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VAN DE VOORZITTER
Alle jaren zijn uniek, maar sommige jaren zijn 
een stuk ‘unieker’ dan andere.
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Een uniek jaar in de KNRB geschiedenis

Alle jaren zijn uniek, maar sommige jaren zijn 
een stuk ‘unieker’ dan andere.

Het jaar begon met een reorganisatie. Dat betekende 
veel onzekerheid in een jaar met een enorm vol 
programma. Afscheid van een flink deel van de 
oude ploeg, de draad oppakken in een nieuwe 
samenstelling. En voor een aantal zaken was ineens 
helemaal geen geld meer, zoals voor para-roeien. Het 
moest zo zijn, maar het was een zware periode. Het 
bondsbureau kwam tegen het einde van het eerste 
kwartaal weer goed op gang. Ook voor het para-
roeien zijn toen nieuwe fondsen gevonden, met grote 
dank aan het Fonds Gehandicaptensport, NOC*NSF 
en Aegon.

Een bijzonder groot verdriet was dat het Skøll-paar 
Laurens van der Graaff en Karlijn Keijzer, met anderen 
uit de roeigemeenschap, op 17 juli om het leven 
kwam bij de ramp met de neergeschoten MH-17 
in de Oekraïne. Velen kenden hen persoonlijk, de 
roeiwereld werd in het hart geraakt.

De topsporters deden het dit jaar in de aanloop naar 
het wereldkampioenschap goed. De flinke oogst aan 
internationale medailles gaf reden tot optimisme, 
wat te veel optimisme zelfs, voor het WK in de zomer. 
Ook hier was het voortdurend schipperen met de 
beschikbare middelen.

Het organiseren van het WK op de Bosbaan leverde 
een snel uitdijende hoeveelheid werk op. Allengs 
werden de contouren van dit enorme plan zichtbaar. 
Er werd gebouwd aan een evenement dat zijn gelijke 
niet kende. Onze roeibond is internationaal gezien 
qua financieel vermogen een piepkleintje, maar door 
de geweldige inzet van de vrijwilligers, en door de 
evenementonderdelen te modelleren op een echt 
feest in plaats van op een naborrel, hebben we kans 
gezien de wereld op dit gebied versteld te doen 
staan. Met daarbovenop nog het, onofficiële en 
onaangekondigde, bezoek van de mooiste fans die 
men zich wensen kan: Zijne Majesteit Koning Willem-
Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima, De 
Prinses van Oranje en de prinsessen Alexia en Ariane.

Maar dit project was tegelijk vervlochten met een 
ander project waar we in normale tijden in z’n 
eentje onze handen vol aan zouden hebben gehad: 
de uitbreiding van het Olympisch Trainingscentrum. 
De belangrijke deadline, beschikbaarheid bij het 
WK, werd gehaald. En wat er ook gebeurt, onze 
trainingsmogelijkheden ‘thuis’ en de huisvesting van 
onze bond zijn hiermee voor lange tijd veilig gesteld.

Het is onmogelijk om hier recht te doen aan de 
enorme inspanningen die door zovelen geleverd 
zijn. De gemeente Amsterdam, de provincie Noord-
Holland, onze sponsoren - met Aegon voorop. Plus 
de mensen die een en ander op hun nek namen. Op 
deze plek moet ik in elk geval de onmisbare bijdragen 
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van Lex van Drooge en Gerritjan Eggenkamp noemen. 
Ik zou nog honderden anderen moeten noemen, 
maar daarvoor ontbreekt hier de ruimte.

Het aantal medailles tijdens het WK viel nogal tegen 
vergeleken met de verwachtingen die er ondertussen 
waren. Niettemin liggen we op koers voor een goede 
prestatie tijdens de Olympische Spelen van Rio in 
2016. En de gouden medaille die wel gehaald werd, 
was werkelijk schitterend, mede door de prachtige 
beelden van de NOS.

Het hele jaar waren we op zoek naar extra 
fondsen en hulp om er uit te kunnen halen wat 
er in zit. Daarbij is besloten dat de ondersteuning 
van de breedtesport door de KNRB niet verder 
mag teruglopen, en dat het accent in 2015 meer 
naar die kant verschoven moet worden. Daarbij 
past overigens ook de discussie over hoe we álle 
verenigingen nog beter kunnen bereiken, en hoe we 
onze verenigingsdemocratie naar de toekomst vorm 
moeten geven om weer een aantal decennia verder 
te kunnen.

Onze sponsor Antea Group zet hun sponsoring in 
2015 niet voort. We willen hen bedanken voor de 
ondersteuning van het Nederlandse roeien in de 
afgelopen jaren. We hopen in 2015 weer enige 
nieuwe sponsoren te kunnen verwelkomen.

Financieel en administratief staat de bond er nu beter 
voor. Op juridisch gebied, onder andere de statutaire 
aanpassing inzake Tuchtrecht KNRB, is heel erg veel 
monnikenwerk verricht, ook door de verenigingen, 
en financieel hebben we de reorganisatie, de 
bezuinigingen en de twee megaprojecten goed 
doorstaan. Wie de kranten leest weet dat zoiets 
wel eens anders kan aflopen. Ook hier heeft het 
enorme reservoir aan kennis en mankracht dat het 
Nederlandse roeien bevat, zich laten gelden.

Onze ledenstand is verder opgelopen, en dat 
kunnen niet veel sportbonden ons nazeggen. Het 
studentenroeien, onze onmisbare schakel in de 
opbouw van toptalent, zit duidelijk in de lift. Ik ben 
er van overtuigd dat onze sport nog een enorme 
groeipotentie heeft.

Graag nodig ik u uit in dit verslag de details te lezen 
over hoe het ons vergaan is. Het Nederlandse roeien 
stáát op de schouders van een bijna onverslaanbaar 
leger.

In 2016 komt de wereld opnieuw naar Nederland, nu 
naar Rotterdam. Wij gaan 2015 gebruiken om verder 
te bouwen, met z’n allen, aan de beste roeibond die 
we ons met de huidige middelen kunnen voorstellen.

Frans Cornelis, voorzitter KNRB
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ORGANISATIE
De KNRB, opgericht 21 januari 1917, heeft 118 verenigingen. De KNRB blijft, 
als een van de weinige sportbonden, in ledental nog steeds groeien. 
De bond kent in 2014 34.248 leden. Al deze leden zijn lid van een roeivereniging. 

8



De KNRB, opgericht 21 januari 1917, heeft 118 
verenigingen. De KNRB blijft, als een van de weinige 
sportbonden, in ledental nog steeds groeien. De bond 
kent in 2014 34.248 leden. Al deze leden zijn lid van 
een roeivereniging. Deze zijn onder te verdelen in 
studentenverenigingen en burgerverenigingen. De 
gemiddelde leeftijd van de roeier is ruim 39 jaar en 
de verdeling mannen/vrouwen is ongeveer 50/50. Bij 
studentenroeiverenigingen is de gemiddelde leeftijd 
22 jaar en bij burgerverenigingen 47 jaar. De grootste 
groep leden valt in de leeftijdscategorie van 20 tot 
25 jaar.

Bestuur

KNRB bestuur 2014
• Frans Cornelis, voorzitter
• Victor Maes, penningmeester
• Jan-Willem Landman, secretaris
• Erik Kraak, commissaris marketing & sponsoring 
 (tevens vice-voorzitter) 
• Chris IJsbrandy, commissaris topsport 
• IJsbrand Haagsma, commissaris 
 wedstrijden
• Geri Donkervoort, commissaris sportontwikkeling

Jan-Willem Landman en Geri Donkervoort bereiken 
in maart 2015 de einddatum van hun eerste 
bestuurstermijn van drie jaar.

Het bestuur kwam dit jaar maandelijks bijeen 
om met behulp van een jaaragenda met vaste 
vergaderonderwerpen de vereniging te besturen. 
In 2014 heeft het bestuur vorm en inhoud gegeven 
aan een goed governance model waarbij de 
aanbevelingen van de Code Goed Sportbestuur 
van NOC*NSF als uitgangspunt is genomen met als 
aandachtspunten: 
•  Helderheid over rollen en taken (bestuur, directie
 en individuele bijdragen van eenieder)
• Versterken van de onderlinge saamhorigheid

•  Draagvlak bestuur, bureau en leden
•  Uitvoeren van het besturingsmodel met het 
 naleven en borgen van werkafspraken

Algemene Vergadering(en)

In 2014 zijn er in totaal vijf vergaderingen met de 
leden georganiseerd respectievelijk op 29 maart, 
12 april (extra), 28 juni, 9 juli (extra) en 15 november.

Naast de vaste vergaderonderdelen als het 
jaarverslag en de jaarrekening over het voorgaande 
jaar (voorjaar) en het jaarplan en begroting 2015, 
hebben de leden hun goedkeuring gegeven aan 
de statutaire wijziging van de KNRB vereniging 
met betrekking tot de meerderheid van stemmen 
ten aanzien van de besluitvorming en het aantal 
stemmen per vereniging. Verder hebben de leden 
tijdens de Algemene Vergadering van 15 november 
2014 het Tuchtreglement KNRB inclusief het 
hoofdstuk Seksuele Intimidatie goedgekeurd. 
Dit laatste was nodig om aan de kwaliteitseisen en 
subsidievoorwaarden van NOC*NSF te voldoen.

Regiobijeenkomsten

Tijdens de regiobijeenkomsten werden op drie 
locaties in het land (’s-Hertogenbosch, Leiden en 
Zwolle) de uitkomsten van het ledenonderzoek 
gedeeld en is er op informele manier met de 
verenigingsbestuurders het beleid voor de 
komende jaren besproken. De belangrijkste 
beleidsonderwerpen die aan bod kwamen waren: 
regelgeving op het gebied van seksuele intimidatie, 
de beschikbaarheid van voldoende arbitrage, de 
afronding van de veranderingen in het programma 
voor de nationale wedstrijden en de verankering 
van talentontwikkeling. De presentatie van deze 
regiobijeenkomsten is na te lezen via deze link.
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Kleinere bondsorganisatie

Eind 2013 werd de reorganisatie van het 
bondsbureau ingezet. Deze reorganisatie kreeg verder 
vorm en inhoud in 2014. Met minder medewerkers 
meer werk verrichten, maar ook niet teveel. De 
eerste helft van het jaar stond vooral in het teken 
van het hergroeperen van taken en werkzaamheden. 
Hierover is met de leden gecommuniceerd op de 
eerste plaats met het toegestuurde document.  
Tijdens de regiobijeenkomsten en ledenvergaderingen 
werd de rolverdeling binnen de roeisport toegelicht: 
welke zaken worden op centraal niveau opgepakt en 
waar heeft de KNRB de verenigingen nodig.

Na de bovengenoemde reorganisatie bestaat het 
bondsbureau uit negen personeelsleden (7.86 fte). 
Dit is exclusief de technische staf bestaande uit 
bondscoaches en (ondersteunende) specialisten. 
Voor specialistische, kortdurende taken wordt 
voortaan een 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 vermeldens-
waardige zaken, maar de meest opmerkelijke 
activiteiten in 2014 zijn natuurlijk de oplevering van 
het Olympisch Trainingscentrum (OTC) en het WK 
roeien op de Bosbaan.

Bezetting bondsbureau

Algemeen 
Algemeen Directeur: 
Monica Visser – 1.0 fte
Financieel Manager: 
Ruud Bakker – 1.0 fte
Financieel Administrateur/Assistent Controller: 
Janna van den Berg – 0.86 fte
Accountmanager Sponsoring/Communicatie: 
Anneluut Eerkens – 1.0 fte

Topsport 
Technisch Directeur: 
Hessel Evertse – 1.0 fte
Manager Aegon Nationaal RoeiTeam: 
Nienke Wind – 1.0 fte

Sportparticipatie
Manager Sportparticipatie: 
Kristel Kooij – 1.0 fte
Organisatorisch medewerker: 
Sylvia van den Bosch – 0.5 fte
Accountmanager Verenigingen: 
Margriet Zietse – 0.5 fte

Officiële opening van het OTC

In een strakke tijdspanne van negen maanden is 
hard gewerkt zodat het gebouw nog voor de start 
van het wereldkampioenschap roeien in gebruik 
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kon worden genomen. De organisatie van het 
wereldkampioenschap heeft goed gebruik kunnen 
maken van de nieuwe faciliteiten. Ook het KNRB 
bondsbureau heeft een plek in de nieuwbouw 
gekregen. Door de uitbreiding kan het Olympisch 
Trainingscentrum zich internationaal meten met 
de grote roeilanden. De nieuwbouw is op een 
natuurlijke manier verbonden met het ’oude’ OTC 
waardoor het een prachtig gebouw is geworden. De 
voorzieningen, zoals kleedkamers, douches, ruimtes 
voor herstel, studie en kracht- en conditietraining, 
zijn op het benodigde topniveau. Tevens zijn er 
werkruimtes voor de coaches en ondersteunende, 
medische en paramedische specialisten. Tenslotte 
is er ruimte voorzien voor een grote innovatieve 
roeibak (een simulator om de roeitechniek te 
verfijnen). Tijdens de openingsceremonie waren 
er lovende woorden voor Lex van Drooge die als 
voorzitter van de bouwcommissie alle krachten heeft 
weten te bundelen om dit te realiseren. De gemeente 
Amsterdam, provincie Noord-Holland, NOC*NSF, VU 
en Hogeschool van Amsterdam, droegen allemaal 
hun steentje bij. Ook de gemeente Amstelveen heeft 
meegeholpen. Verder legde Waternet een deel van 
de waterleiding kosteloos om. 

WK roeien: Celebrate Rowing

Van 24 tot en met 31 augustus vormde onze 
Bosbaan het decor van het wereldkampioenschap 
roeien. In 27 nummers, waarvan vijf in de 
paralympische klasse, hebben bijna 1200 atleten 
uit zestig landen om de hoogste eer gestreden. 
Het doel van de roeibond om van roeien een 
publieksevenement en een feest te maken, waar 
spannende wedstrijden in hoog tempo voorbij 
zouden komen, van alle kanten in beeld gebracht 
door verschillende camerateams is volkomen 
geslaagd. 
Meer dan 30.000 toeschouwers keken een week lang 
naar toproeien in een ambiance die voor de roeisport 
uniek is. De KNRB kijkt met trots en tevredenheid 
terug op het evenement dat dankzij de tomeloze 
inzet van meer dan zevenhonderd vrijwilligers, het 

organisatiecomité van het WK 2014 onder leiding van 
Gerritjan Eggenkamp en de professionele bijdrage 
van TIG Sports fantastisch is verlopen. Door de 
financiële inbreng van onder andere de Gemeente 
Amsterdam, provincie Noord-Holland, het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, hoofdsponsor 
Aegon en evenementsponsoren Boekel De Nerée, 
Heineken en Meeùs was het wereldkampioenschap 
roeien zo’n succes.

Nederlandse prestaties

Voor de neutrale toeschouwer was het 
wereldkampioenschap een schitterend evenement, 
waar het ene na het andere wereldrecord sneuvelde. 
Voor wat betreft de prestaties van de eigen 
equipe waren de verwachtingen hoog gespannen 
en kijkt de bond met teleurstelling terug op het 
toernooi. Het goud en het wereldrecord van de 
lichte dames dubbelvier was de grote opsteker. 
Bovendien prolongeerde de ploeg de status van 
wereldkampioen. Ook de lichte heren hebben 
met vier A-finale plaatsen prima gepresteerd. De 
damesgroep, die na London vrijwel volledig nieuw 
moest worden opgebouwd, voldeed op zich redelijk 
aan de verwachtingen. De teleurstelling betrof 
met name de zware heren, waar de medailles die 
vorig jaar in Korea gerealiseerd werden, helaas niet 
geprolongeerd konden worden. Na het WK zijn 
na een grondige evaluatie, onder leiding van de 
Technisch Directeur, scherpe keuzes gemaakt om met 
een kleinere maar maximaal kansrijke equipe het 
Olympisch kwalificatietraject in 2015 in te gaan.
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PR, COMMUNICATIE &
SPONSORING
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De afdeling PR, Communicatie & 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 2014 was het beleid vooral gericht 
op het maximaliseren van de aandacht voor roeien 
om op die manier roeiers, publiek en sponsoren 
te inspireren. In 2014 bestond de afdeling uit een 
medewerker (1 fte). Daarnaast werd er gewerkt met 
een freelancer voor twee dagen in de week en diverse 
journalisten voor het schrijven van artikelen voor 
roeien.nl. 

Sponsoring

Het werven van nieuwe sponsoren heeft dit 
jaar veel aandacht gekregen. In 2013 was al een 
begin gemaakt door een projectgroep samen te 
stellen, kritisch te kijken naar het sponsorbeleid en 
verschillende werkdocumenten en het laten maken 
van een promotievideo. In 2014 zijn nieuwe kansen in 
kaart gebracht.

Dit leverde een aantal nieuwe partners op. Zo zijn 
Rowperfect, Concept2 en Roeigoed toegetreden als 
suppliers en Htel Serviced Apartments was de trotse 
housing partner van de KNRB. Zij faciliteerde de 
huisvesting van het Aegon Nationaal RoeiTeam tijdens 
het WK roeien op de Bosbaan. Damen Shipyards 
ondersteunde naast hoofdsponsor Aegon de vrouwen 
van de nationale equipe door het trainingskamp in 
Tilburg mede mogelijk te maken.

Naast deze nieuwkomers deed partner Zilveren 
Kruis wederom een mooi aanbod voor de leden 
van de aangesloten verenigingen van de KNRB met 
betrekking tot de ziektekostenverzekering. Daarnaast 
stond het continueren van de relatie met de huidige 
sponsoren op de lijst van de accountmanager 
sponsoring. Het contract met sponsor Antea Group 
liep eind 2014 af en Antea Group heeft besloten dit 
contract niet te verlengen. 
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Hoofdsponsor Aegon heeft wederom fors 
geïnvesteerd in het promoten van de roeisport met 
een groot aantal acties, waarbij de accountmanager 
sponsoring ondersteuning heeft verleend. De 
donderdag voor de Holland Beker vond de tweede 
editie van de Aegon City Rowing plaats in de 
Amsterdamse Keizersgracht. Ajax-iconen Frank 
de Boer en Edwin van der Sar, maar ook Erben 
Wennemars en Mark Tuitert, zorgden voor veel 
publiciteit voor en tijdens het evenement. 
Er werd flink geïnvesteerd in de Aegon Koninklijke-
Holland Beker met bekende artiesten en een lounge-
gedeelte. Kroon op het werk was het WK roeien op 
de Bosbaan waar Aegon als hoofdsponsor en partner 
zich nog meer heeft ingezet voor de roeisport. Het 
hele jaar reed 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. Tevens werd er in het blad Helden uitgebreid 
aandacht besteed aan het Aegon Nationaal RoeiTeam 
en het WK. Veel extra publiciteit werd gegenereerd 
door een PR bureau dat was ingehuurd door Aegon.  
Tijdens het WK was hun hospitality lounge vol met 
gasten om de nationale equipe aan te moedigen. In 
de lounge ontmoetten ook de families van de ANRT-
leden elkaar.

De hoop om na het WK de eventpartners blijvend aan 
de bond  te kunnen verbinden heeft helaas niet het 
gewenste resultaat opgeleverd. 

Wel lopen er eind 2014 nog diverse sponsortrajecten 
waarvan we in 2015 de vruchten hopen te plukken.

Promotie roeisport
De promotie van de roeisport heeft als doel mensen 
kennis te laten maken met de roeisport en te 
inspireren om zelf te gaan roeien. Dat vertaalt zich 
in een groei van het aantal roeiers. Daarnaast is 
promotie van de roeisport essentieel voor sponsoren. 
De nadruk bij de promotie lag op het vergroten 
van de aandacht in de media mede dankzij het WK 
roeien, aanwezigheid op social media en het lanceren 
van de roeiportal; www.roeien.nl.

Ter promotie van het WK en de roeisport 
was er een samenwerking tussen United, TIG 
Sports, Aegon en de KNRB voor de realisatie van 
videocontent. Voorafgaand aan het evenement 
waren er promotiefilmpjes over het Aegon Nationaal 
Schoolroei Kampioenschap, Aegon City Rowing en 
de ‘weg naar het WK’. Tijdens het evenement was er 
dagelijks aan het einde van de dag een item met een 
bijzonder thema beschikbaar.

Roeien in de media

In een Olympisch jaar is de aandacht voor de 
roeisport vele malen groter dan in andere jaren. Het 
WK zorgde er echter voor dat de exposure in 2014 
vergelijkbaar was met een Olympisch jaar. Door de 
afdeling PR, Communicatie & Sponsoring is veel 
energie gestoken in de promotie van het WK én de 
promotie van de sport zelf via social media en 
roeien.nl. 
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Dit heeft zeker zijn vruchten af geworpen kijkend naar 
de enorme groei op online gebied.

De media-aandacht voor roeien bleef in 2014 op een 
hoog niveau.

De televisie-aandacht op de publieke zender 
was in 2014 een stuk lager dan in 2012. Een 
belangrijke verklaring hiervoor is het ontbreken 
van de Olympische Spelen. Verder valt op dat de 
uitzendingen van Eurosport bijna gelijk zijn aan een 
Olympisch jaar; zij besteedden volop aandacht aan 
het WK roeien.

Social media
Social media blijven, zeker voor de jonge doelgroep, 
essentieel. Om roeien goed te promoten moet de 
KNRB online actief zijn met interessante content. 
Sport is emotie en daarom moet de content veel 
beeld bevatten: foto’s en video’s. Op het gebied 
van social media richt de KNRB zich op Facebook 
en Twitter. Social media speelden een grote rol in 
de promotie van roeien.nl en het WK roeien. Het is 
veelal de directe connectie met roeigeïnteresseerden 
en zij zijn belangrijk voor de promotie van de sport.

Roeiportal
In 2014 is tijdens het Nationaal RoeiCongres met 
behulp van de externe bureaus LAIK uit Rotterdam en 
OmniScale uit Delft het platform roeien.nl gelanceerd. 
Een platform voor zowel roeiers als niet-roeiers. 
Voor niet-roeiers wordt deze portal dé plek op het 
internet waar men zich oriënteert, informeert en een 
roeivereniging in de buurt zoekt. Voor verenigingen 

is het een plek om verenigingsinformatie te delen en 
zichzelf te laten zien. De ambitie van de KNRB is om 
met roeien.nl een plek te creëren waar je moet zijn 
als het gaat om informatie over de sport roeien. Het 
aantal bezoekers van het portal stijgt gestaag en het 
portal wordt volgens onderzoek gewaardeerd door 
de verenigingen. Het eerste jaar had roeien.nl bijna 
62.000 gebruikers.

Evenementennummer
Het evenementennummer is in 2014 als glossy gratis 
verspreid onder alle leden van de KNRB via de bij de 
bond aangesloten roeiverenigingen. Hoewel het blad 
werd gewaardeerd blijken de kosten niet op te wegen 
tegen de baten en wordt dit in 2015 op een andere 
manier gecontinueerd.

Aantrekkelijkheid roeisport
De wedstrijdsport is voor veel buitenstaanders 
soms lastig te volgen. Dit belemmert de groei van 
de roeisport. Met hulp van hoofdsponsor Aegon, 
mediapartner United en de WK-organisatie is er 
tijdens het WK gekozen voor een andere vorm 
van registratie om de roeisport duidelijker en 
aantrekkelijker te maken. 

Totale waarde (€) exposure roeien

 2012 2013 2014

Online 13.863.508 11.769.149 17.352.340

Print 9.837.943 5.956.953 7.375.946

TV Publiek 1.514.880 236.115 590.175

TV Eurosport 44.133 24.750 41.720

Totaal 25.260.464 17.988.980 25.360.180
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Hier is positief op gereageerd door onder meer de 
FISA. Ook de manier waarop de WK-organisatie 
het evenement heeft neergezet was nieuw voor 
het roeien: een publieksevenement met volop 
activiteiten naast spannende wedstrijden. De 
reacties hierop waren zowel in Nederland als in het 
buitenland zeer positief.

Reguliere middelen
Vertrouwde middelen zoals de website, posters, 
flyers en de ledenpost zijn ook in 2014 ingezet. De 
bondssite knrb.nl had in het hele jaar ruim 120.000 
gebruikers. Informatie over en standen van de 
klassementen is verenigd in klassementen.knrb.nl.
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SPORTPARTICIPATIE
Sportparticipatie bevat de programma’s sportontwikkeling, 
wedstrijdzaken en opleidingen. Het faciliteren van verenigingen, 
wedstrijdorganisaties en coaches is een kerntaak van de KNRB.
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Sportontwikkeling
Ledengroei

Ledenontwikkeling
Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar een 
kleine stijging te zien in het aantal KNRB-leden, een 
belangrijk doel uit het meerjarenplan 2013-2016. 
Bijna alle studentenverenigingen benutten dit jaar 
hun maximale capaciteit aan nieuwe leden en er 
was een stijging van 9,4 procent te zien in het aantal 
jeugdleden. De KNRB heeft eind 2014 34.248 leden.

Nieuwe verenigingen en initiatieven
Afgelopen jaar zijn er nieuwe initiatieven bijgekomen, 
maar geen nieuwe verenigingen toegetreden tot 
de KNRB. Ondine is afgemeld, dit brengt het totaal 
aantal verenigingen op 118. In Almere, Amsterdam, 
Nijmegen, Sint-Michielsgestel, Ulft, Venlo, Weert en 
Wolvega zijn nog initiatieven voor het oprichten van 
een roeivereniging.

Ledenenquête
In de zomer van 2014 vond een ledenonderzoek 
onder de verenigingen plaats (mede dankzij de 
steun van onderzoeksbureau R&M Matrix). Met 
een respons van 57 procent is er door een groot 
aantal verenigingen input geleverd. Tijdens de 
regiobijeenkomsten zijn de belangrijkste resultaten 
uit deze enquête gepresenteerd. Deze worden ook 
meegenomen voor de verenigingsbezoeken die 
gepland staan in 2015.

Aegon Open Roeidag
Voor de derde keer is de Aegon Open Roeidag (AOR) 
georganiseerd. In aanloop naar de Aegon Open 
Roeidag was een workshop gepland om kennis te 
delen over de organisatie van een open dag. Helaas is 
deze dag niet doorgegaan vanwege te weinig animo. 
De AOR vond plaats op 6 en 7 september, het 
weekend na het WK roeien. De datum was gekozen 
om zo zoveel mogelijk gebruik te maken van de 
media-aandacht over roeien. Om dit kracht bij te 
zetten is voor de flyer en posters gebruik gemaakt 
van de WK-huisstijl. Uiteindelijk deden ruim 20 
verenigingen hun deuren open met wisselend succes. 
Mede daarom is ervoor gekozen om in 2015 de AOR 
weer in het voorjaar te organiseren.

Reünie eerstejaarswedstrijdroeiers
Tijdens het WK is er met succes door de commissie 
een reünie voor eerstejaarswedstrijdroeiers 
georganiseerd. Oud-roeiers kwamen in grote getalen 
opdagen en konden onder andere tegen elkaar 
ergometeren. Om oud-studentenroeiers beter in het 
vizier te houden is door de afdeling sportparticipatie 
gewerkt aan een systeem om een database aan te 
leggen van de afmelders bij studentenverenigingen. 
Dit systeem kan in 2015 in gebruik worden genomen.

Vrijwilligersbijeenkomst
De roeisport en de KNRB zijn afhankelijk van een 
groot aantal vrijwilligers. Jaarlijks helpen honderden 
vrijwilligers de KNRB om de roeisport nog mooier en 
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leuker te maken. Om hen te bedanken organiseerde 
de afdeling tijdens het WK een lunch en mochten ze 
de wedstrijden bekijken.

Jeugd

Roei je eigen WK
Als promotie voorafgaand aan het WK werd er op 
23 april op het Gustav Mahler plein in Amsterdam 
Roei je eigen WK georganiseerd door onder andere 
Sportservice & Topsport Amsterdam. Gedurende 
de dag gingen scholieren, studenten, gemeentelijke 
diensten en bedrijven de strijd met elkaar aan 
om zoveel mogelijk meters te ergometeren in 45 
minuten. Dit alles om het WK onder de aandacht te 
brengen en geld in te zamelen voor een aangepaste 
skiff.

Schoolroeien
Ook in 2014 werd het Nationaal Schoolroei 
Kampioenschap georganiseerd. Alsof de KNRB een 
abonnement heeft op mooi weer, was het wederom 
een stralende dag met veel enthousiaste scholieren. 
Het aantal deelnemende scholen is ten opzichte van 
2013 toegenomen.

Celebrate Rowing Tour
De WK organisatie heeft in samenwerking met een 
groot aantal verenigingen de Aegon Celebrate Rowing 
Tour georganiseerd. Via deze tour hebben meer dan 
20.000 mensen kennisgemaakt met de roeisport.

Sportservice Amsterdam en scholen tijdens het WK
Tijdens het wereldkampioenschap waren er acties 
met scholieren uit Amsterdam en Amstelveen. Zij 
konden bij de tent van Sportservice Amsterdam 
kennismaken met roeien op de ergometer en 
daarnaast de echte toppers aanmoedigen op de 
tribune. Dit had een leuk effect voor de deelnemers 
aan het WK.

Juniorencompetitie
De juniorencompetitie blijkt in een aantal regio’s zeer 
goed te werken. Omdat er verschil in aanbod is in de 
verschillende regio’s, wordt de competitie overal op 
een andere manier ingevuld. Gelukkig zet een aantal 
vrijwilligers zich hard in voor het in stand houden 
van de competitie. Hierdoor kunnen veel junioren op 
een laagdrempelig niveau korte wedstrijdjes tegen 
elkaar varen. In samenwerking met de Dutch Masters 
Open is een landelijke finaledag georganiseerd op 
de Willem-Alexander Baan in Zevenhuizen. Er wordt 
gezocht naar een andere locatie en wedstrijd voor 
de finale van deze competitie omdat bleek dat het 
niet voor alle competities mogelijk was om naar 
Zevenhuizen af te reizen.

Leskaarten (jeugd leerplan)
Uit een enquête bleek dat veel verenigingen met 
junioren nog steeds gebruik maken van het jeugd 
leerplan. De kaarten waren behoorlijk gedateerd. 
In samenwerking met SportService Amsterdam, 
de Vereeniging tot Bevordering van de Watersport 
onder Jongeren/Amsterdamsche Roeibond, Thea 
Emke en Bettina Weller is hard gewerkt aan een 
update en vernieuwing van de leskaarten en het 
jeugd vaardigheidsdiploma. De eerste reacties op de 
kaarten zijn zeer positief.

Aangepast roeien

Leskaarten Roeien
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De expertiseverenigingen hebben twee regionale 
kennisdelingsbijeenkomsten georganiseerd waar 
met vijftig mensen over diverse onderwerpen werd 
gediscussieerd. De vrienden van Roeivalidatie hebben 
twee nieuwe vaste bank skiffs aangeschaft en in 
bruikleen gegeven aan de KNRB, zodat er nu op 
meerdere plaatsen in Nederland vaste bank boten 
beschikbaar zijn.

Diverse verenigingen werken goed samen met 
revalidatie centra en houden bijeenkomsten voor 
(oud)-revalidanten die kunnen kennismaken met 
roeien. Tevens breiden ze zo hun ledenbestand uit.
Roeivereniging Breda heeft dit jaar de Nationale tocht 
Aangepast roeien georganiseerd. Er waren meer dan 
130 roeiers met hun begeleiders aanwezig op deze 
zeer geslaagde dag.

Para-roeien

Niet alleen in het paralympisch talent centrum in 
Amsterdam, maar ook bij roeivereniging Dudok van 
Heel trainen sinds dit jaar para-roeiers. De Dudok 
ploeg bestaande uit Edwin Vermetten en Agmaja 
Kolman werd gecoacht door Theo Levoleger. Edwin 
heeft op de Invictus Games, ook wel de Olympische 
spelen voor gewonde militairen genoemd, in 
september in London een bronzen medaille gehaald 
op de ergometer. 

Esther van der Loos en Corné de Koning behaalden in 
de TA mix 2x een zilveren plak tijdens de World Cup 
in Aiguebelette.

Nederland kwam met drie para-ploegen uit op het 
wereldkampioenschap op de Bosbaan. Sjaan Quirijns 
en Alexander van Holk roeiden in de AS-categorie, 
waarbij Alexander in zijn eerste roei-jaar wist door 
te dringen tot de A-finale. Het onderlinge gevecht 
om WK uitzending in TA mixed 2x werd door Esther 
en Corné gewonnen. Zij behaalden de vijfde plaats 
in de A-finale. Het begeleidingsteam bestond uit 
de coaches Martin en Tim Lauriks en teammanager 
Leendert van Dis.
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Kennisdeling

Aegon Nationaal RoeiCongres
Begin 2014 is wederom het Nationaal RoeiCongres 
georganiseerd met het thema Celebrate Rowing. Het 
programma werd vernieuwd aangeboden met een 
centrale start en twee gevarieerde workshops naar 
keuze in de middag. Ook was volop ruimte voor ronde 
tafelgesprekken met het bestuur. Over de gehele dag 
werd de sfeer als positief ervaren en overall scoorde 
het congres een 7,7.

Best practices
Dit jaar is er een kleine start gemaakt met het 
verzamelen en delen van de goede ideeën binnen de 
roeisport. In 2015 wordt hier een vervolg aangegeven 
en worden verenigingen gevraagd ideeën met ons te 
delen via roeien.nl.
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OPLEIDING & 
WEDSTRIJDZAKEN
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Opleidingen

Een record aantal opleidingen is gestart aan het 
begin van het jaar. Ook buiten de randstad zijn er 
veel enthousiastelingen voor de opleidingen. Zo is 
er zowel in Sneek als in Middelburg een grote groep 
cursisten gestart. In totaal zijn er veertien opleidingen 
op niveau 2, vier op niveau 3 en een op niveau 4 
gestart. Met Wouter van de Weerheim, Otto Koppius 
en Bert Westerveld heeft de KNRB er een aantal 
goede docenten bij.

De docentenbijeenkomst tijdens het WK was een 
succes. Een schaatscoach vertelde enthousiast hoe 
de opleidingen in de schaatssport worden aangepakt. 
Tevens werd de accreditatie van opleidingen 
uitgebreid besproken.

Op verschillende plekken werd de kamprechter B 
opleiding georganiseerd. Een aantal kamprechters B 
is na het examen doorgestroomd naar kamprechter 
A. Door een gedegen voorbereiding hebben zowel 
Laurens van Campen als Remco Nabuurs het FISA 
Kamprechter Examen met succes afgerond.

Wedstrijdzaken

Vanzelfsprekend ondersteunde de KNRB de 
wedstrijdorganisaties. Zo is er wederom een 
mantelovereenkomst voor tijdswaarneming gesloten 
tussen de wedstrijdorganisaties (voornamelijk 2 km-
wedstrijden), Time Team en de KNRB. Na evaluatie 
blijken veel wedstrijdorganisaties hier tevreden over. 
Het contract wordt in 2015 voortgezet.
Met de nieuwe digitale mogelijkheid worden in 
2014 zo’n 16.748 wedstrijdcontracten goedgekeurd. 
Hierdoor is het aantal papieren wedstrijdcontracten 
enorm verminderd en de administratieve last bij 
verenigingen en het bondsbureau weggenomen.
Het eerstejaars lichte damesklassement is 
geëvalueerd en er is besloten om het klassement 
voort te zetten in 2014/2015. In het nieuwe jaar 
wordt er alleen nog in de dubbelvier-met gevaren en 
niet meer in de dubbeltwee.
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Kamprechters

De kamprechter commissie heeft dit jaar veel werk 
verzet. Er is een plan geschreven om het aantal 
kamprechters te verhogen en de opleiding te 
verbeteren. Dit heeft er toe geleid dat er in 2015 
extra budget wordt vrijgemaakt om een aantal 
onderdelen uit dat plan uit te voeren. Tijdens de 
voorjaarsbijeenkomst voor de kamprechters, is er 
veel aandacht besteed aan de manieren waarop je 
communiceert.

In november is er in samenwerking met de 
Academie voor Sportkader op drie plekken een 
weerbaarheidstraining georganiseerd. Ruim 
zeventig kamprechters en mobo’s hebben deze 
training gevolgd. Het merendeel van de deelnemers 
reageerde enthousiast. Dit zorgt ervoor dat er in 2015 
meer trainingen bij de Academie voor Sportkader 
afgenomen worden.

Nationale Kampioenschappen
Dit jaar hebben er op vier momenten Aegon NK’s 
plaatsgevonden. Op het water tijdens de Westelijke, 
de ARB en de Aegon Koninklijke-Holland Beker en op 
de ergometer tijdens de NKIR.

De Westelijke Regatta/NK klein werd geteisterd door 
harde wind. Daarom was de organisatie genoodzaakt 
om de wedstrijden in time-trials te verroeien en 
de finales af te gelasten. De organisatie was goed 
voorbereid op de slechte weersomstandigheden en 
de maatregelen zorgden ervoor dat de beste roeiers 
zich uiteindelijke Nederlands Kampioen mochten 
noemen. Een punt van aandacht is de communicatie 
van de maatregelen naar de deelnemers en de 
coaches en de standvastigheid die nodig is om 
de druk die onder deze omstandigheden wordt 
gecreëerd te weerstaan. De ervaringen zijn met 
elkaar gedeeld en de bestaande protocollen worden 
op basis daarvan opnieuw verbeterd.

ARB Bosbaan wedstrijden/NK groot junioren zijn 
met een zuchtje wind mee goed verlopen. De NK 
nummers zitten door het programma heen verweven 
om zo dubbel bootgebruik mogelijk te maken.
Aegon Koninklijke-Holland Beker/Aegon Open NK 
Groot bracht minder Nederlandse medailles op dan 
gehoopt. In 2013 werd het NK blik aan de beste 
Nederlandse ploeg uitgereikt, maar na veel kritiek 
was er in 2014 gekozen voor een Open NK roeien, 
waarbij de snelste ploeg (Nederlands of niet) de titel 
en medaille in ontvangst mocht nemen.
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Het Euro Open/Aegon NK Indoorroeien werd in 
januari 2015 verroeid in plaats van in december 2014 
om zo het Euro Open mogelijk te maken. Ondanks 
een record aantal deelnemers waren de NK velden 
dun bezaaid met Nederlandse toppers. De organisatie 
had in samenwerking met Time Team gezorgd dat 
de races ook thuis gevolgd konden worden. De titels 
voor 2015 worden, zoals vanouds, in december 
verdeeld.

Faciliteiten
De KNRB mobo’s hebben in 2014, net als andere 
vrijwilligers, veel inzet getoond. Naast de reguliere 
wedstrijden hebben zij tijdens het WK zowel de 
catamarans, de Eggers als de rescue boten bestuurd.
In samenwerking met het WK zijn er nieuwe start- 
en finishvlaggen besteld en er is een oplossing 
gekomen om de catamarans tot en met het WK 2016 
bruikbaar te houden. Voor de wedstrijdmaterialen is 
er wederom geïnvesteerd in nieuwe loudhailers en 
EHBO-koffers.
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TOPSPORT
Na 2013, ‘Jaar van de structuur’, was 2014 het ‘Jaar van de Talentontwikkeling’. 
Niet alleen van ‘de talenten in de boot’, maar ook van alle medewerkers 
en de organisatie als geheel.
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Integrale benadering van beleid

De algemene uitgangspunten en doelen van 
het toproeienbeleid staan verwoord in het door 
de Algemene Vergadering goedgekeurde KNRB 
meerjarenplan 2013-2016. In het KNRB toproeien 
Beleidsmanifest 2013-2016 zijn de belangrijkste 
accenten en nuances aangegeven. Kerndoel blijft een 
top 5 ambitie: in de jaren tot en met 2016 willen we 
dat het Nederlandse roeien structureel bij de beste 
vijf roeilanden van de wereld gaat behoren. Hiervoor 
is het nodig te investeren en te bouwen.

Draagvlak voor het beleid werd actief gezocht. 
Bijvoorbeeld voor het selectiereglement Olympische 
en Paralympische Spelen 2016, dit werd gedeeld 
en besproken met de direct betrokkenen, roeiers, 
coaches en NOC*NSF.

Daarnaast waren over tal van onderwerpen 
presentaties en overleg met verschillende partijen als 
de Wedstrijdcommissie, Atletencommissie, bestuur 
en Ledenvergadering. Tevens werden scholen, 
universiteiten, bedrijven, verenigingen en Regionale 
Trainingscentra (RTC) bezocht en (inter)nationale 
bijeenkomsten bijgewoond.

Met de RTC was er overleg op zowel coach- als 
bestuursniveau en is er een visiedocument RTC 
opgesteld waarin de taakverdeling, samenwerking, 
het functioneren en de toekomstige erkenning en 
financiering van de Regionale Trainingscentra wordt 
beschreven.

Roeiparticipatie

Een brede basis is niet per definitie een voorwaarde 
voor succes, maar kan succes wel in grote mate 
beïnvloeden. Dit vanwege het aanbod van jong talent 
en de mogelijkheden voor iedereen te trainen en 
wedstrijden te varen op verschillende niveaus. Door 
de samenwerking van de bondscoach Junioren met 
de roeiverenigingen, het Aegon Nationaal Schoolroei 
Kampioenschap (200 scholieren), de NOC*NSF 

Talentdag (zo’n 300 deelnemers) en het Project 2020 
(ruim 300 aanmeldingen) werden nieuwe beloften 
van buiten de roeiwereld opgespoord en in een 
roeiboot op de route naar Olympia gezet.

Opleiden van talent

Alles bij elkaar waren er in 2014 ruim 120 
erkende beloften, (inter)nationale talenten van 
de roeiverenigingen en RTC en de meetrainers bij 
het Aegon Nationaal RoeiTeam actief in opleiding 
én ‘op niveau’. Naast de centrale junioren en 
talententrainingsprogramma’s was er de selectie, 
voorbereiding en uitzendingen van junioren en 
talenten naar EJK te Hazewinkel, Coupe de la 
Jeunesse te Libourne, WJK in Hamburg, EUCR 
Rotterdam, FISU WK te Gravelines, WK U23 in 
Varese, World Cups, EK Belgrado en WK Amsterdam. 
Zeer succesvol was de deelname aan de Coupe 
de la Jeunesse met een derde plaats in het 
landenklassement, het WJK met een achtste plek en 
het WK U23 met een negende plek.
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Talentontwikkeling in Nederland staat en valt bij 
de inzet van veel vrijwilligers. Naast de praktijk was 
er ook aandacht voor kennisdeling met technisch-, 
wedstrijd- en bestuurskader tijdens de workshops 
van het Aegon Nationaal RoeiCongres, bijeenkomsten 
en de publicatie van onder ander het jaarprogramma, 
trainingsprogramma’s en talentprofielen.

Leveren van topprestaties

Waar het wedstrijdseizoen goed begon met medailles 
voor olympische nummers tijdens de World Cup I 
in Sydney, op het EK in Belgrado, tijdens Henley 
en de laatste wereldbeker van Luzern, was er de 
grote teleurstelling over de magere oogst op het 
fantastische wereldkampioenschap in eigen huis. 
Voortreffelijk was de prolongatie van de wereldtitel, 
inclusief een nieuw wereldrecord, door de lichte 
dames in de dubbelvier. Helaas, bleef het daar bij.
In het najaar is geëvalueerd, zijn analyses gemaakt 
en de plannen bijgesteld. Met een afgeslankt en 
geprioriteerd nationaal team is aan de voorbereiding 
van het Olympisch kwalificatiejaar begonnen.
Kijk voor de samenstelling van het Aegon Nationaal 
RoeiTeam op bijlage 1.

Trainingsfaciliteiten

Kwalitatief hoogstaande trainingsfaciliteiten zijn 
een belangrijke succesfactor omdat ze topsporters 
voorzien in hun behoefte om te trainen. De 
uitbreiding van het Olympisch Trainingscentrum, 
inclusief de vernieuwde boten, riemen, ergometers 
en krachttrainingsapparatuur, is een geweldige 
verbetering van de trainingsfaciliteiten. 

Coachvoorzieningen en 
coachontwikkeling

In het Nationaal Coachteam werd eind 2014 afscheid 
genomen van Jan Klerks. Na 25 dienstjaren werd Jan 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ook is afscheid 
genomen van Diederik Simon, Rob Jonkman en 
Geert-Jan Derksen. Diederik was 24 jaar actief roeier 
en een jaar coach, Rob Jonkman de bondscoach van 
de lichte vier en Geert-Jan de bondscoach van de 
Holland Acht. René Mijnders keerde terug als coach 
na herstel van ziekte. Voor de samenstelling van het 
Coachteam zie bijlage 1.
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(Inter)nationale competitie

Voor topsporters is het noodzakelijk hun vooruitgang 
te meten met internationale concurrenten door 
middel van regelmatige deelname aan internationale 
wedstrijden.

In 2014, het jaar van de opbouw, werd onder 
auspiciën van de KNRB door ruim honderd ploegen 
deelgenomen aan tien verschillende internationale 
toernooien. In totaal werden achttien medailles op 
WJK, WK U23, World Cup, EK en WK veroverd: een 
top-talentjaar. Het kan echter de bittere smaak van 
het WK niet doen vergeten.

In eigen land werden verschillende 
kampioenschappen georganiseerd, zoals het 
Aegon NK indoorroeien, het NK klein en de Aegon 
Koninklijke-Holland Beker waar Roel Braas zijn titel 
prolongeerde.

Medailleklassementen en marktaandeel

In 2014 stegen de junioren in het medailleklassement 
Wereld Junioren Kampioenschap van een 18e naar 
een 8e plek. De Senioren B-talenten stegen tijdens 
het WK U23 van een 14e plek naar een plaats in de 
top 10, de 9e plek. Op het WK daalde het Aegon 
Nationaal RoeiTeam echter van de 6e naar de 12e 
plek overall. En in de Olympische nummers zelfs van 
plaats 9 naar plaats 18. Het Olympisch marktaandeel 
daalde daarmee van 4,8 procent in 2013 naar 0 
procent in 2014.

Over de Olympiade 2013-2016 (Wereldkampioen-
schappen tussen 2013 tot 2015 en de Olympische 
Spelen 2016) staat Nederland in de tussenstand na 
2013 en 2014 met 1,2 procent op een gedeeld 14e 
plaats. In 2013 was dit een gedeelde 8e plek.
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Wetenschappelijk onderzoek

Een ‘immer streven naar verbetering en vernieuwing’ 
ligt aan de basis voor de uitvoering van het 
tweede jaar van de wetenschappelijke projecten in 
samenwerking met de technologiestichting STW, 
de TU Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam en 
de schaatsers, wielrenners en zwemmers. Dankzij de 
samenwerking binnen deze projecten en de donaties 
van de VU en de Hogeschool van Amsterdam 
konden de roeiers en de boten meer en beter 
geïnstrumenteerd worden. Hierdoor zijn de metingen 
en (maximaal) testen van het voltallige Aegon 
Nationaal RoeiTeam naar een hoger niveau getild. 
Roeiers , coaches, studenten en wetenschappers 
werken hierin nauw samen, in het nu en voor de 
toekomst.

Deze projecten zijn:
• Optimalisatie van voorstuwing door en over water 
 (zwemmen en roeien).
• Trainingsstrategieën voor optimaal piek- en 
 duurvermogen van wielrenners, schaatsers en 
 roeiers.
 

 

 Medailleklassementen Olympisch Marktaandeel (M)
 2014 WK 2014 OS 1900 tm 2012
 WJK WKU23 WK WK-OS Pos. Land Goud Zilver Brons Totaal punten M G Z B Tot rank M rank

 13 1 1 1 1 NZL 4 2 1 7 17 20,2% 9 2 10 21 9 2,8% 12
 6 14 2 2 2 GBR 3 2 1 6 14 16,7% 28 22 13 63 3 9,8% 3
 8 2 6 3 3 USA 1 2 1 4 8 9,5% 32 31 24 87 2 12,6% 2
 1 4 3 4 4 GER 1 1 1 3 6 7,1% 62 28 29 119 1 18,8% 1
 14 15 3 11 5 AUS 0 1 3 4 5 6,0% 10 13 14 37 7 4,9% 7
 3 24 19 11 5 CHN 0 1 3 4 5 6,0% 1 4 2 7 20 0,9% 17
 14 24 9 5 7 RSA 1 0 1 2 4 4,8% 1 0 1 2 23 0,3% 21
 7 10 18 10 8 CAN 0 2 0 2 4 4,8% 9 16 15 40 8 5,1% 6
 5 6 12 6 9 CZE 1 0 0 1 3 3,6% 3 5 7 15 15 1,8% 15
 19 21 12 6 9 DEN 1 0 0 1 3 3,6% 7 4 11 22 10 2,8% 13
 14 24 12 6 11 CRO 1 0 0 1 3 3,6% 0 2 1 3 26 0,3% 20
 19 17 5 6 11 UKR 1 0 0 1 3 3,6% 1 1 1 3 23 0,4% 19
 19 16 20 13 13 POL 0 1 1 2 3 3,6% 3 3 10 16 16 1,7% 16
 4 3 7 14 14 ITA 0 1 0 1 2 2,4% 10 13 12 36 6 4,7% 8
 10 5 17 14 14 FRA 0 1 0 1 2 2,4% 6 14 12 32 11 4,0% 9
 19 17 9 16 16 NOR 0 0 1 1 1 1,2% 3 6 5 14 14 1,8% 14
 19 24 22 16 16 CUB 0 0 1 1 1 1,2% 0 0 0 0 35 0,0% 23
 8 9 12 18 18 NED 0 0 0 0 0 0,0% 6 11 11 28 12 3,5% 10
 19 11 9 18 18 SUI 0 0 0 0 0 0,0% 6 8 9 23 13 3,0% 11
 2 7 27 18 18 ROU 0 0 0 0 0 0,0% 19 10 8 37 4 5,9% 5
 19 24 22 18 18 BLR 0 0 0 0 0 0,0% 2 1 4 7 18 0,8% 18
 10 7 27 18 18 LTU 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 1 1 34 0,1% 22
 10 12 22 18 18 RUS 0 0 0 0 0 0,0% 12 20 10 46 5 6,0% 4

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). 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 de enige gestandaardiseerde maat is 

en deze omhoog kan gaan door meer medailles 
te winnen, de kwaliteit van de gewonnen 
medailles te verbeteren en 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.
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Olympisch Marktaandeel (M)
 Olympiade 2013-2016, na WK 2013-2014

 Pos. Land Goud Zilver Brons Totaal punten M 
 1 NZL 5 5 2 12 27 8,0%
 2 GBR 5 2 4 11 23 6,8%
 3 USA 2 3 3 8 15 4,5%
 3 GER 2 3 3 8 15 4,5%
 5 AUS 1 2 3 6 10 3,0%
 6 CZE 2 0 1 3 7 2,1%
 6 NOR 2 0 1 3 7 2,1%
 8 CAN 0 3 1 4 7 2,1%
 9 DEN 2 0 0 2 6 1,8%
 9 CRO 2 0 0 2 6 1,8%
 11 ITA 1 1 1 3 6 1,8%
 12 LTU 1 1 0 2 5 1,5%
 13 CHN 0 1 3 4 5 1,5%
 14 NED 1 0 1 2 4 1,2%
 14 RSA 1 0 1 2 4 1,2%
 16 FRA 0 2 0 2 4 1,2%
 16 ROU 0 2 0 2 4 1,2%
 18 POL 0 1 2 3 4 1,2%
 19 UKR 1 0 0 1 3 0,9%
 20 CUB 0 1 1 2 3 0,9%
 21 SUI 0 1 0 1 2 0,6%
 22 BLR 0 0 1 1 1 0,3%
 23 RUS 0 0 0 0 0 0,0%

Wetenschappelijk onderzoek

Een ‘immer streven naar verbetering en vernieuwing’ 
ligt aan de basis voor de uitvoering van het 
tweede jaar van de wetenschappelijke projecten in 
samenwerking met de technologiestichting STW, 
de TU Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam en 
de schaatsers, wielrenners en zwemmers. Dankzij de 
samenwerking binnen deze projecten en de donaties 
van de VU en de Hogeschool van Amsterdam 
konden de roeiers en de boten meer en beter 
geïnstrumenteerd worden. Hierdoor zijn de metingen 
en (maximaal) testen van het voltallige Aegon 
Nationaal RoeiTeam naar een hoger niveau getild. 
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FINANCIEEL 
JAARVERSLAG 2014
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Het jaar 2014 was voor de KNRB ook in financiële 
opzichten een uitdagend jaar. De bouw van het 
Olympisch Trainingscentrum (OTC) en de organisatie 
van de wereldkampioenschappen roeien 2014 hadden 
ieder zo hun specifieke aspecten.

De jaarrekening 2014 van de KNRB is zonder 
consolidatie van Stichting Organisatie WK Roeien 
2014. In tegenstelling tot boekjaar 2013 maakt de 
KNRB gebruik van de vrijstelling tot consolidatie van 
‘Stichting Organisatie WK Roeien 2014’ vanwege de 
omvang op grond van RJ 217.217. De jaarrekening 
voor deze Stichting wordt apart opgesteld en 
gecontroleerd. De vergelijkende cijfers 2013 zijn 
hierop aangepast. Gegeven het feit dat er in 2013 
nagenoeg geen activiteiten ten behoeve van het 
WK hebben plaatsgevonden is deze impact evenwel 
nagenoeg alleen beperkt tot de liquide middelen 
(€ 251.000 lager) en de kortlopende schulden 
(€ 251.000 lager). Deze kortlopende schulden betrof 
de nog te besteden subsidies voor het WK. De impact 
op de exploitatie 2013 was nihil.

Financiële resultaten

Het financieel resultaat van de KNRB bedraagt over 
het boekjaar € 64.494 dat is € 8.475 minder dan het 
begrote resultaat van € 72.969. Dit is zonder het 
resultaat van de wereldkampioenschappen, maar 
inclusief de bijdrage van de KNRB ad € 100.000 
aan het toernooi. De oorzaak van het (beperkt) 
achterblijven van het resultaat ten opzichte van de 
begroting komt door de kostenoverschrijding bij 
de pijler Topsport, met name programmakosten 
en personeelskosten. Inmiddels heeft het bestuur 
maatregelen getroffen om herhaling hiervan te 
voorkomen. Behalve de kostenoverschrijding zijn er 
ook hogere inkomsten en diverse kostenbesparingen 
en is een aantal geplande activiteiten in de pijler 
Sportparticipatie niet uitgevoerd.
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Olympisch Trainingscentrum

Het OTC, met een bouwbudget van meer dan 
€ 2 miljoen, was krap gebudgetteerd. Ruimte voor 
tegenvallers was er niet in de bouwbegroting. Toch 
zijn die er helaas geweest. Zo vielen gehoopte 
subsidie-opbrengsten tegen en bleek de inbouw 
van het kantoor niet gebudgetteerd. De bouw zelf 
is door de aannemer binnen het daarvoor gestelde 
budget uitgevoerd. Overschrijdingen waren er in de 
randverschijnselen, zoals leges, onderzoek naar de 
techniek van de roeibak, afvoeren vervuilde grond 
en het omleggen van kabels. 

Het OTC moet het mogelijk maken dat het ANRT 
minder op trainingskampen gaat en meer op en rond 
de Bosbaan traint, waardoor besparingen op kosten 
voor trainingskampen mogelijk zijn.

Op het moment van schrijven van dit verslag is nog 
geen beslissing genomen over een investering in de 
roeibak.
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Investering Olympisch Trainingscentrum in euro’s   
 
  
 2013 2014 Totaal

Kosten   
Achitecten 94.910 70.537 165.447
Leges 60.172 1.354 61.525
Constructeur en technische ondersteuning 83.349 22.521 105.870
Bouwsommen 102.811 1.635.357 1.737.942
Vat 30.122 17.024 47.146
Bouwtechnisch onderzoek roeibassin 3.317 41.619 44.936
Keuken - 7.863 7.863
Financieringskosten 3.000 - 3.000
Legal - 3.682 3.682
Totaal kosten 377.681 1.799.955 2.177.410
   
Subsidies   
Bijdrage gemeente Amsterdam - 375.000 375.000
Bijdrage Provincie Noord-Holland 120.000 480.000 600.000
Ontvangen subsidies 120.000 855.000 975.000
   
Totaal investering (minus subsidies) 257.681 944.955 1.202.410



Wereldkampioenschappen

De wereldkampioenschappen zijn georganiseerd door 
een daartoe opgerichte stichting. De KNRB heeft zich 
verplicht tot het verstrekken van een subsidie van 
€ 100.000 en een aanvullende garantstelling van 
€ 250.000. De € 100.000 bijdrage is een voorwaarde 
die door het ministerie van VWS werd gesteld bij het 
verlenen van de subsidie voor dit evenement door 
het ministerie; deze bijdrage is in de baten en lasten 
2014 verwerkt.

Voor zover nu bekend zal geen aanvullende bijdrage 
aan de organisatie hoeven te worden verstrekt.
Het bestuur van de KNRB maakt zich zorgen over 
de trage afwikkeling van de financiën van de WK 
organisatie. Om herhaling hiervan te voorkomen bij 
de WK 2016 zal de organisatie hiervan meer worden 
geïntegreerd in de werkorganisatie van de KNRB.

Het bestuur van de KNRB complimenteert de WK 
organisatie met het behaalde financiële resultaat.
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JAARREKENING 2014
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Balans per 31 december 2014
(na verwerking voorstel bestemming saldo van baten en lasten)

   2014 2013
    EUR 1000   EUR 1000 
   
Activa    
 
Vaste activa    
Materiële vaste activa 4                    1.501                    543
Financiële vaste activa 5                      8                       17  
   1.509                   560                  
   
Vlottende activa    
Vorderingen en overlopende activa 6                691           510
Liquide middelen 7                    210                    812
    901                1.322 
    2.410                1.882
   
Passiva    
 
Eigen vermogen 8  
Algemene reserve  811                    647
Bestemmingsreserves   300                    400
    1.111                1.047
   
Voorzieningen 9                      71                      60
Langlopende schulden 10 367 -
Kortlopende schulden 11                    861                    775 
   2.410                1.882
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Staat van baten en lasten 2014

     Begroting  
   2014 2014 2013
    EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000 
    
Baten    
Algemeen 13 1.261  1.185  1.414 
Sterk profiel 14 245  238  421 
Sportparticipatie  15 320  321  360 
Topsport 16 1.586  1.563  1.742 
Organisatie WK’s 17 -  -  18 
   3.412  3.307  3.955 
    
Lasten    
Algemeen 19 551  607  842 
Sterk profiel 20 240  244  438 
Sportparticipatie 21 405  497  649 
Topsport 22 2.052  1.886  2.196 
Organisatie WK’s 23 100  -  - 
   3.348  3.234 4.125 
    
Saldo van baten en lasten  64  73  -170 
    
    
Bestemming van saldo van baten en lasten   
Vrijval van Bestemmingsreserves  -100 -100 -
Dotatie aan Bestemmingsreserves  - - 18
Dotatie aan Algemene reserves  164 173 -
Onttrekking uit Algemene reserves  - - -188
   64 73 -170
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Kasstroomoverzicht

   2014 2013
    EUR 1000   EUR 1000 
   
Kasstroom uit operationele activiteiten   
Saldo van baten en lasten  64  -170 
Afschrijvingen  121  119 
Mutaties voorzieningen  11  -2 
Mutatie vorderingen  -181  541 
Mutatie kortlopende schulden  86  58 
   101 546 
    
Kasstroom uit investeringsactiviteiten   
Investeringen   -1.945  -457 
Ontvangen subsidies op investeringen  855 120
Desinvesteringen  11 -
Aflossingen huurkoop boten  9  9 
Ontvangen financiering  367 -
   -703  -328 
Netto kasstroom  -602 218 
    
Liquide middelen 1 januari  812 594 
Liquide middelen 31 december  210  812 
Mutatie  -602  218 



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 KNRB is statutair gevestigd in Amsterdam, maar is feitelijk gevestigd op Bosbaan 10 te 
Amstelveen.

De jaarrekening is opgesteld conform de ‘Richtlijn voor Jaarverslaggeving RJk C1 kleine organisaties zonder 
winststreven’. Uit hoofde van deze richtlijn is tevens de begroting 2014 opgenomen in de staat van baten en 
lasten, zoals deze door de algemene ledenvergadering van 7 december 2013 is goedgekeurd. Op deze begroting is 
geen accountantscontrole toegepast.

2. Enkelvoudige jaarrekening
De KNRB is (mede)oprichter van de ‘Stichting Organisatie WK Roeien 2014’. Op grond van de statuten van de 
‘Stichting Organisatie WK Roeien 2014’ kan de KNRB drie van de vijf bestuursleden benoemen. De jaarrekening van 
deze Stichting wordt apart opgesteld en gecontroleerd. In tegenstelling tot boekjaar 2013 maakt de KNRB gebruik 
van de vrijstelling tot consolidatie van ‘Stichting Organisatie WK Roeien 2014’ vanwege de omvang op grond van RJ 
217.217.

De vergelijkende cijfers 2013 zijn hierop aangepast. Gegeven het feit dat er in 2013 nagenoeg geen activiteiten 
ten behoeve van het WK hebben plaatsgevonden is deze impact evenwel nagenoeg alleen beperkt tot de liquide 
middelen (€ 251.000 lager) en de kortlopende schulden (€ 251.000 lager). Deze kortlopende schulden betrof de 
nog te besteden subsidies voor het WK. De impact op de exploitatie 2013 was nihil.

3. Waarderingsgrondslagen, grondslagen voor het bepalen van het resultaat en grondslagen voor het 
kasstroomoverzicht
Zover niet anders wordt vermeld, worden alle activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. 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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Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening worden diverse oordelen en 
schattingen gemaakt. De belangrijkste oordelen en schattingen zijn:
• Levensduur vaste activa en daaruit voortvloeiende afschrijvingen;
• Inbaarheid van de vorderingen;
• Voorzieningen.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de 
kasstroom uit operationele activiteiten. 

4. Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

  Algemeen  Sport-  Topsport OTC Totaal
   participatie
Stand 1 januari 2014     
Cumulatieve aanschafwaarde  225  211   720  257  1.413 
Cumulatieve afschrijvingen -182  -161  -527  -  -870 
  43  50  193  257  543 

Mutaties 2014     
Investeringen 33 38 74 1.800 1.945
Ontvangen subsidies - - - -855 -855
Desinvesteringen aanschafwaarde -151 -48 -254 - -453
Desinvesteringen cum. afschrijvingen 151 42 249 - 442
Afschrijvingen -30 -15 -60 -16 -121
  3  17  9 929 958 
     
Stand 31 december 2014     
Cumulatieve aanschafwaarde  107  201  540 1.202 2.050 
Cumulatieve afschrijvingen -61  -134  -338 -16 -549 
  46  67  202 1.186 1.501 
     
  Andere bedrijfsmiddelen
  Gebouwen Boten Sport- Inventaris ICT
    equipment  
Boekwaarde per 31 december 2014 1.236 212 7 10 36
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Materiële vaste activa worden als volgt afgeschreven:
    
 Jaar
Olympisch trainingscentrum 30
Wedstrijdboten 5
Toerboten 10
Botenwagens 10
Kantoorinventaris 5
ICT 3

Het Olympisch Trainingscentrum (OTC) is in 2005 in gebruik genomen en in 2014 uitgebreid. 
De investeringen in het OTC zijn geactiveerd onder aftrek van de ontvangen subsidies. 

5. Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

  2014 2013
  EUR 1000   EUR 1000 
    
Stand 1 januari 17        25 
Ontvangen aflossingen  -9                   -8 
    
Stand 31 december   8                   17 

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 afgelost en lopen tot 2018.

6. Vorderingen en overlopende activa

  2014 2013
   EUR 1000   EUR 1000 
   
Debiteuren 148        206 
Belastingen 47 82
Subsidie-afrekeningen OTC  270            - 
Aflossing leningen 9                  8 
Vooruitbetaalde kosten 51           118
Nog te factureren aan Stichting Organisatie WK Roeien 2014 109           -
Overige vorderingen 57 96
  
   691       510 
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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  Bestemmings- Totaal
  reserve reserves
  EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000
    
Stand per 1 januari 2014 647      400  1.047 
Vrijval aan saldo van baten en lasten - -100 -100
Dotatie van saldo van baten en lasten 164  -     164 
    
Stand per 31 december 2014 811      300  1.111 

Bestemmingsreserves 

Dit betreffen bestemmingsreserves ten behoeve van de FISA-toernooien. In 2014 organiseerde de Stichting 
Organisatie WK Roeien 2014 het WK roeien 2014 in Amsterdam. De KNRB stelde een bijdrage beschikbaar van 
€ 100.000 en heeft zich, onder voorwaarden, garant gesteld voor eventuele tekorten tot een bedrag ad € 250.000. 
De bijdrage van € 100.000 is in 2014 in mindering gebracht op de bestemmingsreserves. 

9. Voorzieningen

  2014 2013
   EUR 1000   EUR 1000 
    
A. Voorziening onderhoud OTC  24 -
B. Voorziening huursommen 47            60 
    
Stand 31 december 71            60 
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A. Voorziening onderhoud OTC 

 2014 2013
 EUR 1000   EUR 1000 
   
Stand 1 januari  -         62 
Vrijval - -62
Toevoeging  24           - 
   
Stand 31 december 24            - 

Er is een voorziening groot onderhoud gevormd voor toekomstige uitgaven voor onderhoud aan het Olympisch 
Trainingscentrum (OTC). De jaarlijkse dotatie wordt vastgesteld op basis van een onderhoudsplan, welke periodiek 
wordt herijkt. 

B. Voorziening huursommen 

 2014 2013
 EUR 1000   EUR 1000 
   
Stand 1 januari  60        -
Toevoeging - 60
Vrijval   -13           - 
  
Stand 31 december 47            60 

Dit betreft de afkoopsom van de huursommen van de kantoorunits van de KNRB. De contractuele verplichtingen 
voor de bestaande kantoorunits lopen tot mei 2016. De kantoorunits worden in februari 2015 afgevoerd.

10. Langlopende schulden 

Dit betreft de hypothecaire lening van de ING Bank voor de financiering van de uitbreiding van het OTC. De 
lening is in 2013 aangegaan met een looptijd van 10 jaar, eindigend op 16 oktober 2023. De aflossingsverplichting 
bedraagt € 21.600 op jaarbasis, met een slottermijn van € 202.000 op 1 augustus 2023. Als onderpand geldt het 
OTC aan de Bosbaan nummer 10. De rente is tot 16 oktober 2018 vastgesteld op 4,07% op jaarbasis.
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 2014 2013
 EUR 1000   EUR 1000 
   
Stand 1 januari  -        -
Opgenomen lening  393                    - 
Aflossingen 4 
 389 -
Kortlopend 22 -
   
Stand 31 december 367            - 

Per ultimo 2014 is de looptijd van deze lening langer dan 5 jaar € 281.200.

11. Kortlopende schulden

 2014 2013
 EUR 1000   EUR 1000 
  
Aflossingsverplichtingen 22 -
Schulden aan leveranciers 222         224 
Nog te besteden subsidies 130         126 
Rekening-courant Stichting Organisatie WK Roeien 2014 97 63
Belastingen en premies sociale verzekeringen 42          - 
Vakantiegelden en -dagen  60            77 
Overig  288        285 

 861      775 

Alle schulden hebben een looptijd korten dan één jaar.

12. 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 
vergoeding ter hoogte van een bedrag wat voor sportaccommodaties in Amsterdam gebruikelijk is. Voor de 
uitbreiding van het OTC is een jaarlijkse retributie afgesproken van € 5.344. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

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. 

Er zijn diverse contractuele verplichtingen voor onder andere kantoorvoorzieningen (circa € 10.000 op jaarbasis) 
en huur van equipment voor de sporters (circa € 30.000 op jaarbasis). 
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De KNRB heeft zich gecommitteerd tot het organiseren van het WK roeien in 2016. Dit evenement zal plaatsvinden 
in Rotterdam. 

In aanvulling op de reeds genoemde materiele verplichtingen zijn de reeds in 2014 aangegane verplichtingen 
alsmede de verkregen rechten die betrekking hebben op 2015 verwerkt in de begroting 2015.

13. Algemene baten

   Begroting 
 2014 2014 2013
  EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000 
    
Contributies   968  920    910 
Subsidie  250  250    284 
Rente 6  -        7 
Btw bate (waaronder rente) 6  -     114 
Overig 31        15    99 
   
  1.261   1.185    1.414 

De Algemene baten zijn met name hoger dan begroot doordat er meer leden zijn bij de aangesloten verenigingen 
en dat er meer uren doorbelast zijn aan de Stichting WK Organisatie Roeien 2014 voor het voeren van de 
financiële administratie.

14. Sterk profiel
     
  Begroting  
 2014 2014 2013
 EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000 
    
Sponsoring 222  218    211 
TV rechten 20  20     26 
Blad ‘Roeien’  -  -      130 
Overig 3                     -        54 
   
 245       238       421 

De Sponsorinkomsten zijn hoger dan begroot doordat de bijdragen in 2014 zijn geïndexeerd.
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15. Sportparticipatie

    Begroting  
  2014 2014 2013
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000 
    
Opleiding vergoeding 51  33   43 
Subsidies 52  81   106 
Sponsoring 25 25 30
Toercommissie 122  146     129 
Materiaal verhuur  46  33    35 
Overig 24  3   17 
    
    320    321    360 

Per saldo zijn de inkomsten van Sportparticipatie in lijn met de begroting. Toch zijn er extra inkomsten 
gegenereerd door een hogere bezettingsgraad per opleiding, meer inkomsten uit verhuur materiaal (met name 
de motorboten) en een opbrengst voor het NJTK dat aanvankelijk niet begroot was. Daar staat tegenover dat er 
minder subsidies zijn ontvangen en dat er door een afgelasting van een toertocht in Engeland minder opbrengst bij 
de Toercommissie ontvangen is.

16. Topsport

    Begroting  
  2014 2014 2013
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000 
    
Subsidies NOC*NSF / VWS  1.370  1.380   1.431 
Overig 216  183  311 
    
    1.586    1.563    1.742 

De overige opbrengsten voor Topsport zijn hoger dan begroot doordat er hogere bijdrages ontvangen zijn van de 
sporters. Daar staat tegenover dat de opbrengst van verkocht materiaal lager is uitgevallen dan begroot. Verder 
zijn de huuropbrengsten van de sporterswoningen met terugwerkende kracht opgenomen onder de overige 
opbrengsten. Deze waren in het verleden gesaldeerd met de kosten.
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17. Organisatie WK’s

    Begroting  
  2014 2014 2013
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000 
    
Overig -  -  18 
    
  -     -    18 

Dit betreft een nagekomen bate van een subsidie-afrekening van het WK onder de 23 jaar uit 2011.

18. Status subsidieverantwoording 2014

  Subsidieverstrekker  
  NOC*NSF VWS Pijler Aard
  EUR 1000  EUR 1000   
    
Algemeen functioneren 250 - Algemeen Structureel
Basisbijdrage en kwaliteitsbevordering 50 - Sportparticipatie Structureel
Aangepast roeien 1 - Sportparticipatie Incidenteel
Maatwerkfinanciering Top 10  1.330 - Topsport Structureel
Extra maatwerkfinanciering Top 10 40 - Topsport Incidenteel
Extra maatwerkfinanciering Top 10 (2013) 4 - Topsport Incidenteel
Host Broadcasting (namens WK2014) 231  WK2014 Incidenteel
WK Organisatie 2014 - 407 WK2014 Incidenteel
WK Organisatie 2016 - 84 WK2016 Incidenteel
    
  1.936   491 

De bovengenoemde subsidie voor de Host Broadcasting is ontvangen ten behoeve van de Stichting Organisatie WK 
Roeien 2014. Er is in 2014 € 260.785 ontvangen, waarvan bij de eindverantwoording € 30.000 terugbetaald dient 
te worden aan NOC*NSF. 
De verantwoording van de ontvangen subsidies van het NOC*NSF dient vóór 1 juli 2015 te worden gedaan, met 
uitzondering van de verantwoording van de Host Broadcasting die vóór 1 april 2015 gedaan moet worden. De 
voorwaarden van de subsidieverstrekking door NOC*NSF zijn verwerkt in het jaarplan en de begroting. 
De verantwoording van de ontvangen subsidies van VWS voor de WK Organisatie 2014 dient vóór 1 mei 2015 te 
worden gedaan. De verantwoording voor de WK Organisatie 2016 dient vóór 31 maart 2017 te geschieden.

De ontvangen subsidies van VWS ten behoeve van de WK Organisatie 2014 en WK Organisatie 2016 worden niet in 
de baten en lasten van de KNRB opgenomen. 
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19. Algemene lasten

    Begroting  
  2014 2014 2013
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000 
    
Personeel 370  381  504 
Huisvesting 28  52 58 
Bureau 24  32 37 
ICT 31 37 36
Bestuur 11  15 13 
Organisatie 69  74 87 
Ledenadministratie 7  5 10 
Afschrijvingen 11  9 18 
Incidenteel -  2 79 
       
  551  607  842 

De besparing op de Algemene lasten is voor een belangrijk deel gerealiseerd doordat de huur voor de tijdelijke 
huisvesting aan Bosbaan 14 vanaf de leegstand in het tweede halfjaar 2014 ten laste is gebracht van de 
voorziening huursommen. In de begroting waren deze kosten nog wel opgenomen. Daarnaast zijn op nagenoeg 
alle posten besparingen doorgevoerd.

20. Sterk profiel lasten

    Begroting  
  2014 2014 2013
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000 
    
Personeel 73  85 205 
PR  25  29 13 
Sponsorkosten 85  82 51 
Magazine 37  35 130 
Beeldproductie 11  10 34 
Afschrijvingen 9  3 5 
       
  240  244  438 

De lasten van Sterk profiel zijn per saldo binnen de begroting gebleven. Daar waar een overschrijding was, is dit 
binnen de pijler opgevangen.
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21. Sportparticipatie lasten

  Begroting  
 2014 2014 2013
 EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000 
    
Opleidingen  94  96  200 
Evenementen 78  78 29 
Sportontwikkeling 69  121 239 
Toercommissie 114  146 125 
Materiaal 33  37 42 
Afschrijvingen 17  19 14 

 405  497  649 

De lasten voor Sportparticipatie zijn ruim binnen de begroting gebleven met name doordat niet alle activiteiten 
wegens de beperkte bezetting volledig uitgevoerd zijn. Verder zijn er minder uitgaven geweest bij de 
Toercommissie in verband met het annuleren van een toertocht in Engeland. Tot slot zijn er extra kosten geweest 
die niet begroot waren voor het NJTK en zijn er algemene besparingen geweest. Tegenover de kosten van het NJTK 
staan overigens opbrengsten, waardoor het NJTK per saldo kostenneutraal geweest is in 2014. 

22. Topsport lasten

  Begroting  
 2014 2014 2013
 EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000 
    
Trainingskampen en uitzendingen 577  495 696 
Sporttechnische begeleiding 1.011  931 972 
Sportmedische begeleiding 154  119 165 
Kleding 26  25 60 
Onderhoud materiaal 56  40 73 
OTC 82  116 36 
Talentcentra 50  53 46 
Huisvesting roeiers 36  27 37 
Overig -  20  49 
Afschrijvingen 60  60 62 
   
 2.052  1.886  2.196 

De lasten voor Topsport zijn gedeeltelijk hoger dan de begroting geweest. De overschrijding wordt onder andere 
veroorzaakt door een extra trainingskamp en extra huisvestingskosten rondom het WK 2014. De hogere kosten 
voor de programmakosten worden gedeeltelijk gecompenseerd door extra eigen bijdragen door de sporters. 
Daarnaast zijn er hogere kosten voor de sporttechnische begeleiding met name door extra kosten van zieke 
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medewerkers of lagere opbrengsten vanuit verzekeringsgelden ten opzichte van de begroting. De hogere kosten 
voor de Sportmedische begeleiding worden veroorzaakt door extra kosten voor diverse projecten, die overigens 
gedeeltelijk doorbelast zijn aan derden. De besparing op de OTC kosten komt doordat er een doorbelasting van de 
OTC kosten aan derden heeft plaatsgevonden.

23. Organisatie WK’s lasten 

    Begroting  
  2014 2014 2013
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000 
    
Bijdrage aan WK2014 100 - - 
      
  100  - - 

24. Personeelslasten

  2014 2013
  EUR 1000   EUR 1000 
    
Salarissen 1.112 1.297 
Werkgeverslasten 162 175 
Pensioen 124 133 
Overig 93 176 
Ontvangen (zieken)gelden -71 -139

  1.420  1.642 
    
Onderverdeeld naar pijler:   
Algemeen 287 262
Algemeen - overhead 83 106
Sterk profiel 74 172
Sportparticipatie 131 290
Topsport 845 812
   
  1.420 1.642

Per ultimo 2014 is het gemiddeld aantal personeelsleden, gemeten in voltijds formatieplaatsen, met bijna 6 fte 
afgenomen ten opzichte van 2013.
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Personele bezetting   
  
 31-12-2014  31-12-2013

(in fte)   
  
Bondsbureau 8,6  12,9 
Coaches  10,2  10,9 
Deskundigheidsbevordering -  0,8 

 18,8  24,6 

Pensioenen
De KNRB is aangesloten bij de bedrijfstakpensioenfonds PFZW en past voor al haar medewerkers de 
middelloonregeling conform het standaard pensioenreglement toe. De pensioenregeling 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. Per ultimo 2014 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 102% (ultimo 2013: 109%).

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 € 6.600 (€ 2.000 in 2013).

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 balansdatum zijn alle bedragen 
uit hoofde van de Ecotaks 2013 (verwerking in 2014) uitbetaald aan de verenigingen. Het doorbetaalde bedrag aan 
Ecotaks in 2014 was € 77.000 (2013: € 66.000).

Amsterdam, 7 maart 2015

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

Gebeurtenissen na balansdatum
De tijdelijke kantoorunits van Bosbaan 14 zijn in februari 2015 verwijderd. Voor de hiermee gemoeide kosten is 
een voorziening gevormd. De impact hiervan is verwerkt in de jaarrekening.

Voorstel bestemming van het saldo van baten en lasten over het boekjaar 2014
Het bestuur heeft conform de bepalingen van artikel 18 van de statuten een jaarverslag, rekening en 
verantwoording opgesteld. Het bestuur stelt voor het saldo van baten en lasten 2014 te bestemmen conform de 
verwerking 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 37 tot en met pagina 55 opgenomen jaarrekening 2014 van de 
Koninklijke Nederlandsche Roeibond te Amstelveen gecontroleerd. 
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 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 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het 
jaarverslag, beide 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 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 jaarrekening 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 jaarrekening 
geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 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 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 geschiktheid van de 
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de 
Koninklijke Nederlandsche Roeibond gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 
jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
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Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen 
van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 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, 7 maart 2015
Ernst & Young Accountants LLP

w.g. J-L Geutjes RA
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Gecomprimeerde begroting 2015

  Begroting  Realisatie Begroting
  2015 2014 2014
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000 

Baten   
Algemeen 1.161 1.261  1.185
Sterk profiel 215 245  238
Sportparticipatie 278 320  321
Topsport 1.397 1.586  1.563
    
  3.051 3.412 3.307
    
Lasten   
Algemeen 544 551  607
Sterk profiel 218 240  244
Sportparticipatie 453 405  497
Topsport 1.836 2.052  1.886
Organisatie WK’s - 100  -
    
  3.051 3.348 3.234
    
Saldo van baten en lasten - 64 73
    
    
Bestemming van saldo van baten en lasten   
Vrijval van Bestemmingsreserves - -100 -100
Dotatie aan algemene reserves - 164 173
  - 64 73
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BIJLAGEN
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Heren Boord 
(M4-/M2-) / A
Rogier Blink
Kaj Hendriks
Robert Lücken
Boaz Meylink
Boudewijn Röell
Olivier Siegelaar
Mitchel Steenman
Dirk Uittenbogaard
Mechiel Versluis
Govert Viergever

Heren Boord (M8+) / B
Thomas Doornbos
Sjoerd de Groot
David Kuiper
Harold Langen
Thijs van Luijk
Peter van Schie
Vincent van der Want 
Peter Wiersum (stuur)
Tone Wieten

Heren Scull (M1x) / A
Roel Braas

Lichte Heren (LM4-, 
LM2x) / A
Vincent Muda
Tycho Muda
Joris Pijs
Bjorn van den Ende
Jort van Gennep
Tim Heijbrock

Lichte Heren / B
Daan Klomp
Bart Lukkes
Conno Kuyt (meetrainer)
Tim Weerkamp (meetrainer)

Coaches heren
Mark Emke (hoofdcoach)
René Mijnders
Eelco Meenhorst (M1x)
Jeroen Spaans (LM)

Dames Scull (W4x) / A
Chantal Achterberg
Claudia Belderbos
Nicole Beukers
Carline Bouw
Inge Janssen

Dames Scull / B
Lisa Scheenaard
Margriet Lantink (meetrainer)

Dames Boord (W2-) / A
Heleen Boers
Ellen Hogerwerf
Aletta Jorritsma 
Olivia van Rooijen

Dames Boord (W8+) / B
Wianka van Dorp
Jenny de Jong
Lies Rustenburg
Monica Lanz
Janneke van der Meulen
Ae-ri Noort (stuur)
Sophie Souwer
José van Veen
Marleen Verburgh
Kirsten Wielaard

Lichte Dames 
(LW2x) / A&B
Maaike Head
Ilse Paulis
Marie-Anne Frenken
Mirte Kraaijkamp
Lisa Wörner

Coaches dames
Kirsten van der Kolk
Josy Verdonkschot (hoofdcoach)
Titus Weijschedé
Nienke van Zijp

Specialisten Team
Topsportartsen
Floor Kappelhoff
Kasper Janssen
Fysiotherapeuten
Bert de Boer
Jelle Visser
Rutger Coerman
Masseurs
René Eibrink
Thijs Geurts
Gerrit van Olst
Gerrit Zoomer
Strength & Condition Trainers
Tjalling Knijff
Theo Pickles 
Embedded Scientists
Rens Salomé 
Mathijs Hofmijster 

High Performance 
Management
Accountmanager
Roline Repelaer van Driel
Manager
Nienke Wind
Technisch Directeur
Hessel Evertse

Bestuur
Commissaris TopRoeien
Chris IJsbrandy

BIJLAGE 1

Overzicht AEGON NATIONAAL ROEITEAM fase 4
(tot en met augustus 2015 – wijzigingen voorbehouden
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WORLD CUP

World Cup I, Sydney (Australië)

M2- goud
Rogier Blink Gyas
Mitchel Steenman Skadi

M1x goud
Dirk Uittenbogaard Nereus

M8+ zilver
Sjoerd de Groot Proteus-Eretes
Govert Viergever Nereus
Stef Broenink Njord
Thomas Doornbos Aegir
David Kuiper Skadi
Tone Wieten Nereus
Gerbren Spoelstra Gyas
Boudewijn Röell Asopos de Vliet
Peter Wiersum (stuur) Proteus-Eretes

M4- zilver
Boaz Meylink Nereus
Mechiel Versluis Okeanos
Vincent van der Want Nereus
Robert Lücken Nereus 

World Cup II, Aiguebelette (Frankrijk)

TAmix2x zilver
Corné de Koning Scaldis
Esther van der Loos ZZV / Willem III

World Cup III, Luzern (Zwitserland)

M4- zilver
Boaz Meylink Nereus
Mechiel Versluis Okeanos
Olivier Siegelaar Laga
Robert Lücken Nereus
M2+ brons

Stef Broenink Njord
Thomas Doornbos Aegir
Tim van den Ende Nereus

LW1x brons
Marie-Anne Frenken Njord

NATIONALE TITELS

Nederlands Kampioenen 2014
Senioren

SA1x
Roel Braas Okeanos
LSA1x
Vincent Muda De Amstel

DSA1x
Inge Janssen Orca

LDSA1x
Marie-Anne Frenken Njord

SA2-
Rogier Blink Gyas
Mitchel Steenman Skadi

LSA2-
Jurgen Langenhorst Orca
Bastiaan Vervoort Skadi

DSA2-
Aletta Jorritsma Nereus
Heleen Boers Okeanos

M2+
Nanne Sluis Gyas
Gerbren Spoelstra Gyas
Ella Walstock (stuur) Gyas
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LW4x
Mirte Kraaijkamp Laga
Joanneke Jansen Triton
Ilse Paulis Nereus
Marie-Anne Frenken Njord

Senioren B

SB1x
Gijs Elting Aegir

LSB1x
Daan Klomp Orca

DSB1x
Roos de Jong Proteus-Eretes

LDSB1x
Ilse Paulis Nereus

DSB4-
Karien Robbers Nereus
Donna Christen Njord
Leonoor Portengen Proteus-Eretes
Margriet Lantink Orca

Junioren

J18 1x
Melvin Twellaar De Hunze

J16 1x
Wouter Wisbrun De Maas

M18 1x
Laila Youssifou Laga

M16 1x
Karolien Florijn Die Leythe

J18 2-
Jaap de Jong Willem III
Koen van den Herik Willem III

J18 2x
Haye Dijkstra Cornelis Tromp
Jeroen Weits Cornelis Tromp

J16 2x
Thomas van Olderen Cornelis Tromp
Casper Feldbrugge Cornelis Tromp

M18 2x
Laila Youssifou KNRB - Laga
Marieke Keijser KNRB - De Maas

M16 2x
Anne Klok De Amstel
Mick Jonkers De Amstel

J18 4x
Hendrik Nelis Basler
Stan Mulot De Maas
Berend-Jan Slobbe De Maas
Bram Meijer Die Leythe

J16 4x
Pelle Nieuwenhuis De Laak
Wouter Wisbrun De Maas
Machiel Oosterloo De Maas
Elliot Mulot De Maas

M18 4x
Bente Paulis KNRB - Salland
Fanny Bon KNRB - Willem III
Mieke Wilms KNRB - De Laak
Miriam Visser KNRB - Viking

M16 4x
Siza Kuin RIC
Marijke van Benschop De Amstel
Anne Klok De Amstel
Mick Jonkers De Amstel

J18 4-
Bart Roovers Die Leythe
Joost de Goede Zwolsche
Melvin Twellaar De Hunze
Simon van Dorp Willem III

J18 8+
Floris de Widt Willem III
Niels Brinkman Naarden
Michiel Moerman RIC
Michiel Mantel Willem III
Bart Roovers Die Leythe
Joost de Goede Zwolsche
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Melvin Twellaar De Hunze
Simon van Dorp Willem III
Thomas Bierman (stuur) Het Spaarne

M18 8+
Bente Paulis Salland
Fanny Bon Willem III
Eefje Schelling De Maas
Annabel Oggel De Maas
Mieke Wilms De Laak
Laila Youssifou Laga
Miriam Visser Viking
Marieke Keijser De Maas
Ilse Feenstra (stuur) De Maas

INTERNATIONALE TITELS

Wereldkampioenschappen, 
Amsterdam

LW4x goud
Mirte Kraaijkamp Laga
Lisa Wörner Nereus
Maaike Head Skadi
Ilse Paulis Nereus

Europese kampioenschappen, 
Belgrado (Servië)

W1x zilver
Chantal Achterberg Proteus-Eretes

LW1x zilver
Marie-Anne Frenken Njord

M2- zilver
Rogier Blink Gyas
Mitchel Steenman Skadi

W2x brons
Inge Janssen Orca
Nicole Beukers Njord

W2- brons
Aletta Jorritsma Nereus
Heleen Boers Okeanos

LM2- brons
Tim Weerkamp Gyas
Ivo de Graaf Nereus

Wereldkampioenschappen U23 jaar, 
Varese (Italië)

BLW1x goud
Ilse Paulis Nereus

BLM2x zilver
Conno Kuyt Laga
Bart Lukkes Proteus-Eretes

Wereldkampioenschappen junioren, 
Hamburg (Duitsland)

JM8+ zilver
Melvin Twellaar De Hunze
Jeroen Oortwijn Die Leythe
Jaap de Jong Willem III
Koen van den Herik Willem III
Maarten Hurkmans Hemus
Simon van Dorp Willem III
Roel van Broekhuizen Willem III
Max Ponsen Willem III
Just Ponsen (stuur) Willem III

JW1x
Marieke Keijser De Maas

Coupe de la Jeunesse, 
Libourne (Frankrijk)

JM1x goud (zaterdag en zondag)
Luuk Adema De Hunze

JM8+ zilver (zaterdag) en brons (zondag)
Jelle Algie Viking
Niels Brinkman RV Naarden
Rick Spaans Cornelis Tromp
Ewoud de Haan Het Spaarne
Joost de Goede Zwolsche
Michiel Mantel Willem III
Floris de Widt Willem III
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Michiel Moerman RIC
Peter Bart van Burik (stuur) Viking

JM4x zilver (zaterdag)
Philip den Bremer Zwolsche
Jelle van Haasteren Die Leythe
Floris Loeffen De Hoop
Wouter Oosterhuis Het Spaarne

JW1x zilver (zondag)
Karolien Florijn Die Leythe

JW4x brons (zondag)
Martine van den Boomgaard Zwolsche
Lilian Magermans DDS
Marike Veldhuis Amycus
Martine Veldhuis Amycus

JM2x brons (zondag)
Hendrik Nelis Basler
Bram Meijer Die Leythe

FISU Wereldkampioenschappen, 
Gravelines (Frankrijk)

M2x brons
Robert Vicic Nereus
Sjoerd Dijkstra Vidar

Europese kampioenschappen junioren, 
Hazewinkel (België)

JW2x brons
Laila Youssifou  Laga
Marieke Keijser  De Maas

JW4x brons
Fanny Bon  Willem III
Bente Paulis  Salland
Mieke Wilms  De Laak
Miriam Visser  Viking
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Jeugdbeker

De jaarlijkse wisselprijs voor de vereniging die 
met haar juniorploegen (15-16 jaar en 17-18 jaar) 
de beste prestaties heeft geleverd op bepalende 
wedstrijden in het binnenland, gebaseerd op basis 
van het aantal overwinningen. De jeugdbeker 
is gewonnen door de Koninklijke Roei- en 
Zeilvereeniging ‘De Maas’ met 43 punten.

Vaardigheidsbeker Jeugd

De jaarlijkse 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 afgelegd. De 
prijs is gewonnen door de Utrechtse Roeivereniging 
Viking met 57 vaardigheidsproeven op 111 junioren.

Chris van Winden 
Vaardigheidsbeker Volwassenen

De Alkmaarsche Roei- en Zeilvereeniging won de 
jaarlijkse vaardigheidsbeker voor volwassenen. 
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).

Persprijs

De persprijs is gewonnen door NOS Sport, Astrid 
Dutrenit en Matthias Bouman. Deze prijs werd ter 
beschikking 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 positieve berichtgeving over roeien heeft 
verzorgd. Zie foto pagina 66.



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. 

KNRB Lauwerkrans voor 
Marathonroeien

Arwin van der Sloot lid van Roeivereniging de Laak 
nam in 2014 deel aan 19 marathons met een totale 
afstand van 1143 kilometer. Hij kreeg hiervoor 
de KNRB Lauwerkrans voor Marathonroeien. De 
prijs wordt gewonnen door de marathonroeier 
die in het betreffende jaar aan het grootste aantal 
marathonevenementen heeft deelgenomen en 
bij een gelijk aantal van meerdere personen is 
diegene winnaar die in deze wedstrijden de meeste 
kilometers aflegde.

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 geleverd op het FISA-
seniorenwereldkampioenschap of de Olympische 
kampioenschappen. In 2014 is de beker uitgereikt 
aan de Amsterdamse Studenten Roeivereeniging 
Nereus.

Gambonnière

Deze jaarlijkse wisselprijs voor het damesroeien 
wordt gewonnen door de vereniging waarvan de 
roeisters de beste prestatie hebben geleverd in 
de senior A-nummers in Nederland. De prijs is 
uitgereikt aan de Algemene Utrechtse Studenten 
Roeivereniging Orca. 
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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 Jolijn Remmelink.

KNRB vrijwilligersprijs

De KNRB vrijwilligersprijs wordt toegekend aan een 
persoon, groep personen, instelling of organisatie 
die op bijzondere wijze heeft bijgedragen aan 
de roeisport, of een prestatie heeft geleverd die 
bijzondere waardering of aanmoediging verdient. 
Dit jaar is de prijs gewonnen door een roeister. Ze 
vertegenwoordigde Nederland op verschillende 
internationale wedstrijden. Eenmaal nam ze deel aan 
de Olympische Spelen, maar won bij die gelegenheid 
geen medaille. Nu was ze de vrijwilligers kampioen 
tijdens het WK op de Bosbaan. Met deze wisselprijs 
eren we niet alleen Tessa Knaven, maar ook haar 
team en alle vrijwilligers die het WK 2014 mede tot 
een succesvol evenement hebben gemaakt.
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Koninklijke Nederlandsche Roeibond
Bosbaan 10
1182 AG Amstelveen
t 020 646 2740
e info@knrb.nl

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