
 
 

 

 

Ingekomen vragen  
Aan:   KNRB verenigingen 
Van:   KNRB bestuur  
Datum:   24 november 2022 
Onderwerp:  Beantwoording ingekomen vragen voorafgaand aan de AV 26 november  

 

Hieronder vindt u de beantwoording van de ingekomen vragen door het KNRB-bestuur en het bondsbureau. 
Deze vragen zijn ingestuurd door 4 verenigingen, voorafgaand aan de AV op 26 november.  

 

Ingekomen vragen en een  positief advies vanuit Koen Elbers, Voorzitter Alkmaarsche Roei- en 
Zeilvereeniging (roei) 

1. “Ik heb de agenda en stukken voor de ALV doorgenomen en mijn grootste vraag is wat de status is 
van de Commissie Toproeien Junioren (of wat nu de juiste naam is?) waarvoor leden werden 
geworven. Ondanks dat het lastig is om goede leden voor deze commissie te vinden, duurt het 
opzetten hiervan te lang. Kan de ALV hier concreet over geïnformeerd worden en wat is nu de 
status? 

 
Beantwoording 
De oprichting van de Topjunioren Coach Commissie (TCC) is vertraagd, excuses daarvoor. 
De status: Er is een Terms of Reference (TOR) opgesteld door de Technisch Directeur met input van 
verenigingen. Deze TOR is goedgekeurd door het bestuur. Hierna is er een uitvraag gedaan voor 
commissieleden via de site en middels de nieuwsbrieven. Dit heeft onvoldoende kandidaten opgeleverd. 
Daarna is er helaas vertraging opgetreden. Na een tweede uitvraag waren de aanmeldingen alsnog 
onvoldoende divers en passend wat nog niet tot de oprichting heeft geleid.   

In het kort, het was afgelopen jaar voor het personeel een turbulent jaar, zeker bij topsport en 
talentontwikkeling, met veel afwezigheid van direct betrokken medewerkers. Ondanks dat zijn veel zaken 
en processen tot een goed einde gebracht. Maar helaas heeft dit op een paar processen een vertragend 
effect gehad. We zullen het vanaf hier voortvarend oppakken, waarbij de technisch directeur heeft 
aangegeven de leiding te zullen nemen in de oprichting van de commissie en de communicatie met alle 
betrokken. 

 
2. Een zeer positief advies, als dit de plek is, voor de kandidatuur van Hielko van der Molen als 

commissaris! 
 

3. Op welke wijze wordt er gedifferentieerd in wedstrijden voor pre-masters?  
Wordt er nagedacht om dit op een wijze van het JIK / JOK te doen, aangezien er ervaren pre-
masters zijn die net uit het studenten wedstrijdroeien komen, maar ook startende pre-masters bij 



 
 

bijv. Algemene verenigingen. Doel: behoud van deze leeftijdscategorie.” 
 

Beantwoording 
Voor 2023 is het de intentie om de pre-master velden uit te schrijven op twee wedstrijden. De 
Westelijke Regatta is een wedstrijd waar dit sowieso gebeurd en we kijken nog naar de tweede 
wedstrijd waar dit past. De intentie is om dit op een wat grotere ROW te doen om op die manier 
verschillende doelgroepen met de pre-master categorie kennis te laten maken. Voor het 
opvolgende jaar zullen we moeten kijken hoe dit veld is bevallen en evalueren we met de 
commissie Masters en commissie Wedstrijden de definitie en de typen wedstrijden.  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Ingekomen vraag vanuit Kim Wijermars, h.t. Praeses der ZSR Boreas 

“Afgelopen weekend kregen wij van de kamprechters op onze vereniging te horen dat er geen kleding 
geleverd ging worden dit jaar. Na een kort gesprek met één van de kamprechters hadden wij hier wel 
onze vraagtekens bij. Immers is één van onze kamprechters al bezig sinds het najaar van 2019, maar door 
corona en het uitstellen heeft de kamprechter in kwestie alleen nog maar een shirt kunnen bestellen. Dit 
terwijl kamprechters vaak in alle weersomstandigheden moeten kunnen optreden. Nu weten we dat er 
vaak leen kleding beschikbaar is, maar de berichten die wij krijgen is er bijtijds onvoldoende kleding 
beschikbaar om alle kamprechters op een wedstrijd van kleding te voorzien.  

Nu kunnen wij dit niet helemaal rijmen met het traject dat bij de verenigingen opgestart is om meer 
kamprechters op te leiden in samenwerking met de NSRF. Op dit moment doet het (zeker voor de 
individuele kamprechter) overkomen alsof de KNRB de kamprechters niet belangrijk vindt. Juist terwijl 
onze ervaring is dat Kamprechters juist mensen zijn die zich zonder enig belang inzetten voor het 
wedstrijd en competitie roeien in Nederland. Zouden wij daarom niet juist hier gewoon ook onze 
waardering voor moeten uitspreken door ze gewoon de juiste faciliteiten te bieden?  

Het huidige signaal dat er wordt afgegeven dat er financiële keuzes gemaakt moet worden en dat daarom 
de kamprechters geen kleding kunnen bestellen kunnen wij snappen vanuit een financieel oogpunt, maar 
als het gaat om het aantrekken van vrijwilligers, is dit steeds moeilijker. (wat volgens de KNRB een 
bedreiging is volgens het meerjaren beleidsplan) en kunnen wij deze keuze niet plaatsen. Geef 
kamprechters de middelen om onder alle omstandigheden op te kunnen treden. En laat ze zien dat ze 
gewaardeerd worden. 

Resumerend, is het KNRB bestuur bereid de gemaakte keuze om geen kleding aan te bieden te 
heroverwegen? en als dit niet het geval is, welke garanties kan het bestuur geven dat wij onze 
kamprechters de juiste middelen blijven geven zodat wij ook naar de toekomst toe in staat zijn om de 
mensen te krijgen die kamprechter willen worden, zodat de wedstrijden in Nederland doorgang kunnen 
vinden?” 

Beantwoording 
Op dit moment past het helaas niet in de budgetten om de kamprechterkleding te vervangen. Wel zullen 
de komende periode extra nieuwe kamprechter poloshirts beschikbaar gesteld worden en er zullen extra 
leenjassen aangeschaft worden. We hebben dit naar de kamprechters gecommuniceerd op de 
najaarsbijeenkomst van afgelopen weekend. Het is een teleurstelling dat we nu niet alle kamprechters in 
nieuwe kleding kunnen steken en het bestuur waardeert de oproep vanuit Boreas om hier meer prioriteit 
aan te geven. Het is onze intentie om volgend jaar (2024) de kleding te vervangen en dat te combineren 
met een plan waarin we jaarlijks een vast bedrag opzij zetten voor de kleding zodat we deze situatie in de 



 
 

toekomst voorkomen.  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Ingekomen vraag van Alexandra van Dongen,  Commissaris C der D.S.R.V. "Laga" 

Ik zou graag als WVTTK kort praten over het inschrijfsysteem FOYS, en over goed behapbare 
verbeteringen die het proces van eerstejaars inschrijven versnellen en minder foutgevoelig maken. Geen 
inhoudelijke discussie, maar kort aanstippen zodat we van beide kanten weten wat er hierover speelt. 

Beantwoording 
Deze vraag is door D.S.R.V. Laga ook naar het bondsbureau gestuurd. Dank voor het positief en 
constructief mee willen denken en feedback geven. Het is fijn om te horen dat verenigingen zien dat er 
veel zaken dit jaar ook wel naar behoren verlopen. 

Het systeem (ledenadministratie en wedstrijden) geeft echter nog een aantal uitdagingen. Deze worden 
gezien en gehoord. Bij de inschrijvingen voor de competitietak en het gebruik van de 
kamprechtersmodule zitten, ondanks verbeteringen die al doorgevoerd zijn, nog grote hobbels. 
Hier wordt, daar waar mogelijk is, stevig gewerkt aan verbeteringen.  
Een vruchtbare sessie met een delegatie van de kamprechters heeft plaatsgevonden; een concrete 
afspraak met FOYS, een afvaardiging van competitiecommissarissen en de KNRB wordt gepland en vindt 
komende donderdag 1 december plaats. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Ingekomen vragen vanuit de ARB, Liesbeth Driest, voorzitter  

Wij hebben met de ARB verenigingen de AV van 26 november voorbereid. Dit overleg leidde tot de 
volgende vragen, die wij u conform de procedure op uw website hierbij graag inbrengen en graag uiterlijk 
24 november beantwoord zien.  

Agendapunt 4d - Update verantwoord sportklimaat 
De ARB gaat er vanuit uit dat de mededeling zal zien op de gebeurtenissen rondom Hessel Evertse, die net 
voorafgaand aan de laatste AV op 9 april 2022 op basis van een onafhankelijk onderzoeksrapport was 
geschorst. De ARB heeft kennis genomen van de de gerechtelijke uitspraak van 13 mei jl. en de berichten 
in de media en stelt vast dat, met uitzondering van de coaches waarvan afscheid is genomen na de vorige 
Olympische Spelen, de schorsing is teruggedraaid en daardoor dezelfde betrokkenen binnen de KNRB 
(staf, bestuur, vertrouwenspersonen) op dit moment nog steeds verantwoordelijk zijn voor een goed en 
veilig sportklimaat binnen de equipe. Dit, terwijl de equipe zich (voor zover uit de media en de uitspraak 
blijkt) juist in onveilig voelde in de samenstelling van staf en bestuur en de sfeer niet goed was.  
Bovendien mag van de atleten, zeker in een pré-Olympisch jaar, niet worden verwacht dat zij zelf pro-
actief het bestuur en/of de staf aanspreken op opvolging en veranderingen. De ARB ziet juist vanwege de 
(vrijwel) ongewijzigde samenstelling dan ook een rol voor de lidverenigingen weggelegd om zich ervan te 
vergewissen dat er nu en in de toekomst wel een veilig en goed sportklimaat wordt geboden.  
De ARB heeft overigens uitdrukkelijk begrip voor het bespreken van dit onderwerp in de vorm van een 
bestuursmededeling, vanwege de vertrouwelijke aard van het onderwerp.  

1. Graag vernemen wij welke maatregelen er zijn genomen om de situatie te verbeteren én welke 
maatregelen er zijn genomen om veilig te stellen dat er een veilig sportklimaat voor de toekomst wordt 
geborgd.  

Beantwoording 
Tijdens de AV zal er uitgebreid stilgestaan worden met een update rond verantwoord sportklimaat. 

https://knrb.nl/artikel/av-stukken/
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:2603&showbutton=true&keyword=knrb


 
 

Een verantwoord sportklimaat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Je kan het niet afdwingen, maar 
wel heel veel doen om het te verbeteren. Het belangrijkste is een gezonde balans en interactie tussen 
iedereen, begrip over het onderwerp en de grenzen van alle betrokkenen. Dit vergt in de basis veel 
gesprekken om de drempel om elkaar op (ervaren) gedrag aan te spreken te verlagen. Het vraagt een 
combinatie van preventie, goede interactie, correcte opvolging en individuele houding en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.  

Er zijn de afgelopen tijd vele gesprekken gevoerd over dit onderwerp, oa door bestuur met atleten, 
coaches, staff en medewerkers. En onder begeleiding van NOCNSF zijn, in kleine groepjes atleten, 
coaches, staf en bureaumedewerkers, gesprekken gevoerd waarbij teruggekeken is maar vooral ook 
gesproken over gemeenschappelijke normen en waarden, over wat er nodig is om verder te werken aan 
een verantwoord werkklimaat en wat daarin ieders eigen verantwoordelijkheid is. De inzichten hieruit 
worden op korte termijn weer besproken en verrijkt met iedereen die betrokken is en daarop wordt 
verder beleid geschreven met benodigde actiepunten voor het verder toewerken naar een verantwoord 
werkklimaat. 
 
Mede door deze stappen verwachten we dat het een meer bespreekbaar onderwerp is en wordt. Dat het 
makkelijker wordt om elkaar feedback te geven en te leren van de interacties en feedback.  
Verder zijn er twee nieuwe VCP’s aangesteld die beide formeel zijn opgeleid als vertrouwens- 
contactpersoon.  

Een verantwoord klimaat is nooit af, maar vraagt continu aandacht om te verzekeren dat het goed is en 
blijft voor alle betrokkenen. Dit vraagt een gezamenlijke aanpak, tijd, energie en verantwoordelijkheid. 
We zullen daarom op het onderwerp blijven samenwerken met alle atleten, coaches, staff en 
medewerkers. 

 

2. Kan er een (tijdelijke) commissie met vertegenwoordigers van lidverenigingen worden geformeerd die 
zich op korte termijn vertrouwelijk kan laten informeren over de situatie, zodat er - zonder de 
tussenkomst van dure adviesbureau's - onafhankelijk kan worden vastgesteld dat de belangen van de 
atleten op een passende wijze zijn geadresseerd en geborgd voor de toekomst. Het is uitdrukkelijk de 
bedoeling dat deze commissie een concrete opdracht van de AV krijgt en wordt ontbonden zodra er 
voldoende vertrouwen is dat er een veilig sportklimaat is gerealiseerd en dit aan de AV kan worden 
gerapporteerd. 

Beantwoording 
Het bestuur waardeert de betrokkenheid van de ARB bij het belang van een verantwoord sportklimaat. 
Tijdens de ledenvergadering zal vanuit het bestuur een update gegeven worden over het verantwoorde 
klimaat binnen topsport en zal uiteengezet worden welke acties er nu zijn genomen, en genomen worden 
in samenwerking tussen atleten, atletencommissie, coaches, staf, bureau en bestuur. Hierin zullen we ook 
toelichten welke externe partijen we hierbij hebben betrokken en waarom. In het kader van de 
vertrouwelijkheid kunnen we alleen zaken over proces toelichten, niet over personen.  

Het is onze intentie om met die toelichting inzichtelijk te maken welke stappen er zijn genomen, waarmee 
wij als bestuur verwachten, met alle betrokkenen, in de goede richting te werken. Sociale veiligheid is een 
doorlopend proces, dus af zal het nooit zijn. Vandaar dat wij ook zeer open staan voor suggesties van 
buitenaf, die wij dan met de atleten, atletencommissie, coaches, staf en bureau zullen bespreken. Op die 
manier zetten we de organisatie zelf centraal in het werken naar, en behouden van een verantwoord 
sportklimaat. 



 
 

Mocht er na deze toelichting vanuit het bestuur door de AV behoefte zijn aan de oprichting van een 
commissie dan is dat aan de AV (artikel 24 van het Huishoudelijk Reglement van de KNRB). Het instellen 
van een commissie vraagt de nodige zorgvuldigheid en zal buiten de AV voorbereid moeten worden om 
afspraken te maken over aard en scope van de opdracht, toegang tot informatie, het betrekken van 
partijen, de wijze van rapportage en over het borgen van vertrouwelijkheid. Belangrijk is ook hier het 
besef dat ook met een commissie niet alles gedeeld zal kunnen worden, ten behoeve van de 
vertrouwelijkheid en de veiligheid.  

 

Agendapunt 6 - Wijziging Reglement voor Roeiwedstrijden 
Binnen de ARB is er waardering voor de wijziging van het wegen. Wel is er brede twijfel over het voorstel 
om een categorie Pre-Masters toe te voegen.  

1. Kan de categorie Pre-Masters als pilotproject worden uitgevoerd, zonder op dit moment het 
Wedstrijdreglement aan te passen?  

Over het nut en wenselijkheid van de introductie van de categorie Pre-Masters (22-32) is er binnen de 
ARB-verenigingen brede twijfel. Een voorstel op dit punt komt bovendien voor de verenigingen (en 
wedstrijdorganisaties) als een verrassing. Enerzijds is er theoretische begrip voor het idee dat pre-masters 
een overgangscategorie kan bieden voor jonge oud-studenten (met mogelijk positief effect op 
doorstroom), maar betwijfeld wordt of de animo voldoende zal zijn. Bovendien zou naar ons idee ook 
versoepeling van het clubveld tot het gewenste resultaat kunnen leiden, zonder dat er een nieuwe 
categorie hoeft te worden geïntroduceerd. Ook wordt de nut en noodzaak van overlap met de categorie 
Masters (tot 27 jaar) betwijfeld, terwijl er wel enige begrip is voor de reden van overlap, namelijk om 
kleinere verenigingen tegemoet te komen. Naar ons idee zou ook het Clubveld versoepeld kunnen 
worden om tegemoet te komen aan de wens om voor de jonge oud-studenten een interessant veld te 
bieden, zonder dat er een nieuwe categorie hoeft te worden geïntroduceerd. Al met al is er binnen de 
ARB begrip voor een pilot van 2 jaar, voor pre-Masters en/of versoepeling Clubveld, zoals in de toelichting 
ook wordt voorgesteld, maar vooralsnog is er geen steun voor een definitieve formele wijziging van het 
reglement voorafgaande aan een dergelijke pilot. Als de Pre-Masterscategorie toch niet voldoet aan de 
verwachtingen, of aanpassing verdient (bijvoorbeeld op leeftijd), dan moet het reglement over 2 jaar 
weer worden gewijzigd. De voorkeur gaat uit naar het opdoen van ervaring met verschillende oplossingen 
(pre-masters en verbreding clubveld) en eventuele aanpassingen, zodat daarna met een onderbouwd en 
breed gedragen voorstel kan worden gekomen.   

Beantwoording 
Het bestuur heeft begrip voor deze uiteeninzetting en die sluit ook aan bij de intentie van de pilot.  
De overweging om de regels rondom de clubvelden te versoepelen, is besproken en afgewogen tegen de 
introductie van de pre-master categorie. Hieruit is de voorkeur uitgesproken voor het instellen van de 
nieuwe categorie omdat je hiermee een duidelijkere brug slaat naar de Masters, terwijl je dit minder doet 
als je het clubveld vergroot. Het is de intentie om zoveel mogelijk roeiers tussen 22 en 32 te behouden in 
de roeisport en deel te laten nemen in de grote verscheidenheid aan Master velden die we rijk zijn als 
roeisport.  

De keuze om dit nu als reglement op te nemen, en niet als bijvoorbeeld een bestuurlijk 
uitvoeringsreglement is een keuze ten behoeve van transparantie. Een uitvoeringsreglement geniet de 
voorkeur bij onvoorziene zaken die van belang zijn om mogelijk te maken zonder tussenkomen van een 
ledenvergadering. In dit geval is juist het op de hoogte brengen van de ledenvergadering en de stem van 
de ledenvergadering hierin inroepen, van belang voor het draagvlak van de pilot. Om die reden geniet de 
voorkeur van een wijziging van het reglement. Het RvR wordt nagenoeg altijd jaarlijks gewijzigd om te 



 
 

zorgen voor een actueel en passend reglement, dus een toekomstige wijzigingen zal geen probleem 
vormen.  

Agendapunt 7 – Meerjarenplan 
 De ARB kan zich in algemene zin vinden in de opzet en intenties in het Meerjarenplan en spreekt 
daarvoor waardering uit.   

1. Ten aanzien van de groeiambitie van 55.000 roeiers per 2030 zouden wij graag beter inzicht krijgen in 
het getal 55.000. Waarom is er gekozen voor dit getal? Wij signaleren dat de standaardgroei van 
gemiddeld 3% over de laatste decennia niet zal leiden tot het gewenste aantal. 

Beantwoording 
De onderbouwingsvraag is ook gesteld bij de behandeling van de breedtesportvisie in de AV in het najaar 
2019. Dit is toegevoegd en met deze onderbouwing heeft de AV de breedtesportvisie in het voorjaar van 
2020 vastgesteld (zie tekst hieronder). We hebben geen reden die aantallen nu aan te passen.  We 
groeien nog steeds en de geplande acties, zoals werving van junioren, het actief initiëren van 
verenigingen en samenwerking met sloeproeiers, worden uitgevoerd. En nieuwe kansen dienen zich aan. 

Onderbouwing aantallen. Uit: Breedtesportvisie 2020-2030 ‘Een bond voor alle roeiers’: 
 

‘Stabiele groei  

De afgelopen decennia zijn we stabiel gegroeid met bijna 1.000 roeiers per jaar. Deze groei zet 
hoofdzakelijk door op de verenigingen, onder 45-plussers en in de studentensport; bij die laatste 
categorie vooral doordat studenten naar verwachting langer lid blijven als ze op eigen niveau kunnen 
sporten. Het aantal wedstrijden wordt de komende tijd uitgebreid. Uitgaande van een groei van 
gemiddeld 2,5% betekent dit een toename van ca 9.000 roeiers.  

 

Nieuwe verenigingen  

Het aantal nieuwe verenigingen is de afgelopen jaren gemiddeld ruim 1 vereniging per jaar geweest. 
Het is onze doelstelling die groei met een factor 2 of 3 te versnellen. In 10 jaar tijd komen we dan op 25 
verenigingen. Afgerond levert dit een de doelstelling voor 2030 op van 150 verenigingen. De 
roeiverenigingen die de afgelopen 20 jaar zijn opgericht hebben in 2020 gemiddeld ruim 90 leden* 
leden. Uitgaande van een eenvoudige vermenigvuldiging levert dit 2.500 roeiers bij nieuwe 
verenigingen.  

 

Investeren  

We willen stevig investeren in een grotere deelname van jongeren. Met meer jongeren wordt het hele 
roei-gebouw minder kwetsbaar en onze onmisbare talentenpool blijft op niveau. Een aandeel 
juniorenroeiers van 15% op onze totale roeipopulatie vanaf 2030, zou een basis geven voor een solide 
juniorencompetitie. Dit streef-aandeel lijkt gering in vergelijking met andere sporten of met roeilanden 
om ons heen maar vraagt een forse investering: het betekent dat de algemene verenigingen over 10 
jaar een juniorenbestand van 25% moeten hebben Concreet is de beoogde groei 6.000 juniorenroeiers. 
Dit is als uitbreiding meegenomen omdat in de geschiedenis van de Nederlandse roeisport het 
juniorenroeien nauwelijks in aantall is gegroeid en niet meetelt in de autonome groei.  

 



 
 

Nieuwe groepen sluiten aan  

Sloep- en gigroeiers verbinden zich aan de roeifamilie. Die groep is nu ca 3000 roeiers groot en 
ontwikkelt zich snel. Zoals we al eerder hebben aangegeven zien we deze groep als een mooie 
aanvulling op de roeisport. Wij hopen binding tot stand te brengen tussen commerciële aanbieders en 
de roeibond, zodat ook hun deelnemers kunnen participeren in onze evenementen. Dit aantal kan nog 
niet worden ingeschat.  

 

Niet-verenigingsroeiers  

Middels deelname aan evenementen via de e-licentie ontstaat binding tussen individuele roeiers en de 
roeisport. Gelet op ervaringen in het buitenland schatten wij in dat hiermee 1000 tot 2000 roeiers 
kunnen worden bereikt. 

 
 
2. Graag ontvangen wij een meer concrete onderbouwing per doelgroep, zodat meer inzicht wordt 
verkregen waar naar verwachting de meeste groei gerealiseerd moet worden. Wij begrijpen dat de 
prioriteit ligt bij junioren, maar ook studenten, doorstroomroeiers, zij-instromers, coastal roeiers en 
sloeproeiers bieden mogelijkheden. Wij geven daarbij in overweging dat op de regiobijeenkomst van 6 
oktober een aantal relevante omstandigheden naar voren kwamen, die (nog) niet in het Meerjaren zijn 
verwoord: 

 - De doorstroom van studentenverenigingen naar burgerverenigingen kent doorgaans (zo begrepen wij) 
een vertraging van 10 jaren, waarin de (toekomstige) veteranen stoppen met roeien. 

- De meeste studentenroeiverenigingen kennen al jaren 2-4x meer inschrijvingen dan zij kunnen 
aannemen.  

- De meeste studentenverenigingen en roeiverenigingen in Amsterdam denken niet veel meer te kunnen 
groeien. Er zijn geen ledenstops, maar voor beginnende roeiers is er vaak niet meteen voldoende 
instructiecapaciteit. In algemene zin wordt een maximum aantal van 1200 leden erkend als bovengrens 
voor een vereniging, met het oog op locatie en verenigingscultuur. 

- Veel roeiverenigingen in de periferie (zoals bijvoorbeeld Michiel de Ruyter, die ook aan de Amstel ligt) 
hebben wel voldoende capaciteit en biedt wellicht mogelijkheden voor groei.    

 
Beantwoording 
De onderbouwing per ‘brongroep’  is hierboven gegeven, bij beantwoording van de vorige vraag. Welke 
actie voor welke specifieke roeidoelgroepen zinvol is en wat daarvan het resultaat zou kunnen zijn, is nog 
niet bepaald. Het identificeren van mogelijkheden om het aantal studentenroeiers uit te breiden is aan de 
orde gekomen in een recent overleg met een vertegenwoordiger van ARB, maar hebben we nog niet 
kunnen kortsluiten met NSRF. De actie is toegezegd en wordt opgepakt.  

De noodzaak tot vergroting van de  instructiecapaciteit is een landelijk thema, dat o.a. ook bij de 
juniorenimpuls naar voren komt. Om aan die laatste tegemoet te komen hebben we een eenvoudige  
juniorcoach 1-module ontwikkeld die digitaal gevolgd kan worden.  

In Amsterdam-noord is er een initiatief voor een nieuwe vereniging, ‘Noordroeit’, Voor deze vereniging is 
een locatie op het oog en naar verwachting wordt deze in het voorjaar 2023 lid van KNRB. De verwachting 
is dat deze vereniging een potentie heeft van >500 leden.  We hebben uit direct contact met ARB 



 
 

begrepen dat vooralsnog geen wens is om aanvullend hierop nog een initiatief te nemen voor een 
roeivereniging in Amsterdam. 
 

Agendapunt 8 - Jaarplan & Begroting 
De ARB heeft begrip voor de bezuinigingen bij het toproeien en het bondbureau. Ook ondersteunt de ARB 
de keuze voor investeringen in junioren, conform de najaars-AV van 2021.  

1. Graag vernemen wij de voortgang van instelling van de Junioren Top Coach Commissie, die op de 
najaars-AV van 2021 is toegezegd. Wij missen dit punt in het Jaarplan. 

Beantwoording 
Zie vraag 1 van de Alkmaarsche - Het bestuur erkent dat de commissie al had moeten zijn opgericht en 
neemt de verantwoordelijkheid om dit in 2022 nog op te richten.  

 

2. Bij de toelichting op de begrotingen zouden wij graag de posten Subsidies (2x genoemd) en Sponsoring 
nader toegelicht willen zien. Zijn de bedragen al gerealiseerd/toegezegd en in hoeverre is het meerdere 
realistisch?     

Beantwoording 
Sponsorgelden stijgen naar 685k waarvan 600k gecommitteerd (Kiwa, NLO, Missie H2).  

Subsidies: dat gaat om de basisfinanciering voor bonden, we moeten daarvoor voldoen aan de minimale 
kwaliteitseisen. Onder andere houdt dat in dat we een jaarrekening moeten publiceren, maar ook aan 
richtlijnen omtrent goed bestuur zoals opstellen jaarplan en meerjarenplan. De andere subsidie is een 
maatwerksubsidie gericht op topsport. Daar wordt een specifieke begroting voor ingediend, gekoppeld 
aan bepaalde doelstellingen. 

 

Agendapunt 9 - Benoeming KNRB bestuur 
Binnen de ARB is er breed vertrouwen in de kandidaten Seada van den Herik als beoogd voorzitter en 
Hielko van der Molen als beoogd commissaris Markteting en Communicatie. Ook bestaat er begrip en 
waardering voor de pro-actieve houding van het bestuur om goede bestuurders te werven.   

1. De lidverenigingen zouden in de toekomst graag meer transparantie van het bestuur zien ten aanzien 
van de sollicitatieprocedure van bestuursleden. Concreet willen de ARB-lidverenigingen graag de 
toezegging dat in ieder geval a) voorafgaand aan de sollicitatieprocedure de verenigingen per e-mail 
benaderd worden om te helpen zoeken naar kandidaten en dat b) (kort) nadat de kandidaten hebben 
gesolliciteerd de betreffende lidverenigingen op de hoogte worden gebracht, zodat wordt voorkomen dat 
zij verrast worden door de kandidatuur van een lid. Deze gang van zaken sluit beter aan bij de procedure 
van artikel 7 HR en zo kan er beter gebruik worden gemaakt van de kennis over potentiële kandidaten en 
worden de wervende kwaliteiten van de verenigingen benut.  

Ter toelichting het volgende:  
- Conform artikel 7 HR hebben (alleen) lidverenigingen het recht om één of meer personen kandidaat te 
stellen. Het KNRB-bestuur kan op basis van het HR niet zelfstandig voorkeurskandidaten voorstellen aan 
de AV.  

- Met de betreffende lidverenigingen is na het doorlopen van de sollicitatieprocedure contact geweest 
voor een aanbeveling, waarmee weliswaar naar de letter alsnog invulling is gegeven aan artikel 7 HR, 
maar wel pas nadat de sollicitatieprocedure was afgerond.  



 
 

- De oproep op de website van de KNRB was qua woordkeuze en toonzetting uitsluitend gericht aan 
individuele kandidaten. De (noodzakelijke) rol van voordracht door de vereniging werd niet benoemd.  

- Voor de vacature van voorzitter hebben er zich (voor zover wij hebben kunnen nagaan) 3 individuele 
kandidaten gemeld, waarvan 2 kandidaten van één lidvereniging binnen de ARB-geledingen. Doordat 
vanuit de KNRB pas na het doorlopen van de sollicitatieprocedure met de lidverenigingen is 
gecommuniceerd, was die vereniging bang in de positie te komen dat er een aanbeveling zou worden 
gevraagd voor een voorkeurskandidaat van het KNRB-bestuur, die mogelijk niet de voorkeurskandidaat 
van de betreffende vereniging was. Dat zou een zeer onwenselijke situatie zijn geweest.  

- Lidverenigingen hebben doorgaans relevante ervaring met de kandidaten en kunnen bovendien 
ondersteunend werven voor de KNRB. Bovendien worden bij vergelijkbare functies tegenwoordig vaak 
referenties gevraagd en vooraf gecheckt, hetgeen ook via de lidverenigingen kan geschieden - en in het 
kader van een veilig sportklimaat wenselijk is.  

Beantwoording 
De kandidaatstelling van het bestuur is geregeld in het Huishoudelijk Reglement van  de KNRB in artikel 7. 
https://storage.knrb.nl/2022/01/2022/01/1dc2f94e-20.11.2021-huishoudelijk-reglement-vastgesteld-av-
knrb.pdf 

 Aan de voorwaarden zoals zijn opgenomen is voldaan: 

●  Lid 1: op 2 september (12 weken voor de AV) heeft het bestuur de vacatures via de ledenpost 
schriftelijk gemeld aan alle lidverenigingen incl. beschrijving en competenties. 

● Lid 2: een lidvereniging is bevoegd één of meer personen kandidaat te stellen. De kandidaat 
bestuursleden zijn beide kandidaat gesteld door hun vereniging. In het artikel staat geen melding  
over de verplichting van de KNRB om alle lidverenigingen te melden dat zij voordrachten moeten 
doen in geval van vacatures.  Alleen dat vacatures gemeld moeten worden, zie lid 1. 

● Lid 3: twee weken voor de AV is de kandidaatstelling online gedeeld en daarmee bekend 

Naast de procesmatige verplichting, dient er ook een gewenst resultaat te zijn. Het vervullen van 
bestuursvacatures is altijd lastig. Ervaring uit het verleden leert dat naar aanleiding van het bekendmaken 
van de vacatures zich -te- weinig kandidaten spontaan melden. Daarom vraagt het bestuur ook zo breed 
mogelijk uit binnen de diverse roeinetwerken. Zeker met het oog op diversiteit is het bekend dat het 
actief benaderen in plaats van passief wachten op kandidaten noodzakelijk is. 

Het bestuur moedigt een actieve bijdrage van verenigingen in de zoektocht naar bestuurskandidaten van 
harte aan. Initiatieven van de verenigingen in deze zijn hartelijk welkom. Dit zal expliciet vermeld worden 
in de toekomstige vacaturestellingen. 
 
De check met de verenigingen wordt automatisch gedaan op het moment dat er om een voordracht 
wordt gevraagd. Indien een vereniging reden een bezwaar kent, is dat het moment in het proces dat dit 
aan het licht komt.  

Tot slot zal in een toekomstig proces kandidaten niet alleen worden geïnformeerd over het proces, maar 
hen ook gevraagd worden om hun vereniging tijdig te informeren van hun interesse. Voor de volledigheid: 
het is aan de kandidaat om zijn/haar vereniging te informeren. 

—------------------------------------------------------- 


