
ALGEMENE VERGADERING

26 november 2022



AGENDA – 1/2
1. Opening en vaststelling agenda

2. Vaststelling notulen van de Algemene
Vergadering d.d. 9 april 2022

3. Ingekomen stukken

4. Bestuursmededelingen
Update verantwoord sportklimaat
Algemene mededelingen
Wedstrijden
KNRB basislicentie
Update Coupe

5. Onderscheidingen

6. Wijziging Reglement voor Roeiwedstrijden

7. Vaststellen KNRB Meerjarenplan 2023 – 2028



AGENDA – 1/2
8. Jaarplan en begroting 2023

- Toelichting jaarplan en begroting 2023
- Advies Financiële Advies Commissie m.b.t.

begroting 2023
- Vaststellen jaarplan en begroting 2023

9. Benoeming KNRB bestuur
- Aftreden mevr. Carolina Wielinga, 

Commissaris Marketing en Communicatie
- Benoeming nieuwe Commissaris Marketing 

en Communicatie
- Aftreden dhr. Rutger Arisz, Voorzitter
- Benoeming nieuwe Voorzitter

10. Toetreden nieuwe leden
- RV Harder

11. Rondvraag



1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
Voorgesteld besluit: 
De AV stelt de agenda vast



2. VASTSTELLEN NOTULEN 

Voorgesteld besluit: 
De AV stelt de notulen vast van 9 april 2022



3. INGEKOMEN STUKKEN

Er zijn geen ingekomen stukken.



4. BESTUURSMEDEDELINGEN
• Update verantwoord sportklimaat
• Algemene mededelingen
• Wedstrijden
• KNRB basislicentie
• Update Coupe de la Jeunesse



4. BESTUURSMEDEDELINGEN
Update verantwoord sportklimaat 



4. BESTUURSMEDEDELINGEN
KNRB vertrouwenscontactpersonen

Bereikbaar via vcp@knrb.nl



4. BESTUURSMEDEDELINGEN
Algemene mededelingen

• Resultaten WK Racice en WK coastal Wales
• AV NOC*NSF 21 nov 2022
• Herbenoeming Irene Eijs in NOC-bestuur
• Regiobijeenkomsten (sept 2022)
• KNRB Roeicongres (4 februari 2023)
• Stijgende energiekosten
• Ledenfacturatie
• KNRB opleidingslandschap



4. BESTUURSMEDEDELINGEN
KNRB opleidingslandschap



4. BESTUURSMEDEDELINGEN
Mededelingen wedstrijden

• Hogere wedstrijdinschrijfgelden verwacht

• (Nationale) wedstrijden en kamprechters

• FOYS wedstrijdmodule



4. BESTUURSMEDEDELINGEN
KNRB Basislicentie
- Toegangsbewijs voor de roeiwereld

- Verbinding aan de regels voor een veilige en eerlijke sport

AV 9 april 2022:
“de AV stemt in met het invoeren van de KNRB Basislicentie”

Komende week: 
mail naar alle bij de KNRB geregistreerde roeiers met hun persoonlijke 
KNRB- relatienummer, doel en gebruik

Rol verenigingen
Bij vragen van leden mag u doorverwijzen naar knrb.nl



4. BESTUURSMEDEDELINGEN
Update Coupe de la Jeunesse 28-29-30 juli Bosbaan Amsterdam

Voorzitter Minke Fischer, Marco Blauwhof

Secretaris Sylle Hoogeveen

Penningmeester John Graham

Hospitality manager Petra van Woensel

Wedstrijdleider Joost de Bruijn, Bram Kleinhout

Head of the jury Kaj de Vries

Baancommissaris Iris Koekkoek

Vrijwilligerscommissaris Merel Kok

Contact KNRB Hélène Fobler

Adviseur Bas Labordus



4. BESTUURSMEDEDELINGEN
Voorbereiding in volle gang 28-29-30 juli Bosbaan Amsterdam

• Website coupedelajeunesse.nl

• E-mail adres: info@coupedelajeunesse.nl

• Behalve roeiwedstrijden ook een mogelijkheid om kennis te maken met roeien voor vriendjes, 
broertjes, zusjes enz.

• Houd de datum vrij, vele vrijwilligers nodig

• Ideeën voor aankleding altijd welkom

• Op de website staat het vrijwilligersformulier al klaar

mailto:info@coupedelajeunesse.nl


5. ONDERSCHEIDINGEN



BAS LABORDUS



IJSBRAND HAAGSMA 



KOOS TERMORSHUIZEN



6. WIJZIGING REGLEMENT 
VOOR ROEIWEDSTRIJDEN
Belangrijkste wijzigingen

• Toevoegen definitie en categorie pre-masters

• Roeitenue verplicht bij weging roeiers

• Ruimere mogelijkheden kleding stuurlieden

• Schrappen prestatiepunt Coupe de la Jeunesse en 
European Rowing Junior Championships

• Instellen standaard fairness protocollen 2km banen

• Verruimen regels jury nationale wedstrijden junioren

• Verruimen regels verenigingsvertegenwoordiger

• Tekstuele verduidelijkingen

Voorgesteld besluit: 
De AV stelt het reglement voor roeiwedstrijden vast



6. WIJZIGING REGLEMENT 
VOOR ROEIWEDSTRIJDEN
Artikel 4.4

Pre-Masters: Een roeier behoort tot de categorie Pre-
Masters vanaf het jaar waarop hij de leeftijd van 22 
bereikt tot en met 31 december van het jaar waarin hij 
de leeftijd van 32 bereikt.



6. WIJZIGING REGLEMENT 
VOOR ROEIWEDSTRIJDEN
Artikel 5

1. Een roeier behoort tot de subcategorie licht als het 
gemiddelde gewicht van de roeiers van een ploeg, 
gekleed in minimaal roeitenue, niet hoger is dan 70,0 kg 
en het gewicht van iedere roeier afzonderlijk niet hoger 
is dan 72,5 kg. Het maximumgewicht van een lichte 
skiffeur is 72,5 kg.

2. Een roeister behoort tot de subcategorie licht als het 
gemiddelde gewicht van de roeisters van een ploeg, 
gekleed in minimaal roeitenue, niet hoger is dan 57,0 kg 
en het gewicht van iedere roeister afzonderlijk niet 
hoger is dan 59 kg. Het maximumgewicht van een 
lichte skiffeuse is 59,0 kg.



6. WIJZIGING REGLEMENT 
VOOR ROEIWEDSTRIJDEN
Artikel 7.3

b. Stuurlieden worden gewogen in een roeitenue. Het 
roeitenue van de stuur hoeft qua uitvoering niet gelijk 
te zijn aan dat van de roeiers van de ploeg



6. WIJZIGING REGLEMENT 
VOOR ROEIWEDSTRIJDEN
Artikel 8.1

Onder roeitenue wordt verstaan een T-shirt en korte 
broek, singlet en korte broek of roeipakje, alsmede van 
toepassing een lange broek, in voorkomen gelijk in 
kleur en onderscheidende elementen, zoals door het 
bestuur van de KNRB per vereniging is vastgesteld.

Indien specifieke elementen voorkomen op de mouw 
van het T-shirt, kan het bestuur bepalen dat deze 
kunnen ontbreken op het singlet of roeipakje. In 
aanvulling daarop kan voor een vereniging een lange 
broek als onderdeel van het roeitenue worden 
vastgesteld. Deze lange broek kan gedragen worden 
over of in plaats van de vastgestelde korte broek



6. WIJZIGING REGLEMENT 
VOOR ROEIWEDSTRIJDEN
Artikel 12

1. Mastersvelden zijn alleen toegankelijk voor Masters 
of Pre-Masters.

2. De Pre-master velden: Deze zijn alleen toegankelijk 
voor ploegen bestaande uit premasterroeiers.

3. De Masters velden kunnen voor de volgende 
leeftijdscategorieën worden uitgeschreven:

− Masters A: gemiddelde leeftijd ten minste 27 jaar;



6. WIJZIGING REGLEMENT 
VOOR ROEIWEDSTRIJDEN
Artikel 13.5

a. Overwinning van een klassementsveld. Elke roeier 
die in een seizoen ten minste een maal een boord-aan-
boordwedstrijd heeft gewonnen in een veld dat deel 
uitmaakt van het Eerstejaars- of 
Developmentklassement krijgt voor het riemtype 
waarin gewonnen is één prestatiepunt. Deze punten 
worden toegekend aan het einde van het roeiseizoen;



6. WIJZIGING REGLEMENT 
VOOR ROEIWEDSTRIJDEN
Artikel 13.5

c. Deelname aan de World Rowing Junior 
Championships, de European U23 Championships of 
World Rowing Cup

1 punt toevoegen aan het totaal voor het riemtype 
waarin wordt gestart



6. WIJZIGING REGLEMENT 
VOOR ROEIWEDSTRIJDEN
Artikel 13.6

c. In het Eerstejaarsveld voor acht met stuurman mogen 
alleen ploegen deelnemen die bestaan uit eerstejaars 
roeiers, eventueel aangevuld met maximaal 2 roeiers die 
ieder voor zich geen eerstejaars zijn, maar op 1 september 
van het lopende roeiseizoen voor eerstejaars nog geen 
enkel prestatiepunten hebben gehaald (dus boord én 
scull gezamenlijk).

d. In het Eerstejaarsveld voor dubbelvier (met of zonder 
stuurman) en in het Eerstejaarsveld voor vier met 
stuurman mogen alleen ploegen deelnemen die bestaan 
uit eerstejaarsroeiers, eventueel aangevuld met 
maximaal 1 roeier die geen eerstejaars is, maar op 1 
september van het lopende roeiseizoen voor eerstejaars 
nog geen enkel prestatiepunten hebben gehaald (dus 
boord én scull gezamenlijk).



6. WIJZIGING REGLEMENT 
VOOR ROEIWEDSTRIJDEN
Artikel 32.9

Na loting wordt een inschrijving niet meer 
geaccepteerd, tenzij de wedstrijdleiding van mening is 
dat bijschrijving niet bezwaarlijk is en overige aan het 
veld deelnemende verenigingsvertegenwoordiger of 
bij diens afwezigheid een lid van de belanghebbende 
vereniging ploegen uiterlijk twee uur voor de wedstrijd 
schriftelijk verklaard hebben tegen deelname geen 
bezwaar te hebben. Het veld wordt dan opnieuw 
geloot.



6. WIJZIGING REGLEMENT 
VOOR ROEIWEDSTRIJDEN
Artikel 35.9

Indien oneerlijke of onveilige weersomstandigheden 
verwacht worden, kunnen het hoofd van de jury en de 
wedstrijdleider gezamenlijk besluiten tot onderstaande 
maatregelen, op basis van het door het bestuur per 
2km roeibaan vastgestelde standaardprotocol.



6. WIJZIGING REGLEMENT 
VOOR ROEIWEDSTRIJDEN
Artikel 63.1

Het hoofd van de jury stelt een jury samen die bestaat 
uit functionarissen in het bezit van een 
kamprechterlicentie. Hij wijst de taken toe aan ieder lid 
van de jury conform artikel 64 en ziet toe op 
de werkzaamheden. Op nationale wedstrijden kan de 
jury alleen bestaan uit kamprechters A, B en B in 
opleiding die ten minste 18 jaar oud zijn.

Op niet nationale wedstrijden en nationale wedstrijden 
die overwegend (>70% van de velden) uitsluitend 
openstaan voor junioren kan de jury bestaan uit 
kamprechters B of B in opleiding (die tenminste 16 jaar 
oud zijn), danwel kamprechters C (die tenminste 14 
jaar oud zijn).



6. WIJZIGING REGLEMENT 
VOOR ROEIWEDSTRIJDEN
Artikel 64.7

In afwijking van het in lid 1 bepaalde, gelden op door 
het bestuur aangewezen nationale wedstrijden die 
overwegend openstaan voor junioren (>70% van de 
velden uitsluitend voor junioren) de minimum vereisten 
voor taken de eisen bepaald in lid 3.



6. WIJZIGING REGLEMENT 
VOOR ROEIWEDSTRIJDEN
Artikel 75.1

e. terugplaatsing naar de laatste positie van de race 
met de langzaamste tijd van het veld, geroeid in de 
betreffende ronde, met dien verstande dat waar 
promotie naar een volgende ronde een rol speelt, de 
ploeg geacht wordt laatste te zijn van het gehele veld;



6. WIJZIGING REGLEMENT 
VOOR ROEIWEDSTRIJDEN
Artikel 78.1

Indien een belanghebbende vereniging meent dat een 
beslissing op het protest in strijd is met de 
reglementen of onredelijk is, kan de 
verenigingsvertegenwoordiger of bij diens afwezigheid 
een lid van de belanghebbende vereniging– binnen één 
uur na de uitspraak– schriftelijk bezwaar aantekenen 
bij het hoofd van de jury.



Meerjarenplan 
2023 - 2028 
concept november 2022

Naar een moderne, meer professionele roeibond



Proces en bronnen Meerjarenplan KNRB
- Evaluatie Meerjarenplan 2017+
- Verenigingsmonitor 2021 
- Verenigings- ledenenquête 2021 en 2022
- Evaluatie jaarplan 2021
- NOC-NSF Sportagenda 2032
- Input MJP workshops Roeicongres KNRB 2022
- Meerjarenvisie FISA waaronder commerciële heroriëntatie Deloitte/CRS
- Sportakkoord
- Topsportvisie 2032 KNRB
- Breedtesportvisie KNRB 2020-2030
- Gesprekken stakeholders, o.a. verenigingen (regiobijeenkomsten 2021/2022, voorzittersoverleggen

2021/2022) en sponsoren
- KNRB ALV besluiten
- Beleidsdocumenten NOC-NSF, oa mbt Sport en Bewegen en Diversiteit, Gelijkheid en Inclusiviteit
- Adviezen Nederlandse Sportraad
- Plannen van de diverse commissies



Uitgangspunten Meerjarenplan KNRB

• Roeien is voor iedereen
• Toetreding is laagdrempelig
• Een leven lang in alle vormen: ‘voor elk wat wils’
• In vereniging (we zijn in beginsel geen consumenten)
• Veilig en duurzaam
• Efficiënt en professioneel georganiseerd



Kerntaken KNRB
Vertegenwoordiging

De KNRB vertegenwoordigt 
de Nederlandse roeigemeenschap 

Onder andere op (internationale) evenementen 
en naar derden zoals World Rowing, NOC/NSF en 

overheden (m.n. landelijk en regionaal)

Bevordering roeisport
De KNRB ondersteunt en verbindt haar 

(aspirant) leden 

Bijvoorbeeld door kennisdeling/scholing, 
samenwerkingsbevordering, stimulering en 

verbetering roeifaciliteiten en promotie van de roeisport

Kaders en richtlijnen
De KNRB stelt kaders en richtlijnen ter 

bevordering van een toegankelijke, eerlijke en 
veilige roeisport met een bijbehorend 

verenigingsleven. 

Onder andere reglementen voor wedstrijden en tochten, eisen aan 
roeiwater en roeiaccommodaties, vereisten voor officials en 

sporters en waar nuttig andere terreinen zoals besturen

Topsport
De KNRB is verantwoordelijk voor de 

topsport en de afvaardiging van 
ploegen en coaches die Nederland  

vertegenwoordigen

Onder andere op internationale wedstrijden zoals WK’s, 
Olympische Spelen, Worldcups

Nationale Kampioenschappen, 
klassementen en 'kalenders'

Vinden plaats onder auspiciën van 
/ worden bepaald door KNRB 

Bijv NK, EJK, wedstrijdkalender, marathonkalender, 
toerkalender



Missie
De KNRB verbindt, vernieuwt 

en vertegenwoordigt de 
roeisport in al haar 

verschijningsvormen

“Een bond voor alle roeiers”

‘‘



Bijbehorende ambities:

Groei van de Nederlandse roeigemeenschap

Toonaangevend op het gebied van Topsport, D&I, Veiligheid en Digitalisering

Iedereen ervaart gelijkwaardigheid en veiligheid binnen de roeisport

Energie besparing, vervuiling verminderen en duurzame inzetbaarheid

Het verbinden van de Nederlandse roeigemeenschap

Een blijvend gezonde en toekomstgerichte sport(infra)structuur

Ondersteund door een professioneel werkend bondsbureau

Thema’s meerjarenplan 2023 –2028

6 thema's

Groei 

Toonaangevend

Inclusief

Duurzaam

Verbonden

Vitale 
roeigemeenschap



7. MEERJARENPLAN 
2023-2028

Voorgesteld besluit:
De AV stelt het meerjarenplan 2023-2028 vast



8. JAARPLAN EN 
BEGROTING 2022

a. Toelichting jaarplan en begroting 2023

b. Advies Financiële Advies Commissie m.b.t. 
begroting 2023

c. Vaststellen jaarplan en begroting 2023



JAARPLAN 2023
Meerjarenplan is basis, verbinding is het uitgangspunt!

Focus op oa:

- Junioren

- Vergroten en verbreden roei aanbod

- Diversiteit en inclusie

- Bouwen aan netwerken

- Vitale roeiverenigingen en besturen

- Coaches/instructeurs en vrijwilligers

Basis op orde

Soberheid 



Begroting 2023 - uitgangspunten
Inkomsten:

• Contributie inkomsten begroot op ledengroei van ca. 2%, indexatie slechts 2,7%.

• Sponsorgelden stijgen naar 668 waarvan 600k gecommitteerd (Kiwa, NLO, Missie H2)

Kosten:

• Aanzienlijke kostenstijgingen: inflatie september 14,5% (CPI), loonkosten 4,5% (sport CAO)

• Pijnlijke besparingen op kosten, behalve op junioren budget

• Geen ruimte voor opbouw reserves (wel voorziening groot onderhoud)

NB. Inkomstengroei compenseert de inflatie niet

Begroting:

• Sluitende begroting (V&W) maar met risico

• Liquiditeiten en investeringen stabiel

• Uitgangspunt is behoud van medewerkers

• Geen contributieverhoging

2022 prognose:

• Extra kosten door inflatie en dynamiek veilig en verantwoord sportklimaat

• Discipline op uitgaven verhoogd dmv verbeterd proces en tijdelijk verscherpt toezicht



Begroting 2023
• Inflatie vertaalt zich in kostenstijgingen over hele breedte: verzekeringen, accountant, 

personeelskosten, IT kosten, reizen, bijeenkomsten etc.

• Rationalisatie van kosten en besparingen bij alle pijlers

• Communicatie: verhoging van communicatie budget ten koste van het sponsor- en marketingbudget

• Investeren in groei: kosten breedtesport blijven stijgen derde jaar oprij, investeren in junioren

• Zoveel mogelijk kostendekkend maken van verhuur materiaal, opleidingen etc. Kosten hiervoor gaan 
omhoog

• Besparen op trainingskampen en uitzendingen, reallocatie van inkomsten en uitgaven van 23 naar 22 
van 93k ivm vervroegd trainingskamp

• Geen ruimte voor risico buffers

• Reserve opbouw WK en transitiekostenreserve: start in 2024



Begroting 2023
Begroting Begroting

2022 2023

Lasten

Algemene bureaukosten 461.990 498.531 

ICT 91.500 85.940 
Organisatiekosten 99.000 121.905 
Algemeen 652.490 706.376 

Bureaukosten 165.834 163.360 
Marketingkosten 20.000 15.250 
Sponsorkosten 8.500 1.500 
Communicatiekosten 42.151 63.850 
Communicatie en sponsoring 236.485 243.960 

Sportontwikkeling 180.221 222.190 
Evenementen/faciliteiten 155.628 171.170 
Kosten materiaal 41.689 47.262 
Opleidingen 165.271 168.890 
Toercommissie 138.000 138.000 
Sportparticipatie 680.809 747.512 

Winnende Ploegen- trainingskampen en uitzendingen 746.500 642.000 
Winnende Ploegen- begeleiding 1.128.000 1.153.000 
Winnende Ploegen- overige 300.500 309.000 

Identificatie High Potentials 506.700 564.000 
Kosten OTC 250.232 185.978 
Topsport 2.931.932 2.853.978 

4.501.716 4.551.826 

Begroting Begroting
2022 2023

Baten

Subsidies 2.082.000 240.000 
Contributies 1.409.258 1.438.839 
Overigen - -
Algemeen 3.491.258 1.678.839 

Sponsoring 585.000 668.000 
Overigen 7.500 7.500 
Communicatie en sponsoring 592.500 675.500 

Sportontwikkeling 3.000 
Evenementen/faciliteiten 46.730 51.500 
Opbrengst materiaal 32.500 35.500 
Opleidingen 56.128 55.028 
Toercommissie 140.000 140.000 
Sportparticipatie 278.358 282.028 

Subsidies 1834000
Diverse eigen bijdrage 139.600 82.000 
Topsport 139.600 1.916.000 

4.501.716 4.552.367 



Verdeling contributie

• Contributie 2023 omhoog met 30k

• Verhoging sponsor gelden maakt 
mogelijk dat meer contributie naar 
verenigingen kan gaan

• NOC NSF voorwaarde is dat minimaal 
30% van topsportbegroting uit eigen 
middelen van de KNRB wordt betaald

• Mogelijk extra algemene bijdrage NOC 
NSF

• Sponsoring als inkomsten bij topsport 
omdat sponsoring gelinkt is aan 
topsport



Financiering van de pijlers



Cashflow en investeringen

• Kaspositie stijgt licht doordat er in 
2023 iets meer afgeschreven wordt 
dan geïnvesteerd

• In 2023 geen investeringen in boten 
topsport, boten worden gehuurd via 
Roeigoed

Cashflow 2023
bedragen EUR  x 1000

Inkomsten
NOC NSF 2.074
Opleidingen/Toerroeien ed.sportparticipatie 282
Contributie 1.439
Sponsorbijdragen 2021 676
Overige opbrengsten topsport 82

Totaal inkomsten 4.552

Uitgaven
Personeelsuitgaven 1.996
Algemeen 265
Marketing en Communicatie 81
Sportparticipatie 423
Topsport 1.601
OTC 186
Afschrijvingen -190
Rente en aflossing 26
Investeringen 49

Totaal Uitgaven 4.436

Saldo 116

Investeringsbegroting 2023
bedragen EUR  x 1000

Algemeen 2
Communicatie & Sponsoring 5
Sportparticipatie 12
Topsport 0
OTC 30

TOTAAL 49



ADVIES FINANCIËLE ADVIES COMMISSIE 
M.B.T. BEGROTING 2023 

JAARPLAN EN 
BEGROTING 

2023



JAARPLAN EN BEGROTING 
2023

Voorgesteld besluit: 

De AV stelt het jaarplan en de begroting 2023 vast



9. KRNB BESTUUR
Afscheid en benoemingen



7. AFSCHEID CAROLINA WIELINGA
COMMISSARIS MARKETING EN COMMUNICATIE KNRB





VOORSTELLEN HIELKO VAN DER MOLEN



BENOEMING 
COMMISSARIS MARKETING 
EN COMMUNICATIE

Voorgesteld besluit: 
De AV benoemt Hielko van der Molen 
tot Commissaris Marketing en Communicatie



AFSCHEID RUTGER ARISZ
VOORZITTER KNRB





VOORSTELLEN SEADA VAN DEN HERIK



BENOEMING 
VOORZITTER

Voorgesteld besluit: 
De AV benoemt Seada van den Herik
als voorzitter van de KNRB





10. TOETREDEN NIEUWE 
LEDEN

a. Roeivereniging Harder

Voorgesteld besluit:
De AV stelt de toetreding van Roeivereniging Harder vast





ROEIVERENIGING HARDER

TOETREDEN NIEUWE 
LEDEN



11. RONDVRAAG



12. SLUITING



BEDANKT & TOT ZIENS
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