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Nevenfuncties bestuur en directie  
Koninklijke Nederlandse Roeibond 

 
 
Bestuur 
 
Seada van den Herik (voorzitter) 
Hoofdfunctie: 

• Algemeen directeur Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij “’s-Gravenhage” U.A. 
• Directeur van N.V. Levensverzekering-Maatschappij  "De Hoop",    

 
Nevenfunctie(s) vanuit de KNRB: 

● Nvt  
 

Nevenfunctie(s): 
● Supervisory Board member - Vesteda 
● Lid - sectorbestuur Leven bij het Verbond van Verzekeraars (VvV), daar aan verwant 

bestuurder - van Stichting Dienstverlening VOV 
● Voorzitter - Koninklijke Nederlandse Roei Bond (KNRB) 
● Voorzitter - Raad van Advies Women in Financial Service (WIFS) 
● Lid - NL2025 

 
 
Jenny van Dobben de Bruijn (secretaris) 
Hoofdfunctie: 

● HR-medewerker Pauw Kleding 
 
Nevenfunctie(s) vanuit de KNRB: n.v.t. 
Nevenfunctie(s):  n.v.t. 
 
 
Danielle van Rieven (penningmeester) 
Hoofdfunctie: 

● Group Treasurer van Oord 
 
Nevenfunctie(s) vanuit de KNRB: n.v.t. 
Nevenfunctie(s): n.v.t. 
 
 
Feike Tibben (bestuurslid/vice-voorzitter) 
Hoofdfunctie: 

● DGA PAGUS b.v. 
● DGA Ofyse b.v.  

 
Nevenfunctie(s) vanuit de KNRB: 

●  Bestuurslid stichting Waterrecreatie 
 

Nevenfunctie(s): 
●  bestuurslid stichting Landgoed den Oldenhof 
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Hielko van der Molen (bestuurslid) 
Hoofdfunctie: 

● Zelfstandig ondernemer, Marketing Facilitator  
 
Nevenfunctie(s) vanuit de KNRB: n.v.t. 
Nevenfunctie(s): 

●  Juniorencoach bij Hemus 
 
 
Wouter van Groeningen (bestuurslid) 
Hoofdfunctie: 

● HR Business Consultant bij VIE People 
● Commissaris wedstrijden en evemenenten KNRB bestuur  

 
Nevenfunctie(s) vanuit de KNRB: n.v.t. 
Nevenfunctie(s): 

● Lid commissie Northwave Regatta Asopos de Vliet 
● Lid werkgroep faciliteiten Asopos de Vliet  

 
 
Sjoerd Hamburger (bestuurslid) 
Hoofdfunctie: 

● Senior Principal Korn Ferry 
 

Nevenfunctie(s) vanuit de KNRB: n.v.t. 
Nevenfunctie(s: n.v.t.  
 
 
Hélène Fobler (bestuurslid) 
Hoofdfunctie:  

- Griffier, Hoogheemraadschap van Delfland 
 
Nevenfunctie(s) vanuit de KNRB: n.v.t. 
Nevenfunctie(s: n.v.t.   
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Directie 
 
 
Christa Grootveld (algemeen directeur) 
Nevenfunctie(s) vanuit de KNRB: 

● Lid Adviesgroep Topsport NOC*NSF 
● Lid Klankbordgroep Politiek NOC*NSF 

 
Nevenfunctie(s): 

● Lid hoofdbestuur Reddingsbrigade Nederland (vice-voorzitter) 
● Lid ANWB Bondsraad 

 
 
 
 
 
Huishoudelijk Reglement KNRB 
Artikel 14 van het Huishoudelijk Reglement van de KNRB geeft meer informatie over het bestuur. Artikel 13 
beschrijft de onverenigbaarheden met het lidmaatschap van het bestuur van de KNRB 
 
Artikel 14. Bestuur 
14.1. Het bestuur bestaat uit ten minste zeven meerderjarige personen die allen Nederlandse ingezetenen 
zijn. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de Lidverenigingen. 
Het aantal bestuursleden wordt, behoudens het in de eerste zin bepaalde, op voorstel van het bestuur door 
de algemene vergadering vastgesteld. 
14.2. Het bestuur kent een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een vice-voorzitter en ten minste 
drie commissarissen. 
14.3. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie benoemd. 
14.4. Kandidaatstelling wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.  
 
Artikel 13. Onverenigbaarheden  
13.1. Onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur van de KNRB is lidmaatschap van het bestuur 
van een Lidvereniging, het zijn van verenigingsvertegenwoordiger, het lidmaatschap van de 
tuchtcommissie, het lidmaatschap van de commissie van beroep, het zijn van aanklager van het Instituut 
Sportrechtspraak, het lidmaatschap van de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak, het 
lidmaatschap van de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak en het lidmaatschap van de 
financiële advies commissie.  
13.2. Het zijn van werknemer van de KNRB is onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur van de 
KNRB, het zijn van verenigingsvertegenwoordiger, het lidmaatschap van de tuchtcommissie, het 
lidmaatschap van de commissie van beroep en van de financiële advies commissie.  
 
 
Onverenigbaarheden nevenfuncties binnen het bestuur van de KNRB: n.v.t.  
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