hand van een aantal foto’s zien wie zij is. Zij heeft 
gestudeerd in Leiden en woont in Amsterdam. Zij is lid geweest van diverse roeiverenigingen en roeit 
nu bij De Hoop. Zij noemt zichzelf multi-inzetbaar. Dat komt niet alleen van pas als roeister, maar 
zeker als secretaris. Zij spreekt tot slot haar waardering uit voor de manier waarop mevrouw Fobler de 
verenigingen vooraf heeft betrokken bij voorstellen van de KNRB en zij belooft dat zij zal proberen om 
het net zo goed te doen. 
 
De voorzitter stelt de AV voor om mevrouw Van Dobben de Bruijn te benoemen tot secretaris van het 
bestuur van de KNRB. 
De AV stemt bij acclamatie in met de benoeming van mevrouw Van Dobben de Bruijn tot secretaris 
van het KNRB-bestuur. 
 
d. Benoemen van mevrouw H.K.B. Fobler tot commissaris vrijwilligersbeleid en opleidingen 
De voorzitter stelt voor om mevrouw Fobler te benoemen tot commissaris vrijwilligersbeleid en 
opleidingen. Hij vraagt haar wat zij van plan is. 
 
Mevrouw Fobler is van plan om de voetsporen van de heer Haagsma wel te zien, maar om die niet 
precies te volgen. 
 
De voorzitter verwijst naar het eerder gepubliceerde profiel en de plannen die ontwikkeld moeten 
worden. Vrijwilligersbeleid is essentieel voor de verenigingsport. Hij vraagt of de AV instemt met de 
benoeming van mevrouw Fobler. 
De AV stemt bij acclamatie in met de benoeming van mevrouw Fobler tot commissaris 
vrijwilligersbeleid en opleidingen. 
 
10. Herbenoeming lid van de KNRB tuchtcommissie Jacqueline Groeneweg als 

plaatsvervangend lid Commissie van Beroep 
De voorzitter deelt mee dat mevrouw Groeneweg niet aanwezig is. Hij vraagt niettemin aan de AV om 
in te stemmen met haar herbenoeming tot plaatsvervangend lid van de Commissie van Beroep van de 
KNRB tuchtcommissie. 
De AV stemt bij acclamatie in met de herbenoeming van mevrouw Groeneweg tot plaatsvervangend 
lid van de Commissie van Beroep van de KNRB tuchtcommissie. 

 
11. Toetreden nieuwe leden 
a. Drentse Roeivereniging “34” 
De heer Tibben (commissarisinfrastructuur en innovatie) deelt mee dat er geen afvaardiging aanwezig 
is van de Drentse Roeivereniging “34”: de vereniging heeft eigen activiteiten. De vereniging komt voort 
uit het eerste initiatief van de Commissie Nieuwe Verenigingen. Die commissie scant welke plekken in 
Nederland potentie hebben om een roeivereniging te herbergen. Uit een landelijke verkenning is de 
commissie op Emmen uitgekomen. Afgelopen week is daar ook een studenteninitiatief begonnen. De 
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“34” verwijst naar de N34, de Hunebed highway door de provincie Drenthe. Dit is dus de enige 
roeivereniging die naar een weg is genoemd en niet naar een water. 
De voorzitter vraagt of de AV instemt met de toetreding van de Drentse Roeivereniging “34”. 
De AV stemt bij acclamatie in met de toetreding van de Drentse Roeivereniging “34” tot de KNRB. 
 
b. Watersportvereniging IJburg 
De heer Tibben (commissarisinfrastructuur en innovatie) vertelt dat dit een bestaande 
watersportvereniging is, die de roeisport gaat omarmen. WSV IJburg begint met coastal roeien. Hij 
geeft het woord aan de heer Barendregt. 
 
De heer Barendregt (IJburg) vertelt dat Watersportvereniging IJburg al een poosje bestaat en 470 
leden heeft. Ongeveer drie jaar geleden is een aantal leden begonnen met coastal roeien. Vorig jaar is 
de afdeling roeien van de WSV IJburg officieel van start gegaan. IJburg bezit één boot en vormt 
samen met De Hoop en De Amstel een samenwerkingsverband onder de naam Amsterdam Coastal 
Rowing Center. Op het water bij IJburg wordt al jaarlijks de IJmeerchallenge georganiseerd en dat 
was de directe aanleiding voor IJburg om lid te worden van de KNRB, want de leden willen graag 
deelnemen aan die wedstrijd. 
 
De voorzitter gaat ervan uit dat het applaus als reactie op het betoog van WSV IJburg, bedoeld is als 
instemming met de toetreding van Watersportvereniging IJburg. WV IJburg krijgt de vlag in de nieuwe 
huisstijl van de KNRB uitgereikt. 
De AV stemt bij acclamatie in met de toetreding van Watersportvereniging IJburg tot de KNRB. 
 
De heer Tibben (commissaris Infrastructuur en Innovatie) legt buiten de agenda om de vraag voor aan 
de AV of het toelaten van verengingen tot de KNRB een bevoegdheid van het bestuur of van de AV 
moet zijn. Hij betoogt dat het een voordeel zou zijn als nieuwe verenigingen niet op de eerstvolgende 
AV hoeven te wachten. De reactie uit de zaal is duidelijk, het blijft vooralsnog de AV. De voorzitter 
begrijpt dat de heer Tibben hiermee een ballonnetje heeft opgelaten, maar dat het voorlopig blijft, 
zoals het is. 
 
c. Achterhoekse Roeivereniging De Ank 
De heer Tibben (commissaris Infrastructuur en Innovatie) denkt dat de AV de naam De Ank herkent. 
Dat klopt. Watersportvereniging De Ank is lid van de KNRB, maar het bestuur van die vereniging heeft 
besloten dat de roeiafdeling niet meer welkom is. De roeiers hebben vervolgens de Achterhoekse 
roeivereniging De Ank opgericht. Hij geeft het woord aan de heer Buunk. 
 
De heer Buunk (De Ank) geeft een toelichting. Er wordt al sinds 1937 geroeid in Doetinchem. Lange 
tijd werd er door een klein clubje geroeid bij Watersportvereniging De Ank. In 2013 heeft het bestuur 
van de vereniging ervoor gekozen om in te zetten op groei van de roeiafdeling, omdat de jachthaven 
niet meer verder kon groeien. Er werd een nieuwe loods en een mooi clubhuis gebouwd en de 
roeiafdeling groeide volgens plan. Die succesvolle groei leidde echter ook tot onderhuidse ergernis 
binnen de vereniging en op 7 juni 2021 heeft het bestuur van de watersportvereniging besloten te 
stoppen met roeien per 1 januari 2022. De roeiers vonden wel een gewillig oor bij de KNRB, maar zij 
kregen helaas niet het juridische advies, waarop zij gehoopt hadden. Spreker vond dat erg 
teleurstellend en voelde zich in de steek gelaten. De roeiers hebben uiteindelijk voor elkaar gekregen 
dat zij de vloot mochten behouden, maar zij zitten wel opgezadeld met een uiterst ongunstig 
huurcontract. Alle roeiers die lid waren van de watersportverenigingen, zijn lid geworden van de 
nieuwe roeivereniging, die nu 100 leden heeft en groeit verder. De naam Achterhoekse 
Roeivereniging is gekozen, omdat de leden afkomstig zijn uit de hele regio. Tot slot nodigt spreker 
iedereen van harte uit om mee te doen aan de Oude IJsselrace, maar ook gastroeiers zijn welkom. 
 
De voorzitter concludeert dat het applaus van de AV betekent dat de vereniging wordt toegelaten. 
De AV stemt bij acclamatie in met de toetreding van de Achterhoekse Roeivereniging De Ank tot de 
KNRB. 
 
De heer Tibben (commissaris sportontwikkeling) deelt mee dat roeivereniging RowDow, die ooit 
begonnen is als bedrijfsroeivereniging van Dow Chemical in Terneuzen, veranderd is in 
Roeivereniging Zeeuws-Vlaanderen. Deze vereniging wordt net als De Ank een regionale 
roeivereniging.  
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12. Presentatie Roeiers Kookboek 
De voorzitter geeft het woord aan Kristel Kooij (KNRB). 
 
Mevrouw Kooij (KNRB) reikt namens de KNRB het eerste exemplaar van het Roeiers Kookboek uit 
aan mevrouw Neppérus (erelid). Een jaar geleden kwam Mark Wouters, de kok van de toproeiers, met 
het plan om een kookboek samen te stellen, bedoeld om kennis te delen met de roeiwereld.  
 
De voorzitter bedankt mevrouw Kooij voor haar grote inzet in de afgelopen jaren. Alle medewerkers 
van het bondsbureau hebben zich de longen uit het lijf gelopen om, ondanks alle extra regeldruk door 
corona en de verminderde bezetting, toch alles door te laten gaan. Mevrouw Kooij heeft daarin een 
belangrijke rol gespeeld en de afgelopen tijd ook het voortouw genomen. 
 
13. Rondvraag 
De voorzitter geeft traditiegetrouw eerst het woord aan een van de ereleden, in dit geval de heer 
Cornelis. 
 
De heer Cornelis (erelid) komt tot de conclusie dat het de roeibond, ondanks alles, goed is gegaan in 
de afgelopen tijd. Er zijn mooie prestaties geleverd en het ledental groeit en vandaag is weer een stap 
in de goede richting gezet met de invoering van de KNRB Basislicentie. Het lijkt dus allemaal goed te 
gaan met de roeibond, maar aan het begin van de vergadering is helaas ook duidelijk geworden dat er 
nog veel te verbeteren is. Wat spreker betreft mag de menselijke maat, het fatsoen, nooit uit het oog 
verloren worden. Hij roept iedereen op om een bijdrage te leveren en van de KNRB de mooiste 
sportbond van Nederland te maken. 
 
De voorzitter geeft gelegenheid voor de rondvraag. 
 
De heer Peters (RIC) memoreert dat in de vorige AV uitgebreid gesproken is over het juniorenroeien. 
Hij vraagt of de heer Hamburger een korte update wil geven over de voortgang van de Topjunioren 
Coachcommissie. 
De heer Hamburger (commissaris toproeien en talentontwikkeling) heeft met een aantal 
initiatiefnemers gesproken over het hoe, wat en waar. Dat heeft een heleboel verschillende meningen 
en inzichten opgeleverd. Hij heeft vervolgens in een TOR (terms of reference) aangegeven hoe het 
volgens hem zou kunnen worden. Een klein comité heeft verder gepraat en een TOR vastgesteld, 
waarin iedereen zich kan vinden. Het bestuur heeft het document eveneens geaccordeerd. Eén van 
de initiatiefnemers heeft vervolgens alle betrokkenen geïnformeerd over het resultaat. Het 
bondsbureau is op zoek naar leden en aan de initiatiefnemers is gevraagd wie zij willen voordragen 
voor die commissie. 
 
De voorzitter deelt mee dat Skøll een vraag heeft ingediend per e-mail over de mantelovereenkomst 
van de KNRB met Time-Team. 
De heer Van Groeningen (commissaris evenementen) antwoordt dat er dit jaar geen 
mantelovereenkomst is gesloten met Time-Team, omdat pas kort van tevoren duidelijk is geworden 
dat het wedstrijdseizoen kan doorgaan. Het is gewoon niet gelukt, maar volgend jaar wordt de 
overeenkomst gewoon weer gesloten.  
 
14. Sluiting 
De voorzitter bedankt aan aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 16.20 uur. 


