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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de  
Koninklijke Nederlandsche Roeibond, 

gehouden op 27 juni 2015 op de Willem-Alexander Baan 
 

Aanwezig F.C. Cornelis, voorzitter 
namens het J.W. Landman, commissaris internationale evenementen en betrekkingen 
bestuur van de E.M. Kraak, commissaris communicatie en sponsoring, vicevoorzitter 
KNRB  IJ. Haagsma, commissaris wedstrijden 

Chr. IJsbrandy, commissaris toproeien 
 
mevrouw M. Visser, directeur bondsbureau van de KNRB 

 
 
Ereleden  
 
Leden Groninger Studenten Roeivereniging Aegir, W.S.R. Argo, Algemene Leidse Studenten 

Roeivereniging Asopos de Vliet, Eindhovense Roeivereniging Beatrix, Roeivereniging 
De Delftsche Sport, Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereniging, Algemene 
Groninger Studenten Roeivereniging Gyas, Holland-Beker Wedstrijdvereeniging, 
Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging De Hoop, L.R. & Z.V. Die 
Leythe, Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De Maas, Roeivereniging Nautilus, 
Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Nereus, K.S.R.V. Njord, Roeivereniging 
van Studenten aan de Vrije Universiteit Okeanos, Delftse Studenten Roeivereniging 
Proteus-Eretes, Roeivereniging Rijnland, Maastrichtse Studenten Roeivereniging 
Saurus, Algemene Amsterdamse Studenten Roeivereniging Skøll, Koninklijke Roei- 
en Zeilvereniging Het Spaarne, Tilburgse Studenten Roeivereniging Vidar, 
Roeivereniging De Zaankanaries  

 
Begunstigers  
 
Overigen de heer B.J.W. de Haas (erepenning in goud), de heer J. Bernard (WAB) 
 
Verslag mevrouw D. Muda, notuliste 
 

 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de extra Algemene Ledenvergadering (AV) van de KNRB om 10.30 uur en heet 
alle aanwezigen van harte welkom, met name de dragers van erepenningen. De agenda wordt 
vastgesteld.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
De voorzitter deelt mee dat er drie brieven zijn binnengekomen, te weten van De Maas, de Koninklijke 
Holland Beker Wedstrijdvereeniging en Nereus, alle met betrekking tot de voordracht van twee nieuwe 
bestuursleden. De behandeling daarvan wordt derhalve betrokken bij agendapunt 5. 
 
De heer Landman (commissaris internationale evenementen en betrekkingen) deelt mee dat volgens 
de presentielijst aanwezig zijn 19 verenigingen die samen 14,5% van het aantal leden 
vertegenwoordigen en 25, 7% van het aantal stemmen. 
 
3. Notulen van de Algemene Vergadering van 7 maart 2014 
De voorzitter vraagt wie het woord wil voeren over de notulen. 
 
De heer Olthof (Het Spaarne) stelt twee vragen naar aanleiding van de notulen. Ten eerste wil hij 
weten of de financiële afrekening van het WK 2014 inmiddels afgerond is. Ten tweede vraagt hij of 
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inmiddels maatregelen zijn genomen om budgetoverschrijdingen in de toekomst te voorkomen en zo 
ja, welke maatregelen dat zijn. 
 
De voorzitter antwoordt bij afwezigheid van de penningmeester dat inmiddels alle vereiste 
verantwoordingsinformatie bij de subsidiegevers is ingediend en dat hij geen onaangename 
verrassingen verwacht. Sinds de vorige AV wordt regelmatig in goede harmonie overleg gepleegd met 
de sectie topsport, waarbij het budget een van de belangrijkste onderwerpen is. Er wordt een strakke 
regie gevoerd. Het bestuur heeft even overwogen om zwaardere interne procedures in te stellen met 
betrekking tot de goedkeuring  van bestedingen maar uiteindelijk geconcludeerd dat dit zou leiden tot 
een onwerkbare situatie. Iedereen is er goed van doordrongen dat de beperkte middelen zo goed 
mogelijk moeten worden ingezet maar ook dat er alleen geld van buitenaf aangetrokken kan worden 
door aansprekende prestaties. Het beleid voor de sectie topsport is op deze uitgangspunten 
gebaseerd. De focus ligt op dus op ploegen met medaillekansen. 
 
De heer IJsbrandy (commissaris topsport) is het met de voorzitter eens dat er goed gepresteerd moet 
worden en dat er niet te veel uitgegeven mag worden. Het selectieproces voor uitzending naar de OS 
in Rio de Janeiro richt zich op medaillekandidaten. 
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) houdt naar aanleiding van agendapunt 11 een pleidooi voor steun 
aan het junioren toproeien. In goed en constructief overleg tussen de commissaris toproeien, de 
technisch directeur en de verenigingen met junioren toproeiers is een lange termijndoelstelling 
geformuleerd voor het juniorentoproeien. Het is de bedoeling om ieder jaar een volwaardige equipe uit 
te zenden (24 roeiers naar het WK en 40 roeiers naar de Coupe de la Jeunesse). Daarvoor is 100.000 
euro per jaar extra nodig. Voor dit jaar is er nog geen financiële oplossing gevonden. De uitzending 
naar het Junioren WK in Rio de Janeiro heeft nog een tekort van 25.000 euro. Een aantal 
verenigingen heeft het initiatief genomen. De afspraak is gemaakt dat de verenigingen die roeiers 
meesturen met de equipe, gezamenlijk garant moeten staan voor het tekort. Dat is echter een 
eenmalige actie. Spreker vraagt aan het bestuur van de KNRB om op korte termijn in overleg met de 
verenigingen met juniorenwedstrijdroeiers te gaan zoeken naar financiering voor de komende jaren. 
Voor dit jaar is een crowdfundingactie gestart via talentbook.nl. Spreker doet een beroep op de 
roeigemeenschap om deze actie te steunen. 
 
De heer IJsbrandy (commissaris topsport) steunt de actie van harte. Het juniorenroeien is belangrijk 
voor de continuïteit van het toproeien. Het bestuur zal in overleg met de verenigingen op zoek gaan 
naar een toekomstbestendig model voor de volgende olympisch cyclus.  
 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Bestuursmededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
5. Verkiezing bestuursleden KNRB 
De voorzitter deelt met vreugde mee dat twee geschikte kandidaten gevonden zijn om het bestuur te 
completteren. Hij stelt Hélène Fobler voor die voorgedragen wordt door Koninklijke Roei – en 
Zeilvereeniging De Maas voor de functie van secretaris. De AV stemt desgevraagd in met haar 
benoeming.  
Ten tweede stelt hij Geert Mol voor die door de Koninklijke Holland Beker Wedstrijden Vereeniging en 
A.S.R. Nereus voorgedragen wordt voor de functie van commissaris Communicatie en Sponsoring. De 
AV stemt desgevraagd in met zijn benoeming. 
 
6. Rondvraag  
Mevrouw Visser (directeur bondsbureau KNRB) deelt mee dat er volgens de presentielijst inmiddels 
22 verenigingen aanwezig zijn die 18,8% van de stemmen vertegenwoordigen. 
 
 
7. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 10.45 uur. 


