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1. Opening en vaststelling agenda



2. Mededelingen



3. Ingekomen stukken

Ingezonden brief op 17 november aan de ALV d.d. 21 november 
2015 inzake de Begroting 2016 namens de besturen van de RTC’s
Noord, Noord-Holland/Flevoland: Dick van der Laan, Midden: 
Anne Ernest, Zuid-Holland: Jochem Verberne, Zuid: Marc 
Hummelink en Noord: Michiel Randag. 

Toelichting KNRB bestuur op begroting topsport inzake RTC’s

Ingezonden brief op 10 november aan de ALV d.d. 21 november 
2015 inzake invoering plan herziening programma nationale 
wedstrijden Namens de besturen van de 
studentenroeiverenigingen van Nederland; Njord, Saurus, Aegir, 
Vidar, Argo, Laga, Triton, Proteus-Eretes, Skøll, Nereus en Skadi



4. Vaststellen notulen AV
d.d. 27 juni 2015



5. Vaststellen Jaarplan 
2016



5. Vaststellen Jaarplan 2016



6. Vaststellen Begroting 2016



5. Verdeling contributie-opbrengst over vier pijlers



Verdeling sportparticipatie over activiteiten



Verdeling topsport



7. Wijziging Huishoudelijk reglement 

Voorziening voor tijdelijke aanpassing tenue en bladen bij lustra
• Afgestemd met NSRF-verenigingen



8. Wijziging Reglement voor Roeiwedstrijden

1. Nieuw programma voor nationale wedstrijden

– Extra klassementen (4+ voor eerstejaars en 2x voor development)

– Indeling in categorieën op basis van ploeggemiddelde

– Verdwijnen van de nieuwelingencategorie

– Eindresultaat klassementen en deelname aan FISA-toernooien tellen mee 
bij de bepaling van de categorieën

– Aanpassing van bepalingen voor 1ste jaars- en developmentploegen

Met als doel:

– Meer velden bij het scullen en verschuiving van skiff naar 2x en 4x

– Vollere velden in midden- en topsegment met meer competitie

– Snellere doorstroming van talentvolle roeiers naar het topsegment



8. Wijziging Reglement voor Roeiwedstrijden
2. Buitenlandse wedstrijden en buitenlandse deelname

3. Gebruik ICT-systemen voor inschrijven, aanmelden en uitslagen

4. Vervangen term “Senioren A” voor “Senioren”

5. Eerlijkheid

6. Competitieroeiers

7. Veiligheid

8. Losse aanpassingen

9. Tekstuele aanpassingen

10. Datum van invoering



9. Wijziging van het tuchtreglement

Creëren van de mogelijkheid dat ook begunstigers van de KNRB

onder het tuchtreglement gaan vallen en daar gebruik van

kunnen maken.



10. Vacature KNRB bestuur



11. WK Roeien 2016

Aparte presentatie openen



12. Uitreiking KNRB wisselprijzen 

Gambonnière, de vaardigheidsbeker jeugd, de Chris van Winden Vaardigheidsbeker voor 
Volwassenen, de Jeugdbeker en de KNRB wisselprijs. 



Gambonnière

Nely Gambon – de Vos, Erelid van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond. 
Nely Gambon heeft in Nederland en in internationaal verband een grote 
betekenis gehad voor de roeisport, in het bijzonder voor de ontwikkeling 
van het damesroeien.



Vaardigheidsbeker Jeugd

De jaarlijkse vaardigheidsbeker voor de jeugd is 
een wisselprijs die bestemd is voor die 
vereniging die in verhouding tot het aantal 
jeugdleden van die vereniging de meeste 
vaardigheidsproeven heeft afgelegd.
Het betreft vaardigheidsproeven in de skiff.



Chris van Winden Vaardigheidsbeker
Voor Volwassenen  

De jaarlijkse vaardigheidsbeker voor 
volwassenen is een wisselprijs, die bestemd is 
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).



KNRB wisselprijs



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.



Tritonbeker

Deze beker is ter beschikking gesteld door Dr. J. W. Hingst. 
Deze 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.



13. Rondvraag



14. Sluiting 



Foto moment Prijswinnaars


