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Drie op, twintig hard!   

Dat is het commando van ‘de stuur’ tijdens een race als er een inhaalmanoeuvre moet 
komen. In drie halen naar een hoger tempo, en dan dik 200 meter vol trappen. Daar moest 
ik aan denken bij de terugblik op 2013. In het verslag over 2012 schreef onze toenmalig 
voorzitter, Eric Niehe: ‘Een turbulent jaar’. Het project om de topsport opnieuw in de verf 
te zetten was ingezet. Maar weinigen konden toen vermoeden hoe ingewikkeld de rest van 
het jaar zou worden.

Topsport
Een brok in mijn keel had ik, toen ik de banier zag waarmee onze lichte dames dubbel vier bij 
het gewonnen WK in Chungju op de overwinningsfoto ging: ‘Hi guys, we’re back!’ Op de een 
of andere manier vatte dat samen wat er bij de topsport is gebeurd. Een verbluffende weder-
opstanding: een spectaculair goed EK, een Nederlandse winnaar van de Aegon Koninklijke-
Holland Beker en een optreden op de WK dat bij de hele roeiwereld bewondering afdwong. 
Met als absoluut hoogtepunt de prachtige gouden WK-medaille in de zware mannen vier 
zonder, nóóit eerder door een Nederlandse ploeg gewonnen en nu al een klassieker.

De veranderslag heeft goed gewerkt. De enorme sprong voorwaarts was alleen mogelijk 
omdat het potentieel er al was. Het is de combinatie van de elementen: vooral de zeer goede 
techniek en de relatieve breedte van aanwezig talent, gecombineerd met een nieuwe manier 
van managen die beter aansluit bij de wijze hoe topsport tegenwoordig bedreven moet 
worden. En, niet te vergeten, de in vele gevallen onbetaalde én onbetaalbare hulp van een 
groot aantal oudgedienden.

Na heel veel ups en downs wordt er nu hard gebouwd aan een vergroot Olympisch Trainings-
centrum. Het is van strategisch belang om meer en beter in eigen land te kunnen trainen, 
zeker nu er onzekerheid is over de beschikbare fondsen voor de topsport in de toekomst.  
En dat meer trainen op de Bosbaan minder ruimte voor andere activiteiten betekent, kan 
opgelost worden doordat de Willem-Alexander Baan in gebruik is genomen. Samen met  
de gemeentes Amsterdam, Rotterdam, Amstelveen en Zuidplas kunnen we het roeien in 
Nederland een stevige impuls geven. Ook het huisvestingsprobleem van het bondsbureau 
wordt zo en passant opgelost.

Financiële structuur
Dan de breedtesport en het bondsbureau. Hier vielen de VWS-subsidies voor 2014 weg.  
We hebben niet afgewacht. De begroting voor 2014 is in het najaar van 2013 gepresenteerd 
en geaccordeerd. Inclusief een paar hele zure boodschappen. De teruglopende inkomsten 
maakten een reorganisatie noodzakelijk. Deze is ondertussen uitgevoerd. We willen nog-
maals de medewerkers die ons hebben moeten verlaten nadrukkelijk bedanken voor hun 
inzet.

In de loop van 2014 zal een herijking van ons strategisch plan moeten plaatsvinden.  
De financiële managementstructuur van de KNRB is belangrijk verstevigd. Het uitgangspunt 
voor de toekomst is dat we de opgaande lijn bij topsport zoveel mogelijk vasthouden, en bij 
breedtesport en algemene zaken vooral die taken voorrang geven waar de verenigingen direct 
baat bij hebben. Het is zaak door te bouwen op het toenemende vertrouwen in de prestaties 
en de goede eigenschappen van de roeisport in Nederland. Het plezier dat hoort bij onze 
ambitie en het werken in teams willen we zoveel mogelijk uitstralen. Dat levert die verenigin-
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gen die willen groeien de beste mogelijkheden dat ook te doen. En alleen op deze wijze 
kunnen wij oud-roeiers, maar ook niet-roeiers, overhalen ons via sponsoring, als vrijwilliger 
of als overheidsfunctionaris meer steun te geven.

Kansen
Kijken we naar voren, dan zien we vooral kansen. Naast de niet aflatende steun van Aegon 
steunt ook de Antea Group, vroeger Oranjewoud, ons de komende tijd. Bij de sponsoren  
van het WK2014 mogen we Boekel De Nerée Advocaten en Notarissen opnieuw welkom 
heten. Daar zijn we heel blij mee. En we voeren nog volop gesprekken met ander potentiële 
partners. De organisatie van de WK2014 is verder versterkt, en alles wijst er op dat  
Amsterdam het mooiste en grootste roeifeest ooit gaat beleven. Een geweldige opmaat  
naar de Olympische Spelen in Rio in 2016, de WK junioren en de WK niet-Olympische 
nummers in 2016 op de Willem-Alexander Baan.

Roeien is een van de twee sporten waar je het snelste en het beste fit van wordt, het sluit  
aan bij de lichaamsbouw van onze bevolking en de infrastructuur van ons waterrijke land. 
Deze positieve kernwaarden worden over de hele wereld (h)erkend. We hebben dus alles, 
alleen vergeten we dat weleens buiten ons roeiwereldje te vertellen.

Tot slot
Ik draai al lang mee in het KNRB Bondsbestuur, maar het afgelopen jaar was qua complexi-
teit het meest ingewikkelde wat ik tot nu toe heb meegemaakt. Veel kon niet zoals het moest, 
maar moest zoals het kon. Als Bondsbestuur werden we soms terecht bekritiseerd, maar 
vooral gedragen en aangemoedigd door de verenigingsbesturen. De positieve steun van de 
leden maakte voor ons het verschil. Waar we hulp nodig hadden kregen we die aangeboden, 
en dat maakte dat we onze beloning in de vorm van plezier en het gevoel ‘dat het er toe doet’ 
terugkregen.

Het traject waar wij in zitten lijkt nog het meest op het roeien van de Ringvaart Regatta. 
Als je daar ergens in het middenveld start, en je gaat voor een mooie tijd, moet je de ene na 
de andere inhaalmanoeuvre uitvoeren. Zo zijn wij de ene na de andere uitdaging aangegaan. 
We zijn goed opgeschoven naar de kop van het veld, maar er liggen nog een paar uitdagingen 
voor ons. Blaren op de handen of niet, de medailles zijn bij wijze van spreken in zicht. Wij 
kijken uit naar 2014, en die laatste uitdagingen kunnen we met z’n allen ook overwinnen. 
Dus: drie op naar twintig hard!

Frans Cornelis
Voorzitter KNRB
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De Koninklijke Nederlandsche Roeibond heeft volgens zijn statuten ‘het doel de roeisport te 
bevorderen en doet dit langs wettige weg met alle hem ter beschikking staande middelen’. 
Op het gebied van het bevorderen van de roeisport is er het afgelopen jaar erg veel gebeurd. 
In dit verslag vindt u een overzicht van de voornaamste ontwikkelingen en een aantal 
aansprekende voorbeelden.

Werkwijze en functioneren

Voorop staat dat de KNRB bij alles wat ze doet in nauw contact moet staan met de verenigin-
gen die lid zijn van de bond, en met de externe context waarin we onze doelen moeten halen, 
nationaal en internationaal.

Het Bondsbestuur functioneert als collegiaal bestuur. Naast de reguliere portefeuilles 
voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester kent het Bondsbestuur een aantal 
meer specifieke portefeuilles. Een Bondsbestuurslid blijkt gemiddeld tussen de tien en  
twintig uur per week aan de KNRB te besteden. Dat is op termijn een onwenselijke situatie. 
Eind 2012 heeft het Bondsbestuur besloten in een zelfevaluatie na te denken over het  
eigen functioneren. De uitkomsten van de evaluatie zijn duidelijk: het bestuur moet minder 
operationeel betrokken zijn bij de dagelijkse begeleiding en uitvoering van activiteiten van 
het bondsbureau. Het bondsbureau moet daarom enerzijds sterk worden op een aantal 
hoofdzaken, en anderzijds keuzes maken waarbij een aantal zaken misschien niet meer 
uitgevoerd wordt. Het Bondsbestuur wil de komende jaren toegroeien naar een meer toe-
zichthoudende rol.

In 2013 werd in de vernieuwde bestuursopstelling gewerkt om de aandachtspunten die 
uit de zelfevaluatie naar voren kwamen op te pakken en uit te voeren. Alle bestuursprofielen 
zijn geactualiseerd met duidelijkere functiescheiding en portefeuilleverdeling en tijdens de 
jaarlijkse bestuursdag werden in openheid en goede harmonie diverse bestuursdilemma’s 
besproken om te komen tot een goed governance model met als aandachtspunten: 
• Helderheid over rollen en taken (bestuur, directie en individuele bijdragen van eenieder)
• Versterken van de onderlinge saamhorigheid
• Draagvlak bestuur, bondsbureau en leden
• Implementatie van het besturingsmodel, het naleven en borgen van werkafspraken

De te maken keuzes hangen uiteraard ook samen met de strategische visie op de toekomst. 
Het bestaande driejarenplan bevat veel goeds, maar wellicht ook te veel. Daar gaat het Bonds-
bestuur in de loop van 2014 kritisch naar kijken. Bij dit alles is het goed te constateren dat de 
KNRB voldoet aan alle dertien aanbevelingen van de Code Goed Sportbestuur. 

Samenstelling Bondsbestuur

Tijdens de Algemene Vergadering van 23 maart 2013 namen voorzitter Eric Niehe en de 
commissaris topsport, Ingrid Munneke afscheid van het Bondsbestuur. Eind januari van dit 
jaar legde ook Heleen Cocu tussentijds haar functie neer vanwege haar vertrek naar het 
buitenland. De portefeuille wedstrijdzaken was, met het vertrek van Herma van der Stoel 
sinds eind 2012 vacant, maar is in maart overgenomen door IJsbrand Haagsma. IJsbrand 
Haagsma zat eerder in het Bondsbestuur in de periode 2002 tot en met 2008.
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Tijdens deze Algemene Vergadering is het bestuur als volgt samengesteld: Frans Cornelis 
(voorheen commissaris communicatie/marketing) nam de voorzittershamer over van  
Eric Niehe. IJsbrand Haagsma (commissaris wedstrijden), Chris IJsbrandy (commissaris 
topsport) en Erik Kraak (commissaris communicatie/sponsoring) traden toe tot het Bonds-
bestuur. Het bestuur bestond verder uit Geri Donkervoort (commissaris sportontwikkeling), 
Jan Willem Landman (secretaris) en Quirine van Heek (penningmeester). De vacature com-
missaris (inter)nationale evenementen bleef hiermee vacant en werd door het Bondsbestuur 
intern ingevuld.

Quirine van Heek (penningmeester) trad in de Algemene Vergadering in het najaar af 
wegens het aanvaarden van de functie van financieel directeur bij de KNSB. In deze vergade-
ring werd Victor Maes benoemd in de functie van penningmeester. Victor Maes was van 
2009 tot en met het voorjaar van 2012 al penningmeester van de KNRB.

Algemene dossiers

Het jaar begon met de nieuwe structuur bij Topsport. Hessel Evertse deed per 1 maart zijn 
intrede als Technisch Directeur. Hierover meer op pagina 25 van dit jaarverslag.

OTC
Een tweede groot dossier bleek de uitbreiding van het Olympisch Trainingscentrum (OTC). 
Bestuur en directie stonden in het voorjaar op het punt het project af te blazen. Het oor-
spronkelijke plan leek niet te financieren. Maar dankzij de kennis en het inzicht van Lex van 
Drooge bleek er een kans te zijn de financiering wel rond te krijgen. Daarmee kwam de 
ontwikkeling van de plannen weer op gang. Na het nemen van een serie forse hobbels is het 
op het laatst mogelijke moment gelukt met de bouw te beginnen. Met hulp van alle partijen 
komt er een state of the art roeicentrum.

Op dinsdag 19 november is het officiële startschot gegeven voor de uitbreiding van het 
Olympisch Trainingscentrum van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond. Elvira Sweet, 
gedeputeerde van de provincie Noord–Holland, Henk Stokhof namens de gemeente  
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Amsterdam, John Levie (wethouder Sport en Recreatie, gemeente Amstelveen) en KNRB-
voorzitter Frans Cornelis sloegen de ceremoniële eerste paal.

Met de uitbreiding ontstaat een OTC dat zich internationaal kan meten met de andere 
grote roeilanden. De nieuwbouw komt pal naast het huidige OTC aan de Bosbaan en wordt 
geïntegreerd met het bestaande pand. De oplevering is gepland op 14 juli 2014, zes weken 
voor de start van het wereldkampioenschap roeien op de Bosbaan. De totale kosten van de 
bouw bedragen € 2,6 miljoen. De architect van de nieuwbouw is Rien Korteknie, ook de 
ontwerper van het huidige OTC. De KNRB is de opdrachtgever. Ook het KNRB bondsbureau 
krijgt een plek in de nieuwbouw. Door de uitbreiding van het OTC komen de voorzieningen, 
zoals de kleedkamers, douches en ruimtes voor herstel, studie, kracht en conditie, op het 
benodigde topniveau. Er is ook voorzien in werkruimtes voor de coaches en ondersteunende, 
medische en paramedische specialisten.

Bijzonder in de plannen voor het toproeicentrum is de ontwikkeling van een indoorroei-
bak. De roeibak is in eerste instantie bedoeld voor individuele training en instructie en als 
vervangende training bij kou of slecht weer. Daarnaast kunnen we stappen maken op het 
gebied van innovatie en onderzoek zoals een onderzoek naar prestatiebepalende factoren 
onder gecontroleerde en gestandaardiseerde omstandigheden.

Gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland, NOC*NSF, VU en Hogeschool van 
Amsterdam, betalen allemaal mee. Ook is er een beroep gedaan op de gemeente Amstelveen. 
Bovendien heeft Waternet een deel van de waterleiding kosteloos omgelegd.

Financiële uitdagingen

In het derde kwartaal van 2013 werd duidelijk dat er voor 2014 een aantal subsidies zou 
wegvallen. Het Bondsbestuur stond voor de taak met spoed maatregelen te bedenken om een 
sluitende begroting voor 2014 voor te kunnen stellen. Deze situatie werd bemoeilijkt doordat 
tegelijkertijd duidelijk werd dat de bond voor het lopende jaar op een verlies afstevende. 
Bovendien bleek dat door personeelswisselingen en ziektes de financiële administratie te 
wensen over liet. Daarom werd de financiële organisatie per 1 september versterkt met Ruud 
Bakker als financieel manager en Janna van der Berg als assistent controller/administrateur. 
Samen nemen ze de financiële administratie voor hun rekening.

Op de Algemene Vergadering op 30 november 2013 werd een budget 2014 voorgesteld 
op basis van een reorganisatie op het bondsbureau. Met deze maatregelen verwacht het 
Bondsbestuur dat er op termijn, door de recente topsportsuccessen en door een betere focus 
op een aantal gerichte activiteiten, goede kansen zijn om de inkomsten door ledengroei en 
externe sponsoring te vergroten. Na een forse inhaalslag is kwaliteit van de financiële organi-
satie van de KNRB op dit moment ‘goed’ te noemen.

In plaats van het aannemen van nieuwe collega’s moest er eind december helaas afscheid 
worden genomen van een aantal medewerkers. Per saldo resulteerde dit in een personeels-
reductie van vijf fte.

Vanaf 2014 vormt de KNRB zich om tot een kleinere, slagvaardige organisatie. Hierbij 
wordt de vaste kern van medewerkers vooral getest op hun loyaliteit, doorzettingsvermogen 
en flexibiliteit. Voor specialistische, kortdurende taken wordt beroep gedaan op flexibele 
krachten en vrijwilligers. De gekozen organisatievorm past beter bij de huidige financiële 
realiteit in de sportwereld.

Er is nog een lange lijst met andere vermeldenswaardige zaken. De promotionele activi-
teiten voor het WK2014 komen op gang en het organisatie comité is versterkt. Henk-Jan 
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Zwolle is het boegbeeld van het organisatiecomité WK Roeien. In 2013 werd het organisatie-
comité naast Irene Eijs, Joost de Geus en Norbert Chevalier (TIG Sports) uitgebreid met 
Gerritjan Eggenkamp en Bouke Marsman.

Bij de wedstrijdcontracten is een volgende stap gezet om de elektronische verwerking en 
verlenging makkelijker te maken. Het gebruikersgemak van het systeem is nog niet perfect, 
maar wordt iedere keer beter.

De aanpassingen van de statuten aan de nieuwe reglementen en de completering van de 
regelingen rondom ongewenste omgangsvormen blijkt nog steeds flink wat energie te kosten.

De eerste stappen zijn gezet om het WK2016 op de Willem-Alexander Baan te organise-
ren. Er is intensief en goed overleg gevoerd met vele partijen, waaronder de Gemeente  
Rotterdam, om een zo goed mogelijk beheers- en exploitatiemodel te maken.

Tenslotte heeft de KNRB een actieve rol gespeeld bij de verkiezingen van nieuwe bestuur-
ders voor de FISA (internationale roeifederatie). Samen met andere federaties wisten we de 
door ons voorgestane personen, Christophe Rolland en Tricia Smith, benoemd te krijgen. 
Ook maakt de KNRB nu deel uit van een actieve groep van Europese federatie presidenten en 
er is een uitstekende band met US Rowing opgebouwd. Op termijn verwachten we hiervan 
flinke voordelen voor de roeisport in Nederland.

Vooruitblik

In de eerste maanden van 2014 is de KNRB druk met de inventarisatie van alle op het bonds-
bureau plaatsvindende activiteiten. De herverdeling en prioriteitstelling daarvan vragen tijd. 
Met de verminderde capaciteit richten we ons op de meest belangrijke werkzaamheden van 
de bond. In dit proces moeten keuzes gemaakt worden met betrekking tot werkzaamheden 
die in het verleden wel door het bondsbureau werden verricht, maar waarvoor we nu niet 
langer zijn toegerust. In de Algemene Vergadering in het voorjaar van 2014 geven we duide-
lijkheid over wat er van de KNRB qua kerntaken, werkzaamheden en dienstverlening kan 
worden verwacht!

WK 2014
Nederland is van 24 t/m 31 augustus 2014 gastheer van de WK. Het evenement belooft 
uniek te worden in tal van opzichten. De toevoeging van extra activiteiten en entertainment 
voor het publiek rond evenementen is inmiddels ingeburgerd in veel sporten, maar roeien 
bleef daar tot nu toe wat bij achter. Voor het eerst wordt bij de wereldkampioenschappen 
roeien nadruk gelegd op de beleving rondom de wedstrijden. Ook de locatie van de Bosbaan, 
op vijftien minuten van de Amsterdamse binnenstad, leent zich uitstekend voor het toe-
voegen van die extra beleving.

WK-effect
De sfeer van de WK moet verder reiken dan de roeigemeenschap. Gehoopt wordt dat de WK 
een impuls geven aan de populariteit van roeien in Nederland. De boodschap aan het grote 
publiek is dat roeien een geweldige sport is die veel vaardigheden vergt en heel erg leuk is om 
te doen. Daarom zijn de roeiverenigingen betrokken bij de organisatie van de WK. Bij alle 
verenigingen is een WK-ambassadeur aangesteld die de leden informeert over de activiteiten 
en kaartenacties. Het enthousiasme vanuit de verenigingen is groot. Zo helpen verenigings-
leden bijvoorbeeld bij clinics op middelbare scholen in het kader van de Aegon Celebrate 
Rowing Tour.
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PR, Communicatie  
en Sponsoring
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De afdeling PR, Communicatie en Sponsoring, heeft als voornaamste taken het promoten 
van de roeisport onder een breed publiek, het behartigen van de sponsorbelangen en het 
werven van nieuwe sponsoren. In 2013 was het beleid vooral gericht op het maximaliseren 
van de aandacht voor roeien om op die manier roeiers, publiek en sponsoren te inspireren. 
Een groot deel van 2013 was de afdeling met drie medewerkers goed op sterkte.  
Eind december is de bemensing door bezuinigingen gereduceerd naar twee medewerkers 
(1,7 fte).

Sponsoring

In 2013 stond het vernieuwen van de relatie met de huidige sponsoren bovenaan het lijstje 
van de nieuwe accountmanager sponsoring. Het contract met sponsor Oranjewoud liep af en 
de relatie met hoofdsponsor Aegon moest verder verdiept worden. En met succes, in 2013 
tekende Oranjewoud bij voor twee jaar met de focus op het Eerstejaarsklassement. In 2013 
heeft hoofdsponsor Aegon fors geïnvesteerd in het promoten van de roeisport. Een dag voor 
de Holland Beker vond de eerste editie van de Aegon City Rowing plaats in de Amsterdamse 
Keizersgracht. Ajax-iconen Frank de Boer en Edwin van der Sar zorgden voor veel publiciteit 
voor en tijdens het evenement. Ook is geïnvesteerd in de Aegon Koninklijke-Holland  
Beker met uitgebreide cameraverslaglegging door United, bekende artiesten en een lounge-
gedeelte. Hierdoor ontwikkelde de Holland Beker zich tot een nog aantrekkelijker evenement 
voor een breder publiek. In november voerde Aegon samen met de KNRB en HealthCity 
campagne om indoorroeiers op locatie en met een game te interesseren voor de roeisport. 
Een aantal leden van het Aegon Nationaal RoeiTeam hielp mee bij de promotie. Ook was 
Aegon present tijdens de actie Serious Request, met de Serious Rowing Challenge. In 2014 
rijdt een trailer met ergometers door het land om op een groot aantal plaatsen roeien en het 
WK te promoten via de Aegon Celebrate Rowing Tour.

Het werven van nieuwe sponsoren is in 2013 naar de achtergrond geschoven, iets wat in 
2014 prioriteit krijgt. Hiervoor zijn in 2013 de voorbereidingen getroffen. Zo is er een  
projectgroep samengesteld die verantwoordelijk is voor sponsorwerving. Ook is opnieuw 
gekeken naar het sponsorbeleid en zijn er verschillende werkdocumenten en een promotie-
video gemaakt.

Promotie en communicatie roeisport

De promotie van de roeisport heeft als doel mensen te inspireren om zelf te gaan roeien. Dat 
vertaalt zich in méér roeien door de huidige leden, en groei van het aantal roeiers. Daarnaast 
is promotie van de roeisport essentieel voor sponsoren. Het mes snijdt dus aan twee kanten. 
De nadruk bij de promotie lag op het vergroten van de aandacht in de media, aanwezigheid 
op social media en het bouwen van de roeiportal; www.roeien.nl.

Roeien in de media
In een Olympisch jaar is de aandacht voor de roeisport vele malen groter dan in andere jaren. 
Desondanks was de media-aandacht voor roeien in 2013 slechts 20 procent lager dan in het 
Olympische jaar 2012. Door de komst van interim-adviseur Joop Alberda, nieuwe coaches 
(bekende namen uit de roeisport), een nieuwe Technisch Directeur en EK- en WK-medailles, 
is een positieve wind gaan waaien in de media. Ook is door de afdeling PR, Communicatie en 
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Sponsoring veel energie gestoken in het verbeteren van de relatie met de media en werden 
journalisten regelmatig bijgepraat. Een belangrijk aspect daarbij is transparantie rond de 
nationale selecties en het coachteam.

De media-aandacht voor roeien bleef in 2013 op een hoog niveau:

Totale waarde exposure roeien in euro’s

 2012 2013 
  (gemeten t/m oktober 2013)

Online 13.863.508 10.048.997
Print 9.837.943 4.793.244
TV (publiek) 1.514.880 236.115
TV (Eurosport) 44.133 24.750

Totaal	 25.260.464	 15.103.106

Met name de televisie-aandacht was in 2013 een stuk lager dan in 2012. Een belangrijke 
verklaring hiervoor is het ontbreken van Olympische Spelen en dat Studio Sport niet naar 
het WK roeien in Zuid-Korea is afgereisd. Verder valt de lage waarde op van de uitzendingen 
van Eurosport: een direct gevolg van lagere kijkcijfers. De NOS was wel aanwezig bij de EK in 
Sevilla en op de Aegon Koninklijke-Holland Beker.

Social media
Sociale media zijn, zeker voor de jonge doelgroep, essentieel. Om roeien goed te promoten 
moet de KNRB in die media actief zijn met interessante content. Omdat sport emotie is, 
moet die content veel beeld bevatten: foto’s en video’s. In 2013 is daarom met sportprodu-
cent United een samenwerkingsverband gesloten om de roeisport op een aantrekkelijker 
manier in beeld te brengen. Eind oktober vond bij United een bijeenkomst plaats met de 
wedstrijdorganisaties van Varsity, Head of the River Amstel, De Hoop, Aegon Koninklijke-
Holland Beker, ARB, Hollandia, World Ergo Head en Damen RaceRoeiregatta. Daar bleek 
grote belangstelling te zijn om met elkaar de verslaglegging van en beleving bij roeiwedstrij-
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den te vergroten. Afgesproken is om, onder leiding van de KNRB, te zoeken naar aantrekke-
lijke verslaglegging en wedstrijdconcepten.

De opzet van RoeiTv is in 2013 aangepast. Uit analyse bleek dat in 2012 gemiddeld 
slechts 298 keer naar een video is gekeken. In 2013 is geprobeerd de kijkersaantallen te 
verhogen. Door minder video’s te produceren, en het nationale team en human interest 
centraal te zetten, is het kijkpubliek vele malen hoger. Ook is een proef gedaan met publica-
ties op sport.nl/roeien. Dit leverde nauwelijks extra kijkers op. Gedurende het jaar heeft de 
KNRB een YouTube kanaal geopend waar alle video’s geplaatst worden. Dit eigen kanaal 
wordt verder uitgebouwd tot het centrale platform voor roeivideo’s. Door de video’s te pro-
moten via social media, groeide het aantal kijkers.

Roeiportal
De roeiportal staat al jaren op de agenda. In 2013 is met behulp van de externe bureaus LAIK 
uit Rotterdam en OmniScale uit Delft gestart met de bouw. De ambitie is een platform te 
creëren dat zowel roeiers als niet-roeiers inspireert te (gaan) roeien. Voor niet-roeiers wordt 
deze portal dé plek op het internet waar men zich oriënteert, informatie verzamelt en een 
roeivereniging in de buurt zoekt. Met financiële hulp van Aegon is ook een contentplan 
gemaakt. Hierin staat welke berichten geproduceerd worden en welke organisatie daarvoor 
nodig is.

Verdwijnen blad Roeien
In december 2013 is het blad Roeien voor het laatst verschenen. Al jaren daalde de oplage  
en werd het blad geproduceerd voor een klein aantal verenigingen en individuele abonnees. 
Er is uitgebreid gezocht naar een uitgever om het blad nieuw leven in te blazen. Maar een 
kwartaalglossy over de roeisport, kon niet op voldoende steun rekenen. Hierdoor viel de 
financiële bodem onder het blad weg en is na 74 jaar besloten tot opheffing.

Daarentegen is besloten om het evenementennummer te blijven produceren, uit te 
breiden en in 2014 gratis te verspreiden onder alle 32.850 leden van de KNRB via de bij de 
bond aangesloten verenigingen.

Investeren in aantrekkelijkheid roeisport
De wedstrijdsport is voor veel buitenstaanders een gesloten en moeilijk te doorgronden 
wereld. Dit belemmert de groei van de roeisport naar een nationale sport. Met hulp van 
hoofdsponsor Aegon, mediapartner United en de WK-organisatie wordt gezocht naar aan-
passingen om de roeisport duidelijker en aantrekkelijker te maken.

Nieuwe huisstijl
Er circuleerden verschillende huisstijlen binnen de KNRB. Ook was de huisstijl aan vernieu-
wing toe. In 2013 werd daarom de huisstijl verbeterd en is gekozen voor een duidelijker logo. 
Deze huisstijl is onder andere doorgevoerd in huisstijlmaterialen, folders en posters. Tevens 
is de nieuwe huisstijl vastgelegd in een huisstijlhandleiding.

Reguliere middelen
Vertrouwde middelen als de website, posters, flyers en de ledenpost zijn ook in 2013  
ingezet. De bondssite knrb.nl kreeg in het hele jaar ruim 120.000 unieke bezoekers.  
De KNRB-site is aangepast als voorbereiding op de uitvoering van het dopingreglement en  
de schone sportverklaringen. Informatie over en standen van de klassementen is verenigd in 
klassementen.knrb.nl.
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Sportparticipatie
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Sportparticipatie bevat de programma’s sportontwikkeling, wedstrijdzaken en  
opleidingen. Het faciliteren van verenigingen, wedstrijdorganisaties en coaches is een 
kerntaak van de KNRB.

Sportontwikkeling

In tegenstelling tot veel andere sportbonden is er al een aantal jaar op rij een kleine stijging 
te zien in het aantal leden van de KNRB, een belangrijk doel uit het Meerjarenbeleidsplan 
2013-2016. Bijna alle studentenverenigingen benutten dit jaar hun maximale capaciteit aan 
nieuwe leden. Bovendien was er een stijging van vier procent in het aantal jeugdleden bij 
burgerroeiverenigingen. De KNRB heeft aan het einde van het jaar 32.850 leden. Belangrijk 
is om deze groei ook in 2014 vast te houden. 

In de Algemene Vergadering in het najaar zijn de roeiverenigingen Zaankanaries en de 
Amstelgeuzen officieel toegetreden tot de KNRB. Dit brengt het totaal aantal verenigingen 
op 119. Naast de commissie infrastructuur zijn de eerste stappen gezet voor het oprichten 
van een commissie nieuwe verenigingen. Deze commissie is bedoeld om advies en onder-
steuning te geven bij de oprichting van een roeivereniging. In Almere, Ulft, Venlo en Weert 
zijn er op dit moment initiatieven.

Sportontwikkelingsactiviteiten

Aegon Open Roeidag
Voor de tweede keer is de Aegon Open Roeidag georgani-
seerd. Ambassadeur Annemiek de Haan was tijdens de  
open dag in Tilburg aanwezig. Net als vorig jaar deelde de 
KNRB kennis over de organisatie aanpak, en vervaardigde 
pr- materiaal (posters, flyers en website). Ook zijn instruc-
teurs en Volans 2-boten geleverd om te gebruiken voor 
clinics. De dag is vooral door kleine verenigingen als zeer 
positief ontvangen. In totaal hebben veertig verenigingen 
deel genomen en heeft de open dag zeker 180 nieuwe leden 
opgeleverd.

In 2014 vindt de open dag plaats in het weekeinde na 
het WK2014. Zo kunnen verenigingen optimaal gebruik 
maken van de extra publiciteit en aandacht voor het roeien.

Schoolroeien
Dit jaar zijn er twee schoolroeievenementen georganiseerd. Het jaarlijkse Aegon Nationaal 
Schoolroei Kampioenschap is goed bezocht en scholieren van de boven- en onderbouw zijn 
met elkaar de strijd aangegaan. Om het contact met de scholieren te verbeteren is een  
Facebookpagina aangemaakt. In de aanloop naar het evenement werden stukjes geplaatst en 
op de dag werd er druk door de deelnemers gepost. Tijdens het Nederlands Kampioenschap 
Indoorroeien in december was er een scholenwedstrijd. In een estafette legden de scholen in 
teams twee kilometer af. Het evenement is goed ontvangen en krijgt zeer waarschijnlijk in 
2014 een vervolg.
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Juniorencompetitie
De juniorencompetitie blijkt in een aantal regio’s zeer goed te werken. Het aanbod in de 
regio’s is verschillend en dit resulteert in een diversiteit aan competitievormen. Gelukkig is  
er een aantal vrijwilligers dat zich inzet voor het instant houden van de competitie. Hierdoor 
kunnen veel junioren op een laagdrempelig niveau korte wedstrijdjes tegen elkaar varen.  
Een wens voor 2014 is om landelijke dekking te krijgen voor de competitie, zodat er voor alle 
junioren aanbod komt. Daarnaast wordt er in 2014 in samenwerking met de Dutch Masters 
Open een landelijke finaledag georganiseerd.

NJTK
Dit jaar is het Nationaal Junioren TrainingsKamp (NJTK) weer nieuw leven ingeblazen.  
Met een nieuwe commissie werd een geslaagd weekend georganiseerd met ongeveer 350 
deelnemers. Dit jaar was het weekend voor het eerst geheel alcohol vrij.

Aangepast roeien
De expertiseverenigingen hebben drie regionale kennisdelingsbijeenkomsten georganiseerd. 
Het aantal roeiers dat ondersteund wordt door het vrijwillige coachteam van het Para-
lympisch Talentcentrum groeit. Zo ook de wedstrijddeelname in het paraveld mede dankzij 
het aantal beschikbare vaste bank boten. De vrienden van RoeiValidatie hebben zes nieuwe 
vaste-bankskiffs aangeschaft zodat er nu op meerdere plaatsen in Nederland vaste bank 
boten beschikbaar zijn. Para-roeiers Esther van der Loos en Corné de Koning namen deel aan 
de wereldkampioenschappen in Zuid-Korea waar zij in de finale vijfde zijn geworden in 
TAmixed 2x.

Kennisdeling

Aegon Nationaal Roeicongres
Wederom opende Aegon de deuren voor het jaarlijkse nationaal roeicongres. Het evenement 
in januari was met 250 deelnemers zeer goed bezocht en werd gewaardeerd met een 7,4. De 
aansprekende workshops - verenigingsbeleid, communicatie, promotie van de roeisport en 
inspiratiesessies met betrekking tot het Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 - werden goed 
bezocht. Bij de workshop verenigingsbeleid stond de SWOT-analyse op het programma.  
Tien verenigingen voerden zo’n analyse over de sterke en zwakke punten en de kansen en 
bedreigingen van de verenigingen uit en schreven een verbeterplan.

Handboek roeiaccommodaties
De commissie infrastructuur heeft zich dit jaar ingezet voor het schrijven van het handboek 
roeiaccommodaties. De commissie heeft het eerste exemplaar in ontvangst genomen tijdens 
de Algemene Vergadering. Het handboek is in digitale vorm te vinden op de site van de 
KNRB.
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Opleidingen

Pilot, overige opleidingen en evaluatie
Dit jaar heeft de KNRB meegedaan aan een pilot voor een sportoverstijgende opleiding 
niveau 4 georganiseerd door NOC*NSF. De pilot is bedoeld om de continuïteit in het  
opleiden van trainer/coaches niveau 4 te waarborgen. Omdat wij niet ieder jaar voldoende 
cursisten hebben om de niveau 4 opleiding te starten is hieraan deelgenomen. Aan de oplei-
ding deden 45 deelnemers van verschillende sportbonden mee. Het niveau van de cursisten 
blijkt behoorlijk van elkaar af te wijken en het ziet er naar uit dat deze deelname een malig 
was. De cursisten van de reguliere Roeicoach 4 opleiding zijn vele malen positiever.

Naast de bovenstaande Roeicoach 4 opleiding zijn er nog veertien andere KNRB opleidin-
gen op verschillende niveaus georganiseerd. In het voorjaar vond een grote evaluatie plaats 
voor de opleiding Roeicoach 3. Hierdoor zijn er de nodige aanpassingen gedaan in het  
cursusboek en zijn direct de voorbereidingen voor de audit door NOC*NSF van niveau 3 
ingezet. Tevens constateerden we dat de cursisten hulp nodig hebben bij het afronden van  
de opleiding. In 2014 wordt gekeken hoe de cursisten geholpen kunnen worden zodat het 
slagingspercentage omhoog gaat.

Kamprechteropleiding
In 2013 zijn op verschillende plekken kamprechter B opleidingen georganiseerd. Een aantal 
kamprechters B is na het examen doorgestroomd naar kamprechter A. Voor alle kamp-
rechters is er in maart en in november een bijscholing georganiseerd.

Wedstrijdzaken

Ook in 2013 heeft de KNRB de wedstrijdorganisaties ondersteund. Zo is er wederom een 
overeenkomst gesloten tussen de wedstrijdorganisaties (2 km-wedstrijden), Time Team en 
de KNRB voor tijdswaarneming. Na evaluatie blijken veel wedstrijdorganisaties hier tevreden 
mee. Het contract wordt in 2014 voortgezet.

De commissie wedstrijden heeft zich op verschillende fronten ingezet voor wedstrijd-
organisaties. Zo heeft zij alle nationale wedstrijden geëvalueerd om in gesprek te komen met 
de wedstrijdleiders. Ook zijn twee bijeenkomsten georganiseerd voor wedstrijdleiders van de 
nationale langebaanwedstrijden om kennis te delen over veiligheid en tijdswaarneming. 

Nationale Kampioenschappen
Dit jaar hebben er op vier momenten Aegon Nationale Kampioenschappen plaatsgevonden. 
Op het water tijdens de Hollandia, de ARB en de Aegon Koninklijke-Holland Beker en op  
de ergometer tijdens de NK Indoorroeien. Met de NK-stuurgroep zijn alle evenementen 
geëvalueerd. Tijdens de Aegon Koninklijke-Holland Beker is het boekje ‘Ins en Outs van 
wedstrijdroeien’ geïntroduceerd om het volgen van wedstrijden voor niet-roeiers aantrekke-
lijker te maken.

Masterwedstrijden
De commissie masterwedstrijden heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet op 1000 meter 
wedstrijden voor masters met als resultaat twee nieuwe masterwedstrijden in 2013: de 
Dutch Masters Open op de Willem-Alexander Baan en de Amsterdam Masters op de 
Bosbaan.
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Opening Willem-Alexander Baan
In 2013 is de Willem-Alexander Baan officieel geopend door Koning Willem-Alexander, die 
toen nog prins was. De Westelijke Regatta had de eer om de eerste nationale wedstrijd op de 
nieuwe baan te organiseren.

Revisie nationale wedstrijdkalender
In augustus is een werkgroep revisie nationale wedstrijden opgericht. De werkgroep kijkt  
met een kritische blik naar het huidige standaardprogramma, de indeling van de wedstrijd-
kalender en de nationale wedstrijden, met als doel een aantrekkelijk aanbod waarbij iedere 
roeier zich kan ontwikkelen en de aansluiting bij topsport of competitieroeien te verbeteren. 
De werkgroep komt in het voorjaar van 2014 met verbetervoorstellen.

Faciliteiten
Het oude KNRB vlot is afgestoten omdat het te weinig verhuurd werd om zo de kosten voor 
onderhoud en transport te bekostigen. Om de balans van de motorboten in stand te houden 
worden in 2014 de catamarans verkocht. Deze blijken gevoelig voor schade en lastig te ver-
voeren en worden in tegenstelling tot de motorboten weinig gebruikt.

Bedrijfsroeien 
In het najaar heeft de KNRB een enquête gehouden onder bestaande bedrijfsploegen en 
verenigingen die bedrijfsploegen hebben. Naar aanleiding van deze enquête concentreert het 
bedrijfsroeiklassement zich nu op wedstrijden in het voorjaar en de zomer en in slechts twee 
klassen: de 8+ en C4+. De C4+ is uitgeschreven om het aantrekkelijk te maken om na een 
clinic nog enkele malen te roeien en het geheel af te sluiten met een of meerdere wedstrijden.
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Topsport
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Inleiding

2013 was het eerste jaar van de Olympische cyclus richting Rio de Janeiro in 2016. De Spelen 
van Londen in 2012 hebben ondanks het harde werken onvoldoende successen gebracht.  
In het najaar van 2012 is Joop Alberda voor drie maanden aangesteld om het topsport-
programma van de KNRB te analyseren. Het doel was na te gaan hoe het Nederlandse roeien 
de top 10 ambitie van NOC*NSF en de daarvan afgeleide top 5 ambitie van de KNRB kan 
gaan waar maken. De conclusies van Joop Alberda en het Bondsbestuur zijn te lezen in het 
kader hiernaast.

Om ruimte te creëren voor nieuw beleid zijn in het 
Bondsbestuur, de staf en de coachgroep personele 
veranderingen doorgevoerd. In het Bondsbestuur is de 
rol van commissaris topsport overgenomen door Chris 
IJsbrandy. Daarnaast is Hessel Evertse aangesteld als 
Technisch Directeur. Met zijn achtergrond als topsport-
manager in het zeilen heeft hij binnen de roeibond 
voor een zeer heilzame ‘blik van buiten’ gezorgd.  
Onze waardering voor het werk van Ingrid Munneke 
(voormalig commissaris topsport) en René Mijnders 
(voormalig Technisch Directeur) is bijzonder groot.

De beschikbare financiële middelen voor topsport 
en talentontwikkeling staan op het moment sterk 
onder druk. In 2013 is op topsport het meest bezuinigd 
ten opzichte van 2012. Om onze top 5 ambitie duur-
zaam te realiseren, zullen we daarom in 2014, gesteund 
door een WK in Amsterdam, alles in het werk moeten 
stellen om meer structurele middelen voor topsport uit 
de markt te halen.

Integrale benadering van beleid

In oktober 2012 heeft de Algemene Vergadering het Meerjarenbeleidsplan 2013–2016 en de 
top 5 ambitie bekrachtigd. Gezien de bezuinigingen en de reorganisaties was 2013 in alle 
opzichten het ‘Jaar van de structuur’. In de organisatie van toproeien is veel veranderd, zowel 
in de sporttechnische uitvoering als binnen de ondersteunende staf, maar ook op bestuurlijk 
niveau. Een heldere afbakening tussen uitvoering en beleid en duidelijke afstemming van 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is van belang. Noodzakelijke vervolgstappen 
zijn het opzetten en onderhouden van een helder communicatiesysteem en het verder ver-
eenvoudigen van de administratie.

Nederland - waterland, roeiland - kan het verschil maken door zijn drie bijzondere talen-
ten, namelijk efficiënte talentontwikkeling, excellente coaching en hoogwaardige innovatie 
optimaal te ontwikkelen. In 2013 zijn voorbereidingen getroffen om van 2014 het ‘Jaar van 
de talentontwikkeling’ te maken, waarbij het niet alleen om individuele talenten gaat, maar 
ook om de ontwikkeling van de organisatie als geheel.

Roeiparticipatie
Een brede basis van sportparticipatie kan succes in grote mate beïnvloeden vanwege het 
aanbod van jong talent en de mogelijkheden voor iedereen te trainen en wedstrijden te varen 

Conclusies analyse Joop Alberda en 
Bondsbestuur
Een aantal belangrijke conclusies:
• In Nederland is ruim voldoende talent aanwezig 

om de concurrentie met de wereldtop aan te 
kunnen. 

• Er was te weinig sprake van een ‘TeamNL proces’; 
er was nauwelijks kennisuitwisseling tussen de 
coaches van de verschillende ploegen en te weinig 
vertrouwen in elkaar.

• De voorbereiding op de Spelen zat matig in elkaar, 
met een bovenmatige focus op ‘selectie’ en 
onvoldoende focus op ‘samen harder roeien’.

• Talentontwikkeling werd onvoldoende breed en 
gestructureerd aangepakt.

• Het Olympisch Trainingscentrum aan de 
Bosbaan diende uitgebreid te worden om een 
grotere groep atleten te kunnen bedienen.
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op verschillende niveaus. Voor het opsporen en begeleiden van roeibeloften zijn twee doel-
groepen van groot belang: junioren en studenten.

In 2013 heeft toproeien betrokkenheid getoond bij onder andere de Scholierenkampioen-
schappen, het project junioren Holland Acht, de Coupe de la Jeunesse en Universiade. Ook is 
tijd vrijgemaakt door de bondscoaches om verenigingen en wedstrijden te bezoeken en 
daarmee de samenwerking met verenigingen en de regionale trainingscentra verder op te 

pakken.
Het is van groot belang dat zoveel mogelijk potentieel talent-

volle roeiers worden geïdentificeerd. In samenwerking met 
NOC*NSF is gewerkt aan het Project Talentkenmerken waar-
door het eenvoudiger wordt om talent te identificeren. Daar-
naast is gestart met SporterOnline, een logsysteem ten behoeve 
van het monitoren en sturen van trainingseffecten.

Opleiden van talent 
De tweede fase van het topsporterontwikkelingsproces is de talentontwikkelingsfase. De 
KNRB kent een nationaal gecoördineerd programma voor kwalitatief hoogstaande trainings- 
en competitieprogramma’s voor de getalenteerde roeier zodat hij of zij zich tot in de top 
ontwikkelt. De Regionale Trainingscentra (RTC) spelen hierin een belangrijke rol. In oktober 
is een vijfde centrum geopend in Noord-Holland/Flevoland. Een mooie stap naar een steeds 
grotere landelijke dekking van de Regionale Trainingscentra. Mede door de activiteiten van 
de RTC en de diverse verenigingen was de instroom in het Aegon Nationaal RoeiTeam 
(ANRT) significant.

Het is belangrijk om de toproeiers tegemoet te komen in de mogelijkheid om topsport  
te combineren met een maatschappelijke carrière. De samenwerking van de RTC met de 
universiteiten en hogescholen van Groningen, Rotterdam, Delft, Leiden, Eindhoven en 
Tilburg is van grote betekenis en wordt geïntensiveerd. Zo wordt ook de samenwerking 
tussen de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en het Olympisch 
Trainingscentrum verder uitgebouwd.
Begin 2013 werd afscheid genomen van de drie talentcoaches Jeroen Spaans, Rob Robbers en 
Diederik de Boorder. Marit van Eupen werd aanvankelijk op projectbasis Teamleader WKU23 
met Jan Willem van der Wal als teammanager WKU23. Sinds 1 oktober zijn zij als bonds-
coach talentopleiding en teammanager talentopleiding aan de KNRB verbonden.

NOC*NSF statussen per 
oktober 2013
• 7 Belofte statussen
• 11 Nationaal Talent statussen
• 31 Internationaal Talent statussen
• 56 A-statussen
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Leveren van topprestaties

In 2013 heeft het Aegon Nationaal RoeiTeam een metamorfose ondergaan. Er is nadrukke-
lijk stilgestaan bij de waarden van waaruit atleet, coach en bond topsport willen bedrijven. 
Die waarden zijn: plezier, hard werken, groeien/ontwikkelen en team/samen. De core-
business van het ANRT is prestatiewinst boeken door de 
dagelijkse training. Aan het begin van het nieuwe seizoen, 
november 2013, bestond het ANRT uit 53 top 8 roei(st)ers 
met medaillepotentieel en elf coaches (zie bijlage op pagina 
52). Eind 2013 beëindigde een toproeier, Arnoud Greidanus, 
zijn topsportcarrière.

Trainingsfaciliteiten
Trainingsfaciliteiten zijn een belangrijke succesfactor omdat 
ze topsporters voorzien in hun behoefte om te trainen in  
een kwalitatief hoogstaande omgeving. De ‘hot-bed’-
accommo daties van de verenigingen, de opening van de 
Willem-Alexander Baan en de start van de uitbouw van het 
Olympisch Trainingscentrum zijn hoogtepunten voor het 
creëren van een toproeiklimaat in Nederland.

De samenwerkingen met het Centrum voor Topsport en 
Onderwijs Amsterdam, de Gemeente Amsterdam, Jachthaven de Koenen en Roeivereniging 
Willem III zijn van grote betekenis voor de trainingsfaciliteiten en specialistische onder-
steuning van de KNRB. Verder zijn eind 2013 supplier afspraken gemaakt met Roeigoed, 
RowPerfect en Concept2.

Coachvoorzieningen en coachontwikkeling
Bijzonder is dat vijf voormalig Olympische medaillewinnaars/toproeiers: Diederik Simon, 
Kirsten van der Kolk, Marit van Eupen, Nico Rienks en Ronald Florijn zijn toegetreden tot 
het Nationaal Coachteam. Daarmee heeft het coachteam van het ANRT een waardevolle 

leerzame mix gekregen van coach-
ervaring en toproei-ervaring.  
De vrij willige inzet van Reinder 
Nijhoff, Lili Wabeke-Meeuwisse, 
Hans Lycklama, Michiel Maas, 
Steffen de Vries, Nienke van Zijp, 
Rob Jonkman en Nico Rienks  
in 2013 mag niet onvermeld 
blijven.

Met René Mijnders, een van de 
meest succesvolle bondscoaches 
binnen de KNRB, zijn begin  
2013 afspraken gemaakt over zijn 
nieuwe rol in de coachstaf. Helaas 
is hij kort daarna getroffen door 
een ernstige ziekte die een lang-
durig herstel vraagt. Wij hopen dat 
hij in 2014 zover herstelt dat hij 
bepaalde taken kan oppakken.

Instroom ANRT
Sophie Souwer, Lisa Scheenaard, Nicole 
Beukers, Peter van Schie, Thomas Doornbos, 
Harold Langen, Sjoerd de Groot, Gerbren 
Spoelstra, Vincent van der Want, Boudewijn 
Röell, Govert Viergever, Thijs van Luijk, 
Dirk Uittenbogaard, Kirsten Wielaard, 
Dominique van der Pauw, Jonna de Vries, 
Heleen Boers, Aletta Jorritsma, Janneke 
van der Meulen, Kyra de Vries, Rosa Bas, 
Marleen Verburgh, Monica Lanz, Mirte 
Kraaijkamp, Lisa Wörner en Marie-Anne 
Frenken.



2828

Internationale competitie
Voor topsporters is het noodzakelijk hun vooruitgang te meten met internationale concur-
renten door middel van regelmatige deelname aan internationale wedstrijden. In 2013 werd 
onder auspiciën en regie van KNRB TopRoeien door 65 ploegen deelgenomen aan negen 
verschillende internationale toernooien. In 2013 was de organisatie van de verschillende 
Aegon kampioenschappen, zowel indoor, gracht als baan, en in het bijzonder de Aegon 
Koninklijke-Holland Beker met Roel Braas als glorieuze winnaar, van grote betekenis.

Wetenschappelijk onderzoek
Om bij de top 5 van roeilanden te blijven horen is wetenschappelijk onderzoek en een immer 
streven naar verbetering en vernieuwing noodzakelijk. Naast de toepassing van bestaande 
technologie (onder andere portofoons, gestandaardiseerde meetboten en monitoring) is in 
2013 in samenwerking met NOC*NSF, andere sportbonden, universiteiten, bedrijven en de 
Technologiestichting STW gestart met twee meerjarige projecten (2013-2017): 
• Optimalisatie van voorstuwing door en over water
• Trainingsstrategieën voor optimaal piek- en duurvermogen van schaatsers en roeiers

Met de bouw van het nieuwe OTC met indoorroeibak, en de samenwerking met bedrijfsleven 
en kennisinstellingen beschikken we op termijn over alle ingrediënten om een fieldlab roeien 
te realiseren.
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Voor inzicht in de financiële resultaten en de financiële positie wordt verwezen naar de 
Jaarrekening 2013, verderop in dit jaarverslag.

Financiële resultaten

De KNRB heeft het afgelopen jaar een aanzienlijk verlies geboekt. Het nettoresultaat 
bedraagt 170.000 euro negatief. Als dit verlies wordt geschoond voor bijzondere baten en 
lasten resulteert een operationeel nettoverlies van 200.000 euro.

Een belangrijk onderdeel van de extra lasten zijn de kosten van de reorganisatie. De 
inkomsten van de KNRB uit subsidies verminderen de komende jaren. De KNRB heeft hierop 
geanticipeerd door onder meer het personeelsbestand te verminderen. De kosten van deze 
reorganisatie zijn ten laste van het jaar 2013 gebracht. Door de groei van het vermogen van 
de KNRB in voorgaande jaren is door dit verlies de KNRB niet in zwaar weer gekomen.

In de drie onderstaande grafieken wordt de uitkomst van het financieel resultaat getoond 
ten opzichte van de begroting 2013 en de realisatie 2012.

Baten 2013 versus begroting en realisatie 2012 

Lasten 2013 versus begroting en realisatie 2012
 

Baten Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012
Algemeen 1.414 1.201 1.258
Sterk profiel 421 393 497
Sportparticipatie 360 465 461
Topsport 1.705 1.468 2.031
Organisatie WK's 299 240 209

Lasten Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012
Algemeen 806 565 574
Sterk profiel 474 490 392
Sportparticipatie 649 683 666
Topsport 2.159 1.799 2.643
Organisatie WK's 281 240 209

Netto Realisatie 2013 Begroting 2013
Algemeen 608 636
Sterk profiel -53 -97
Sportparticipatie -289 -218
Topsport -454 -331
Organisatie WK's 18 0
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Gerealiseerde baten minus de lasten ten opzichte van de begroting 
2013

 
Bezien naar de vier reguliere pijlers (Algemeen, Sterk profiel, Sportparticipatie en Topsport) 
heeft alleen de pijler Sterk profiel een beter nettoresultaat gehaald dan begroot. Bij de andere 
drie pijlers is het nettoresultaat lager c.q. meer negatief.

De pijler Wereldkampioenschappen heeft door een nagekomen bate van de WK 2011 een 
bescheiden positief resultaat.

Een blik vooruit op 2014

De KNRB heeft de bezetting van het financieel management in kwalitatieve en kwantitatieve 
zin uitgebreid. Door deze slag ontstaat er een beter zicht in de financiën. Daarnaast spelen  
er twee belangrijke zaken: de bouw van het Olympisch Trainingscentrum en de organisatie 
van de wereldkampioenschappen 2014. Ten tijde van het schrijven van dit verslag verloopt 
de bouw van het trainingscentrum voorspoedig en zijn geen grote tegenvallers bekend ten 
opzichte van de begroting. De financiële aspecten van de organisatie WK 2014 zijn nog 
ongewis. De kaartverkoop is op 1 februari 2014 gestart en het succes daarvan heeft een 
beslissende invloed op de financiële uitkomst.
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Jaarrekening

Geconsolideerde balans per 31 december 2013
(na verwerking voorstel bestemming saldo van baten en lasten)

2013 2012
 EUR 1000  EUR 1000 

Activa

Vaste	activa

Materiële vaste activa 4                 543                 326

Financiële vaste activa 5                    17                    25

560                                  351

Vlottende	activa

Vorderingen en overlopende activa 6                510              1.051

Liquide middelen 7              1.063                 594

             1.573              1.645

													2.133 													1.996

Passiva

Eigen	vermogen 8

Algemene reserve                 647                 835

Bestemmingsreserves                 400                 382

             1.047              1.217

Voorzieningen 9                    60                    62

Kortlopende	schulden 10              1.026                 717

													2.133 													1.996
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Geconsolideerde staat van baten en lasten 2013

2013
Begroting	

2013 2012
 EUR 1000  EUR 1000  EUR 1000 

Baten

Algemeen 12 1.414 1.201 1.258 

Sterk profiel 13 421 393 497 

Sportparticipatie 14 360 465 461 

Topsport 15 1.705 1.468 2.031 

Organisatie WK’s 16 299 240 209 

4.199 3.767 4.456 

Lasten

Algemeen 18 806 565 574 

Sterk profiel 19 474 490 392 

Sportparticipatie 20 649 683 666 

Topsport 21 2.159 1.799 2.643 

Organisatie WK’s 22 281 240 209 

4.369 3.777 4.484 

Saldo	van	baten	en	lasten -170	 -10	 -28	

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

2013 2012
 EUR 1000  EUR 1000 

Kasstroom	uit	operationele	activiteiten

Saldo van baten en lasten -170 -28 

Afschrijvingen 119 124 

Mutaties voorzieningen -2 6 

Mutatie vorderingen 541 -102 

Mutatie kortlopende schulden 309 -7 

797 6 

Kasstroom	uit	investeringsactiviteiten

Investeringen -337 -145 

Aflossingen huurkoop boten 9 9

-328 -136 

Netto	kasstroom 469	 -130	

Liquide middelen 1 januari 594 724 

Liquide middelen 31 december 1.063 594 

Mutatie 469	 -130	
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Toelichting

1. Algemeen

De Koninklijke Nederlandsche Roeibond (hierna “KNRB”) is op 21 januari 1917 opgericht 
met als doel het bevorderen van de roeisport. De KNRB is een vereniging met als leden in 
Nederland gevestigde roeiverenigingen en regionale roeibonden.

De jaarrekening is opgesteld conform de “Richtlijn voor Jaarverslaggeving C1 kleine orga-
nisaties zonder winststreven”. Uit hoofde van deze richtlijn is tevens de begroting 2013 
opgenomen in de staat van baten en lasten, zoals deze door de algemene ledenvergadering 
van 23 maart 2013 is goedgekeurd. Op deze begroting is geen accountantscontrole 
toegepast.

Met ingang van 2012 zijn de financiële gegevens van de Stichting WK2014 opgenomen. 

2. Consolidatie Stichting Organisatie WK Roeien 2014

De KNRB is (mede)oprichter van de “Stichting Organisatie WK Roeien 2014”. Op grond van 
de statuten van de van de “Stichting Organisatie WK Roeien 2014” kan de KNRB drie van vijf 
bestuursleden benoemen. De jaarrekening van deze stichting is geconsolideerd in de balans 
en de staat van baten en lasten van de KNRB. Er wordt geen aparte enkelvoudige balans of 
enkelvoudige staat van baten en lasten gepresenteerd. Wel zijn die (subsidie)baten en kosten, 
gepresenteerd onder de pijler “Organisatie WK Roeien” € 280.000 hoger dan indien niet 
geconsolideerd zou worden.

3. Waarderingsgrondslagen

Zover niet anders wordt vermeld, worden alle activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte  
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de  
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Eventuele ontvangen 
investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de investeringen. 

Sponsorbijdragen en eventueel andere giften worden verantwoord in het jaar waarin de 
onvoorwaardelijke toezegging heeft plaatsgevonden, of indien van toepassing, in de periode 
waarop de sponsoring betrekking heeft. 

Subsidies van derden worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar 
waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een 
gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 
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Eventuele giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Deze giften worden 
financieel verantwoord. De niet-financiële bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, 
wordt niet in de staat van baten en lasten verantwoord. 

De uitgaven die gemaakt worden in verband met de organisatie van de wereldkampioen-
schappen 2014 en 2016 worden direct als last genomen. De ontvangen en te ontvangen 
subsidies worden als bate toegerekend aan de periode dat de lasten worden gemaakt.  
Eventuele verwachte tekorten worden genomen op het moment dat deze bekend zijn. In de 
bestemmingsreserve wordt een reservering gemaakt voor de afgegeven en eventueel af te 
geven garanties. 

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening worden 
diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen zijn:
• Levensduur vaste activa en daaruit voortvloeiende afschrijvingen;
• Inbaarheid van de vorderingen;
• Voorzieningen.

4. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Algemeen	 Sport-

participatie	

Topsport Totaal

Stand	1	januari	2013

Cumulatieve aanschafwaarde 208 222 721 1.151 

Cumulatieve afschrijvingen -168 -163 -494 -825 

40 59 227 326 

Mutaties	2013

Investeringen 29 5 308 342 

Desinvesteringen aanschafwaarde -12 -16 -52 -80 

Desinvesteringen cum. afschrijvingen 12 16 46 74 

Afschrijvingen -26 -14   -79 -119 

3 -9   223 217 

Stand	31	december	2013

Cumulatieve aanschafwaarde  225 211  977 1.413 

Cumulatieve afschrijvingen -182 -161 -527 -870 

43	 50	 450	 543	
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Materiële vaste activa worden als volgt afgeschreven:

Jaar

Olympisch trainingscentrum 30

Botenwagens 10

Wedstrijdboten 5

Wherry’s en botenwagens 5

Kantoorinventaris 3

ICT 3

Het Olympisch Trainings Centrum (OTC) is in 2005 in gebruik genomen. De investering in 
het OTC is geactiveerd onder aftrek van de ontvangen subsidies. De netto boekwaarde ultimo 
2013 bedraagt € 52.000 (2012: € 54.000).

In 2013 is begonnen met de uitbreiding van het OTC, waar ook het kantoorgedeelte van 
de vereniging zal worden ondergebracht. Evenals de voorgaande investering, zullen de ont-
vangen subsidies en bijdragen in mindering worden gebracht op de investering. Per ultimo 
2013 bedraagt de netto investering € 257.000. De oplevering staat gepland voor medio 2014.

5. Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

2013 2012
 EUR 1000  EUR 1000 

Stand 1 januari       25       34 

Ontvangen aflossingen                  -8                  -9 

Stand 31 december 																	17	 																	25	

Onder de financiële vaste activa worden rentevrije leningen aan verenigingen uit hoofde van 
huurkoop van jeugdboten en toerboten opgenomen. Deze leningen worden in 10 jaar afge-
lost en lopen tot 2018.
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6. Vorderingen en overlopende activa

2013 2012
 EUR 1000  EUR 1000 

Debiteuren       206       318 

Belastingen 82 -

Subsidiënten           -           354 

Aflossing leningen                 8                 9 

Vooruitbetaalde kosten          118          98 

Overige vorderingen 96 272

					510	 					1.051	

7. Liquide middelen

Liquide middelen die niet op korte termijn nodig zijn, worden op een spaarrekening gezet. 
Alle liquide middelen zijn ondergebracht bij de ING en zijn direct opneembaar.

8. Eigen vermogen

Het verloop in het eigen vermogen kan als volgt worden weergegeven.

	Algemene	
reserve	

Bestemmings-	
reserves Totaal

EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000

Stand per 1 januari 2013      835       382           1.217 

Saldo van baten en lasten     -188 18     -170 

Stand per 31 december 2013 						647	 				400	 1.047	

Bestemmingsreserves 

Dit betreffen bestemmingsreserves ten behoeve van de FISA-toernooien. In 2014 organi-
seert de Stichting Organisatie WK Roeien 2014 het WK roeien 2014 in Amsterdam. De 
KNRB stelt indien nodig een subsidie beschikbaar van € 100.000 en heeft zich, onder voor-
waarden, garant gesteld voor eventuele tekorten tot een maximum van € 250.000. 
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9. Voorzieningen

2013 2012
 EUR 1000  EUR 1000 

Voorziening onderhoud OTC - 62 

Voorziening huursommen           60            - 

Stand 31 december 										60	 						62	

Voorziening onderhoud OTC

2013 2012
 EUR 1000  EUR 1000 

Stand 1 januari        62         56 

Vrijval respectievelijk toevoeging          -62         12 

Onderhoud           -            -6 

Stand 31 december 										-	 						62	

Er is een voorziening groot onderhoud gevormd voor toekomstige uitgaven voor onderhoud 
aan het Olympisch Trainingscentrum (OTC). De jaarlijkse dotatie werd vastgesteld op 1% 
van de bouwkosten. In verband met de uitbreiding van het OTC, waarvan de oplevering 
medio 2014 zal plaatsvinden, is er een herijking geweest van het onderhoudsplan. Dat heeft 
tot gevolg dat de bestaande voorziening voor groot onderhoud in 2013 is vrijgevallen. Met 
ingang van 2014 zal er een nieuwe voorziening voor groot onderhoud worden opgebouwd.

Voorziening huursommen 

2013 2012
 EUR 1000  EUR 1000 

Stand 1 januari        -        - 

Toevoeging          60 - 

Stand 31 december 										60	 						-	

Dit betreft de huursommen te betalen aan de verhuurder van de kantoorunits van de KNRB 
gedurende de contractperiode nadat de KNRB-organisatie is verhuisd naar haar nieuwe 
onderkomen in het OTC. De verhuizing is gepland medio 2014. De contractuele verplichtin-
gen voor de bestaande kantoorunits lopen tot mei 2016.
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10. Kortlopende schulden

2013 2012
 EUR 1000  EUR 1000 

Schulden aan leveranciers        379        288 

Nog te besteden subsidies        284       120 

Belastingen en premies sociale verzekeringen         1            51 

Vakantiegelden en -dagen           77           55 

Overig       285       203 

				1.026	 				717	

Alle schulden hebben een looptijd korten dan één jaar.

11. Niet uit de balans blijkende bezittingen en verplichtingen

Voor de bouw van het OTC in 2005 is met de gemeente Amsterdam overeengekomen dat 
vanaf 2025 (20 jaar na bouw van het OTC) de KNRB jaarlijks een retributie gaat betalen op 
basis van een nog nader overeen te komen jaarlijkse vergoeding ter hoogte van een bedrag 
wat voor sportaccommodaties in Amsterdam gebruikelijk is.

De KNRB huurt huizen voor sporters. De huurlasten worden doorbelast aan de sporters die 
in de huizen wonen. Het totaal aan jaarlijkse huurbetalingen bedraagt € 37.000. 

In september 2013 is een aanvang gemaakt met de uitbreiding van het bestaande Olympisch 
Trainingscentrum (OTC). De geplande oplevering is medio 2014. In totaal is een financiële 
verplichting aangegaan van circa € 1.925.000 (excl. btw). Er is voor circa € 1.200.000 aan 
toezeggingen voor subsidies en bijdragen, waarvan € 120.000 ontvangen is in 2013.  
Aanvullend is een externe hypothecaire financiering aangetrokken bij de huisbankier ING ter 
grootte van € 400.000. De looptijd is 10 jaar, met een rentevast periode tot oktober 2018 van 
3,95%. De maandelijkse aflossing bedraagt € 1.800. Het restant wordt gefinancierd door 
eigen middelen.

De KNRB heeft zich gecommitteerd tot het organiseren van het WK roeien in 2016. Dit 
evenement zal plaatsvinden in Rotterdam. Voor deze organisatie is eind 2013 een entiteit 
opgericht, “Stichting Organisatie WK Roeien 2016”. De organisatie zal door de KNRB over-
gedragen worden aan deze stichting.
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12. Algemene baten

2013
Begroting	

2013 2012
EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000

Contributies    910 901     898 

Subsidie    284 284     284 

Rente        7 8      10 

Btw bate     114 - -

Overig   99       8     66 

		1.414	 	1.201	 			1.258	

13. Sterk profiel

2013
Begroting	

2013 2012
EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000

Sponsoring    211 238                 334 

TV rechten     26 20                     8 

Blad “Roeien”      130 130                 135 

Overig       54              5                   20 

					421	 					393	 																497	

14. Sportparticipatie

2013
Begroting	

2013 2012
EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000

Opleiding vergoeding   43 31      43 

Subsidies   106 179 194 

Sponsoring 30 37 -

Toercommissie     129 120 119 

Materiaal verhuur    35 39   57 

Overig   17 59   48 

		360	 		465	 461	
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15. Topsport

2013
Begroting	

2013 2012
EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000

Subsidies NOC*NSF / VWS   1.453 1.400 1.734 

Sponsoring - - 114 

Overig 252 68  183 

		1.705	 		1.468	 		2.031	

16. Organisatie WK’s

2013
Begroting	

2013 2012
EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000

Subsidies en sponsoring     246 240 127 

Nog te ontvangen subsidies - - 82 

Overig 53 -  - 

		299	 		240	 	209	

Onder de overige baten van de organisatie WK’s is een opbrengst verantwoord ad € 18.000 
als nagekomen bate van het WK 2011 onder de 23. De overige baten hebben betrekking op 
de WK’s 2014 en 2016.

17. Status subsidieverantwoording 2013

Subsidieverstrekker
NOC*NSF VWS Pijler Aard

EUR 1000 EUR 1000

Algemeen functioneren 284 - Algemeen Structureel

Reallocatie 2012 50 - Sportparticipatie Incidenteel

Basisbijdrage en 
kwaliteitsbevordering

68 - Sportparticipatie Structureel

Maatwerkfinanciering Top 10 1.400 - Topsport Structureel

Extra maatwerkfinanciering Top 10 34 - Topsport Incidenteel

WK organisatie 2014 - 183 WK2014 Incidenteel

1.836 		183	
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De verantwoording van de ontvangen subsidies van het NOC*NSF dient vóór 30 juni 2014 te 
worden gedaan. De verantwoording van de ontvangen subsidies van VWS dient ultimo 2014, 
na afloop van de wereldkampioenschappen, te worden gedaan.

18. Algemene lasten

2013
Begroting	

2013 2012
EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000

Personeel  504 373 383 

Huisvesting 58 45 40 

Bureau 37 33 32 

Bestuur 13 21 16 

Organisatie 87 69 73 

Ledenadministratie 10 5 3 

Afschrijvingen 18 17 23 

Incidenteel 79 2 4 

806	 565	 574	

19. Sterk profiel lasten

2013
Begroting	

2013 2012
EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000

Personeel 205 164 122 

PR 13 14 7 

Sponsorkosten 51 130 44 

ICT 36 28 40 

Blad “Roeien” 130 125 131 

Roei TV 34 24 43 

Afschrijvingen 5 5 5 

474	 490	 392	
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20. Sportparticipatie lasten

2013
Begroting	

2013 2012
EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000

Opleidingen  200 124 69 

Evenementen 29 37 81 

Sportontwikkeling 239 338 355 

Toercommissie 125 120 98 

Materiaal 42 47 44 

Afschrijvingen 14 17 19 

649	 683	 666	

21. Topsport lasten

2013
Begroting	

2013 2012
EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000

Trainingskampen en uitzendingen 696 661 1.132 

Sporttechnische begeleiding 972 806 974 

Sportmedische begeleiding 165 72 112 

Kleding 60 25 64 

Onderhoud materiaal 73 18 23 

OTC 36 39 50 

Innovatieboten - - 93 

Talentcentra 46 50 32 

Huisvesting roeiers - 2 2 

Overig 49 69 104 

Afschrijvingen 62 57 57 

2.159	 1.799	 2.643	
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22. Organisatie WK’s lasten 

2013
Begroting	

2013 2012
EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000

Personeel  41 - 38 

FISA marketing rechten 150 - 100 

Overig 90 240 71 

281	 240	 209	

23. Personeelslasten

2013 2012
EUR 1000 EUR 1000

Salarissen 1.301 1.247 

Werkgeverslasten 175 155 

Pensioen 133 106 

Overig 40 38 

1.649	 1.546	

Per ultimo 2013 is het gemiddeld aantal personeelsleden, gemeten in voltijds formatie-
plaatsen, met 3 FTE toegenomen ten opzichte van 2012.

Personele bezetting (in FTE)

	31-12-2013 	31-12-2012

Bondsbureau 12,9 12,4 

Coaches 10,9 6,7 

Deskundigheidsbevordering 0,8 0,8 

24,6	 19,9	

Na het effectueren van de reorganisatie die in 2013 is ingezet, zal het aantal FTE gedurende 
de eerste maanden van 2014 gereduceerd worden tot in totaal 19,5 FTE.
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Pensioenen

De KNRB is aangesloten bij de bedrijfstakpensioenfonds PFZW en past voor al haar mede-
werkers de middelloonregeling conform het standaard pensioenreglement toe. De pensioen-
regeling is niet in de jaarrekening verwerkt als een toegezegde bijdrage regeling, omdat de 
KNRB geen verplichting heeft tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een 
tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere toekomstige 
premies.

Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

Het bestuur van de KNRB bestaat uit vrijwilligers en is onbezoldigd. Aan de bestuursleden is 
ter tegemoetkoming in de door hen gemaakte kosten een totaalbedrag betaald van € 2.000  
(€ 5.000 in 2012).

Jubileumvoorziening

De KNRB ziet af van het vormen van een voorziening op de balans voor personeelsjubilea. 
De kans dat zo een gebeurtenis zich daadwerkelijk voordoet is gering gezien de bezetting van 
het personeel en het verloop hiervan. Indien een uitkering wordt verwacht zal dit worden 
opgenomen in de begroting.

Ecotaks

De KNRB draagt jaarlijks zorg voor de incassering en uitbetaling van de Ecotaks. Op balans-
datum zijn alle bedragen uit hoofde van de Ecotaks 2012 (verwerking in 2013) uitbetaald  
aan de verenigingen. Het doorbetaalde bedrag aan Ecotaks in 2013 was € 66.000 (2012:  
€ 62.000).

Amsterdam, 18 februari 2014

Frans Cornelis, voorzitter 
Jan Willem Landman, secretaris 
Victor Maes, penningmeester
Chris IJsbrandy, commissaris Toproeien
Geri Donkervoort, commissaris sportontwikkeling
Erik Kraak, commissaris communicatie en sponsoring
IJsbrand Haagsma, commissaris wedstrijden
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Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum

In december 2013 is een reorganisatie doorgevoerd binnen voor de medewerkers op het 
bondsbureau. Dit heeft tot gevolg dat er afscheid genomen is van 6 personen, zijnde circa  
5 FTE. De uitwerking van deze reorganisatie vindt plaats in 2014, terwijl de financiële ver-
plichting is opgenomen in 2013.

Voorstel bestemming van het saldo van baten en 

lasten over het boekjaar 2013

Het bestuur stelt voor het saldo van baten en lasten 2013 te bestemmen conform de ver-
werking in noot 8, “Eigen vermogen”. Dit voorstel is verwerkt in de balans.
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Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant
Aan: de directie en het bestuur van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 33 tot en met pagina 47 opgenomen geconsoli-
deerde jaarrekening 2013 van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond te Amstelveen 
gecontroleerd. 

Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans per 31 december 
2013 en de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin 
zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond is verantwoordelijk voor het  
opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw 
dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 voor 
kleine organisaties (RJK C1) “Kleine Organisaties zonder winststreven”. Het bestuur is 
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om 
het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen  
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaar-
rekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming 
met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij 
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig 
plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsoli-
deerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informa-
tie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden 
zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van 
het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing  
in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en  
voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die 
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel 
een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van  
de Koninklijke Nederlandsche Roeibond. Een controle omvat tevens het evalueren van de 
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geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijk-
heid van de door het bestuur van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond gemaakte schat-
tingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
 
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte  
en samenstelling van het vermogen van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond per  
31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Richtlijn  
voor de jaarverslaggeving C1 voor kleine organisatie (RJK C1) “Kleine Organisaties zonder 
winststreven”.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de 
wet gestelde eisen
Wij hebben vastgesteld dat de bepalingen van de overeenkomst inzake teruggaaf ecotaks 
gesloten met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn nageleefd.

Utrecht, 10 maart 2014

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. F. de Bruijn RA
Partner
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Begroting

Gecomprimeerde begroting 2014 

Begroting	
2014

Realisatie	
2013

Begroting	
2013

EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000

Baten

Algemeen 1.185 1.414 1.201

Sterk profiel 238 421 393

Sportparticipatie 321 360 465

Topsport 1.538 1.705 1.468

Organisatie WK’s 3.523 298 240

6.805 4.199 3.767

Lasten

Algemeen 607 806 565

Sterk profiel 241 474 490

Sportparticipatie 497 649 683

Topsport 1.805 2.159 1.799

Uitbreiding OTC 59 - -

Organisatie WK’s 3.523 280 240

6.732 4.369 3.777

Saldo	van	baten	en	lasten 73 -170 -10
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Rooster van aan- en aftreden Bondsbestuurs leden KNRB

Functie Naam	Bonds	bestuurder Jaar	aan-
treden	in	
deze	functie

Jaar	her-
benoeming

Overige	opmerkingen

Voorzitter Frans Cornelis 2013 2016 Eerder commissaris 
communicatie en 
sponsoring van 2007 t/m 
2013

Secretaris Jan Willem Landman 2012 2015

Penningmeester Victor Maes 2013 2016 Eerder penningmeester 
van 2009 t/m 2012

Commissaris 
topsport

Chris IJsbrandy 2013 2016

Commissaris 
communicatie en 
sponsoring

Erik Kraak 2013 2016

Commissaris 
sportontwikkeling

Geri Donkervoort 2012 2015

Commissaris 
wedstrijden

IJsbrand Haagsma 2013 2016 Eerder commissaris van 
2002 t/m 2008
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Overzicht Aegon Nationaal RoeiTeam fase 3 
(november 2013 – september 2014)

Heren Skiff
Roel Braas
Coach: Eelco Meenhorst

Heren Twee Zonder
Rogier Blink
Mitchel Steenman
Coach: Titus Weijschedé

Heren
Thomas Doornbos
Sjoerd de Groot
Kaj Hendriks
Jozef Klaassen
Meindert Klem
Ruben Knab
David Kuiper
Harold Langen
Robert Lücken
Thijs van Luijk
Boaz Meylink
Boudewijn Röell
Peter van Schie
Olivier Siegelaar
Nanne Sluis
Gerbren Spoelstra
Dirk Uittenbogaard
Mechiel Versluis
Govert Viergever
Vincent van der Want 
Peter Wiersum (stuur)

Lichte Heren
Vincent Muda
Tycho Muda
Joris Pijs
Bjorn van den Ende
Tim Heijbrock

Coaches Heren  
(licht en zwaar)
Geert-Jan Derksen 
Mark Emke (hoofdcoach)
Rob Jonkman
Jan Klerks
Eelco Meenhorst
Jeroen Spaans
Titus Weijschedé

Dames
Chantal Achterberg
Rosa Bas
Claudia Belderbos
Nicole Beukers
Heleen Boers
Carline Bouw
Wianka van Dorp
Ellen Hogerwerf
Inge Janssen
Aletta Jorritsma 
Monica Lanz
Janneke van der Meulen
Dominique van der Pauw
Olivia van Rooijen
Lisa Scheenaard
Sophie Souwer
Marleen Verburgh
Jonna de Vries (stuur)
Kyra de Vries
Kirsten Wielaard

Lichte Dames
Marie-Anne Frenken
Maaike Head
Mirte Kraaijkamp
Lisa Wörner

Coaches Dames  
(licht en zwaar) 
Kirsten van der Kolk
Diederik Simon 
Josy Verdonkschot (hoofdcoach)
Nienke van Zijp 

Prestatie 
Ondersteunend 
Specialisten Team
Topsportartsen:
Françoise Broekhof 
Floor Kappelhoff
Fysiotherapeuten: 
Bert de Boer
Jelle Visser 
Masseurs: 
Rene Eibrink
Gerrit van Olst
Gerrit Zoomer 
Strength&Condition Trainers: 
Tjalling Knijff
Theo Pickles 
Embedded Scientists: 
Rens Salomé 
Mathijs Hofmijster

High Performance 
Management
Manager: 
Nienke Wind
Technisch Adviseur:  
Nico Rienks
Technisch Directeur:  
Hessel Evertse
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Toelichting: Top 5 Ambitie TopRoeien 2016 
(gemeten in Olympisch Marktaandeel) 

Het Olympisch Marktaandeel is een gestandaardiseerde maat van de totale prestatie van een 
land waarbij de ‘gewonnen medailles’ worden omgezet naar punten (goud = 3, zilver = 2 en 
brons = 1) en de ‘gewonnen punten’ worden weergegeven als een percentage van het totale 
aantal punten (14 events, 3 medailles is 84 punten). Volgens onderzoek is ‘marktaandeel’ de 
beste maat om het succes van een land te meten, omdat het (a) de enige gestandaardiseerde 
maat is en (b) deze maat omhoog kan gaan door (1) meer medailles te winnen, (2) de kwali-
teit van de gewonnen medailles te verbeteren en (3) de absolute prestatie te handhaven 
wanneer het aantal te behalen medailles daalt. Het is een meer robuuste en controleerbare 
maat voor de ‘eigen prestatie’. Een stijging wordt namelijk niet veroorzaakt doordat  
dominante landen nog dominanter zijn geworden of doordat een directe tegenstander een 
tegenvaller heeft.

Ter vergelijk: Kolom WK is medailleklassement Olympisch plus Niet-Olympisch plus  
ParaRowing (27 events op WK Chungju 2013). Kolom WK-OS is Olympisch (14 events). 
Olympisch is voor de Olympiade 2013-2016 benoemd als de hoogste prioriteit (Beleids-
manifest TopRoeien 2013).
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Medaillewinnaars
2013
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Wereldkampioenschappen, Chungju (Zuid-Korea)

M4- Goud

Boaz Meylink Nereus
Mechiel Versluis Okeanos
Kaj Hendriks Triton
Robert Lücken Nereus

M2- Brons

Rogier Blink Gyas
Mitchel Steenman Skadi

LW4x Goud

Marie-Anne Frenken Njord
Rianne Sigmond Skadi
Maaike Head Skadi
Mirte Kraaijkamp Laga

Europese kampioenschappen, Sevilla (Spanje)

M4- Goud

Boaz Meylink Nereus
Mechiel Versluis Okeanos
Kaj Hendriks Triton
Robert Lücken Nereus

W4x Zilver

Wianka van Dorp De Maas
Sophie Souwer Gyas
Lisa Scheenaard Thêta
Nicole Beukers Njord

M8+ Brons

Sjoerd de Groot Proteus-Eretes
Ruben Knab Nereus
Gerbren Spoelstra Gyas
Thomas Doornbos Aegir
Vincent van der Want Nereus
Boudewijn Röell Asopos De Vliet
David Kuiper Skadi
Govert Viergever Nereus
Peter Wiersum Proteus-Eretes

M2- Brons

Rogier Blink Gyas
Mitchel Steenman Skadi



5656

Wereldkampioenschappen onder 23, Linz (Oostenrijk)

LM1x Zilver

Frans Goutier Nereus

LM2x Brons

Daan Klomp Orca
Bart Lukkes Proteus-Eretes

Coupe de la Jeunesse, Banyoles (Spanje)

zaterdag en zondag

JM4- Goud

Joost van Rietbergen Het Spaarne
Mark Buis Het Spaarne
Luuk Adema De Hunze
Melvin Twellaar De Hunze

JW4x Goud

Veronique Meester Tromp
Marieke Mulder DDS
Mieke Wilms De Laak
Laila Youssifou Pampus

zaterdag

JW2- Brons

Nienke van der Laan De Hunze
Ellen de Boer De Hunze

Universiade, Kazan (Rusland)

M8+ Brons

Hugo van Velzen, Vincent van der Leer, Stef Broenink, Maarten van Blokland,  
Jonathan Lemaire, Geert Hemminga, Menno van Blitterswijk, Mathew Kleine Punte, 
Marc Hummelink 

M1x Brons

Roel Braas Okeanos

W1x Brons

Inge Janssen Orca

LW1x Brons

Marie-Anne Frenken Njord
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World Cup III, Luzern (Zwitserland)

M8+ Brons

Sjoerd de Groot Proteus-Eretes
Ruben Knab Nereus
Gerbren Spoelstra Gyas
Thomas Doornbos Aegir
Vincent van der Want Nereus
Harold Langen Triton
David Kuiper Skadi
Govert Viergever Nereus
Peter Wiersum Proteus-Eretes

LM4- Brons

Arnoud Greidanus Proteus-Eretes
Joris Pijs Gyas
Bjorn van den Ende Skøll
Tim Heijbrock Skøll / Willem III

W4- Brons

Heleen Boers Okeanos
Dominique van der Pauw Skøll
Kirsten Wielaard Nereus
Aletta Jorritsma Nereus

JM1x Brons

Coen van Tilburg RIC

zondag

JM1x Zilver

Coen van Tilburg RIC
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Nederlands Kampioenen

Senioren

M8+

Govert Viergever, David Kuiper, Boudewijn Röell, Vincent van der Want,  
Thomas Doornbos, Gerbren Spoelstra, Ruben Knab, Sjoerd de Groot.  
Stuur: Peter Wiersum

Nereus/Skadi/Asopos de Vliet/
Aegir/Gyas/Proteus-Eretes

M4-

Tim Heijbrock, Bjorn van den Ende, Joris Pijs, Arnoud Greidanus Skøll/Gyas/Proteus-Eretes

M2-

Mitchel Steenman, Rogier Blink Skadi/Gyas

M2x

Freek Robbers, Jan Erik Freund Nereus/Okeanos

M1x

Roel Braas Okeanos

LM8+

Daan Peeters, Bastiaan Vervoort, Conno Kuyt, Ivo de Graaf, Elmer van Ewijk, 
Boris de Cort, Ide Hingstman, Henk Jan Scholten. Stuur: Ryan den Drijver

Aegir/Skadi/Laga/Nereus/
Triton

LM4-

Tim Heijbrock, Bjorn van den Ende, Joris Pijs, Arnoud Greidanus Skøll/Gyas/Proteus-Eretes
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LM1x

Vincent Muda Skøll

W8+

Kyra de Vries, Chantal Achterberg, Aletta Jorritsma, Heleen Boers, Kirsten 
Wielaard, Dominique van der Pauw, Ellen Hogerwerf, Olivia van Rooijen.  
Stuur: Jonna de Vries

Orca/Proteus-Eretes/Nereus/
Okeanos/Skøll

W4-

Dominique van der Pauw, Kirsten Wielaard, Heleen Boers, Aletta Jorritsma Skøll/Nereus/Okeanos

W1x

Inge Janssen Orca

W2-

Carline Bouw, Olivia van Rooijen Skøll/Nereus

LW4x

Marie-Anne Frenken, Lisa Wörner, Maaike Head, Mirte Kraaijkamp Njord/Nereus/Skadi/Laga

LW2x

Mirte Kraaijkamp, Lisa Wörner Laga/Nereus

LW1x

Marie-Anne Frenken Njord

Senioren B

BM4+

Sil Drenth, Olivier Thijssens, Nicolai Versloot, M. Büller.  
Stuur: Shafiek Ramdin

Laga

BLM4-

Elmer van Ewijk, Bastiaan Vervoort, Ivo de Graaf, Conno Kuyt Laga/Skadi/Nereus

BM1x

Tone Wieten Willem III

BM2-

Matthijs Meissner, Robert van Houten Proteus-Eretes

BLM1x

Daan Klomp Orca

BW2x

Liselotte van der Togt, Roos de Jong Breda/Proteus-Eretes
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BW4x

Anne Fischer, Karien Robbers, Kirsten Lanz, Ilse Paulis Nereus/Njord/Skøll

BW1x

Kirsten Lanz Skøll

Junioren

JM18 2x

Roelant Feldbrugge, Louis Stolper Cornelis Tromp

JM18 4+

Jiri de Vos, Lex van den Herik, Roel van Broekhuizen, Max Ponsen.  
Stuur; Valentijn Sohier

Willem III

JM18 4-

Jiri de Vos, Lex van den Herik, Roel van Broekhuizen, Max Ponsen Willem III

JM18 8+

Daniel van Laake, Jaap Scholten, Joris Bruil, Michiel Oyen, Jiri de Vos,  
Lex van den Herik, Roel van Broekhuizen, Max Ponsen. Stuur: Valentijn Sohier

Thyro/Het Spaarne/ 
Die Leythe/Willem III

JM18 4x

Haye Dijkstra, Louis Stolper, Roelant Feldbrugge, Jeroen Weits Cornelis Tromp

JM18 1x

Michiel Oyen Die Leythe

JM16 8+

Thom van den Velde, Marlon Dijkstra, Eise Mink van der Molen,  
Bastian Bergsma, Bram Meijer, Niels Brinkman, Maarten Hurkmans,  
Dirk van den Nieuwelaar. Stuur: Daan Brinkman

Naarden/Viking/Die Leythe/
Cornelis Tromp/Hemus/
Roosendaalse R.V.

JM16 4x

Jaap de Jong, Simon van Dorp, Koen van den Herik, Bram Schwarz Willem III/Het Spaarne

JM16 2x

Bart Roovers, Bram Meijer Die Leythe

JM16 1x

Jaap de Jong Willem III

JW18 4x

Miriam Visser, Marieke Keijser, Anne-Marie Schonk, Bente Paulis Viking/De Maas/Salland

JW18 2x

Marieke Keijser, Anne-Marie Schonk De Maas
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Nederlands Kampioen Indoor Roeien

Senioren

M Roel Braas Okeanos
LM Vincent Muda Skøll
W José van Veen Pelargos
LW Nienke van Hoogenhuijze Triton

Senioren B

BM Wouter Borghs Vidar
BLM Jort van Gennep Nereus
BW Margriet Lantink Orca
BLW Anne-Marie Schonk Nereus

Junioren

JM18 Jaap Scholten Nereus
JW18 Laila Youssifou Laga
JM16 Gijs Dekkers Roosendaalse R.V.
JW16 To Wiersma Willem III

Aangepast roeien

M LTA Matthijs Schakel Skøll
M TA Tim de Vries Laga

JW18 1x

Anne-Marie Schonk De Maas

JW16 4x

Sylle Hoogeveen, Fenna Verberne, Merel Buis, Siri Heidweiler Het Spaarne

JW16 2x

To Wiersma, Fanny Bon Willem III

JW16 1x

Bente Paulis Salland
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KNRB prijzen 2013 

Jeugdbeker
De jaarlijkse wisselprijs voor de vereniging die met haar juniorploegen (15-16; 17-18) de 
beste prestaties heeft geleverd op bepalende wedstrijden in het binnenland, gebaseerd  
op basis van het aantal overwinningen. De jeugdbeker is gewonnen door Roeivereeniging 
Willem III uit Amsterdam.

Vaardigheidsbeker Jeugd
De vaardigheidsbeker voor de jeugd is bestemd voor die vereniging die in verhouding tot het 
aantal jeugdleden van die vereniging de meeste vaardigheidsproeven in de skiff heeft afge-
legd. De prijs is gewonnen door de Utrechtse Roeivereniging Viking.

Chris van Winden Vaardigheidsbeker Volwassenen
De Alkmaarsche Roei- en Zeilvereeniging won de jaarlijkse vaardigheidsbeker voor vol-
wassenen. De wisselprijs is bestemd voor die vereniging die in verhouding tot het aantal  
seniorleden van die vereniging de meeste vaardigheidsproeven heeft afgelegd. Het betreft 
vaardigheidsproeven in de skiff, een wherry, of een tweeriemsgiek (met of zonder stuur).

Tritonbeker
Deze beker is ter beschikking gesteld door dr. J.W. Hingst. De jaarlijkse wisselprijs wordt 
uitgereikt aan die vereniging waarvan de roeiers en roeisters de beste prestaties hebben 

Bijlage 5
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geleverd op het FISA-seniorenwereldkampioenschap of de Olympische kampioenschappen. 
In 2013 is de beker uitgereikt aan A.R.S.V. “Skadi”.

KNRB Lauwerkrans voor Marathonroeien
Arend van der Waal, lid van de Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereeniging nam in 
2013 deel aan 19 marathons met een totale afstand van 1141 kilometer. Hij kreeg hiervoor 
de KNRB Lauwerkrans voor Marathonroeien. De prijs wordt gewonnen door de marathon-
roeier die in het betreffende jaar aan het grootste aantal marathonevenementen heeft deel-
genomen en bij een gelijk aantal van meerdere personen is diegene winnaar die in deze 
wedstrijden de meeste kilometers aflegde.

A.A.J.H. Marres Herinneringsprijs
Het Bondsbestuur van de KNRB bepaalt, op voordracht van de Adviescommissie Toproeien, 
welke amateurcoach de beste prestatie heeft geleverd. In aanmerking komt elke coach, die 
niet in dienst is van de KNRB. Dit jaar is de prijs voor Reinder Nijhoff.

Persprijs
De persprijs is gewonnen door Ragnar 
Niemeijer. Deze prijs werd ter beschik-
king gesteld door dr. D. Willebrand, 
erelid van de KNRB. De prijs wordt 
toegekend aan een medewerker van 
pers, radio en/of televisie, die naar de 
mening van de schenker, in overleg 
met het Bondsbestuur van de KNRB, 
in het afgelopen jaar de meest posi-
tieve berichtgeving over roeien heeft 
verzorgd.

Hanny van der Aa Bokaal
Hanny van der Aa heeft het marathonroeien in Nederland opgezet en was mede oprichter 
van de werkgroep Lange afstand roeien later Marathonroeien. Ze stimuleerde door heel 
Nederland mensen om meer marathons te gaan roeien. De bokaal wordt uitgereikt aan de 
vereniging met de meeste deelnemers met een oorkonde in een jaar. De bokaal is uitgereikt 
aan Roeivereniging de Laak.

Gambonnière
Deze jaarlijkse wisselprijs voor het damesroeien wordt gewonnen door de vereniging waar-
van de roeisters de beste prestatie hebben geleverd in de senior A-nummers in Nederland.  
De prijs is nog niet uitgereikt want dit gebeurt in 2014 tijdens de Algemene Vergadering in 
het voorjaar.

KNRB Vrijwilligersprijs
De KNRB Vrijwilligersprijs wordt toegekend aan een persoon, groep mensen, instelling of 
organisatie die op bijzondere wijze heeft bijgedragen aan de roeisport, of een prestatie heeft 
geleverd die bijzondere waardering of aanmoediging verdient. In 2013 is de prijs niet 
uitgereikt.



646464



65

Colofon

Koninklijke Nederlandsche Roeibond

Bosbaan 14
1182 AG Amstelveen

020 646 2740
info@knrb.nl

www.knrb.nl
www.roeien.nl
klassementen.knrb.nl
facebook.com/KoninklijkeNederlandscheRoeibond
twitter.com/Roeibond

Redactie 

Gaby Kuijpers, aquablauw communicatie & evenementen

Fotografie

Merijn Soeters
Katie Steenman
Eric Verhoeven
Sander Chamid
 
Grafische vormgeving

Laurens Morel
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