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1. Voorwoord 

 

 

Beste Leden, 

 

Het komende jaar wordt een Olympisch jaar. En een jaar waarin we een mega-toernooi in Rotterdam 

gaan hebben. Maar ook een jaar waarin gebouwd moet worden. In topsport moeten we een groep 

atleten opbouwen die in 2020 de sterren van de hemel kan roeien, en in breedtesport een jaar waar 

we meer mensen en bedrijven in ons land direct en indirect bij het roeien betrekken.  

 

Dit wordt de eerste keer in twaalf jaar dat de topsport het in een Olympisch jaar met minder geld 

moet doen dan in de voorgaande jaren, terwijl de prestaties beter zullen moeten zijn dan bij de vorige 

Olympische Spelen.  

 

De combinatie met de wereldkampioenschappen in de niet Olympische nummers en in de onder-23 

en onder-19 categorie in Rotterdam, direct na de Olympisch Spelen, geeft ons wel nog een keer de 

kans maximaal gebruik te maken van de wervende kracht van topsport. Zeker ook bij studenten en dus 

bij universiteiten, en in de combinatie met nieuwe internet communicatie middelen. Die kans moet 

gegrepen worden.  

 

Om ons heen verandert de wereld. Met ons komende meerjarenplan 2017 – 2020 zullen we  veel 

grondiger dan in de afgelopen decennium moeten kijken naar nieuwe modellen en structuren. Bij het 

opstellen van het volgende meerjarenplan moeten we heel goed kijken naar wat er anders kan of 

moet. Gewoon het bestaande pad aflopen met steeds een beetje minder middelen kan ons nu niet 

verder meer brengen.  

 

We moeten beter gebruik maken van de sterke punten van onze sport, en geen strategie volgen die 

slechts gebaseerd is op zaken waar we toch niet sterk in kunnen worden. Onder de sterke punten 

reken ik in elk geval de breedte bij de wat oudere jeugd. Na de USA heeft Nederland in absolute 

getallen het hoogste aantal studenten roeiers ter wereld. Ook de vele en sterke verenigingen zijn een 

grote kracht, inclusief de vele deskundige vrijwilligers waar we een beroep op kunnen doen. De 

infrastructuur, met ons eigen OTC in Amsterdam,  is in vergelijking met de meeste roeilanden een 

sterk punt. Het aantal ex-studenten roeiers in Nederland is vele malen groter dan het aantal dat 
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daadwerkelijk lid is van een vereniging; met de juiste aanpak kunnen we daar hopelijk een sterk punt 

van maken.  

 

Het komende jaar moet in het teken staan van een nieuwe, breed gedragen visie over hoe we de 

sterke punten kunnen gebruiken om een nog sterker roeiland te worden. Met een sterke topsport 

sectie, maar zeker ook met een grote, groeiende groep actieve roeiers en supporters in de breedte. 

Dat zal niet lukken zonder een paar heilige huisjes ter discussie te stellen, maar de roeiwereld heeft, 

zeker ook in Nederland, bewezen om weliswaar in de vormen aan traditie te hechten, maar in de 

uitvoering wel degelijk vooruitstrevend te kunnen zijn. Dit alles uiteraard zonder onze kernwaarden te 

grabbel te gooien. 

 

2016 moet niet zozeer een jaar van revolutie worden, maar wel een jaar waar een renaissance in de 

steigers wordt gezet. Wij kijken er naar uit dat met uw hulp te doen. 

 

Namens het KNRB bestuur, 

 

 

Frans Cornelis, voorzitter.  
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Algemeen 
 

OOOOrganisatierganisatierganisatierganisatie    KNRB KNRB KNRB KNRB     

Bestuur 

De KNRB is een vereniging van 120 roeiverenigingen. In totaal vertegenwoordigen de roeiverenigingen 

circa 33.993 leden. Het bestuur van de KNRB bestaat uit de volgende leden: 

- Frans Cornelis, voorzitter 

- Victor Maes, penningmeester 

- Hélène Fobler, secretaris 

- Jan Willem Landman, commissaris internationale evenementen en betrekkingen 

- Geert Mol, commissaris marketing & sponsoring   

- Chris IJsbrandy, commissaris topsport  

- IJsbrand Haagsma, commissaris wedstrijdzaken/opleidingen  

- Erik Kraak, commissaris sportontwikkeling (tevens vice-voorzitter) k 

 

Bondsbureau 

Het bondsbureau is gevestigd in het nieuwe deel in het Olympisch Trainingscentrum aan de Bosbaan 

10. Het bondsbureau bestaat uit 9 personeelsleden1 (7.9 fte.) 

 
Algemeen incl. Communicatie/sponsoring 

- 1.0 fte. Algemeen Directeur: Monica Visser 

- 1.0 fte. Financieel Manager: Ruud Bakker 

- 0.4 fte. (Fin.) administratief medewerker: Janna van der Berg 

- 1.0 fte· Accountmanager Sponsoring/Communicatie: Anneluut Eerkens 

Topsport  

- 1.0 fte. Technisch Directeur: Hessel Evertse 

- 1.0 fte. Manager Aegon RoeiTeam NL: Nienke Wind 

Sportparticipatie 

- 1.0 fte. Manager Sportparticipatie: Kristel Kooij 

- 1.0 fte. Organisatorisch medewerker: Leonie Redder 

- 0.5 fte. Accountmanager Verenigingen: Margriet Zietse 

 

 

                                                 
1 exclusief de Technische Staf bestaande uit bondscoaches en (ondersteunende) specialisten 
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Regelgeving  

De organisatie van de KNRB draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke regelgeving up-to-date wordt 

gehouden. Reden voor veranderingen kunnen zijn ingegeven door externe ontwikkelingen die via de 

overheid, NOC*NSF of FISA op ons afkomen, of door interne wensen zoals veranderingen in de 

wedstrijdreglementen. Het handhaven van de regelgeving ligt grotendeels in handen van vrijwillige 

commissies en onze kamprechters. Voor het functioneren van de tuchtcommissie en de 

beroepscommissies wordt soms een beroep gedaan op de bureauorganisatie. Er is hiervoor minimale 

capaciteit beschikbaar. 

    

(Inter)nationaal netwerk 

De roeisport speelt zich niet af in een geïsoleerde omgeving, maar wordt beïnvloed en geholpen door 

(inter)nationale organisaties en partners (sponsoren). Een grote groep vrijwilligers, vaak al lang actief 

binnen de roeisport, is bereid om het (inter)nationale netwerk te onderhouden. Dit gebeurt in nauwe 

afstemming met het bestuur. Het werven van sponsoren is ook voor een belangrijk deel afhankelijk 

van de tijdbesteding van vrijwilligers. Het onderhouden van de relatie met de sponsors is wel binnen 

de bureauorganisatie van de KNRB professioneel belegd.    

 

MeerjarenMeerjarenMeerjarenMeerjaren    ambitiesambitiesambitiesambities        

De visie voor het meerjarenplan is geformuleerd als: Roeien wordt een nationale Sport. In 2016 is de 

houdbaarheid van dit meerjarenplan verlopen en zal de KNRB met haar leden de ambities voor de 

komende jaren na 2016 (2016+) gaan bepalen.  

 

De KNRB heeft sinds 2014 te maken met dalende inkomsten van de Lotto gelden. In 2016 een 

generieke korting van 3,5%.  

 

In navolging van voorgaande jaren, zal ook in 2016 in samenwerking met de verenigingen, commissies 

en sponsors worden gebouwd aan een sterke sectie topsport en aan een verbreding van de sport in 

het algemeen. Om voortgang te maken is gekozen om te werken vanuit twee sectoren: 

- Topsport 

- Sportparticipatie 

 

Met ondersteuning voor beide secties vanuit Imago en Beleving, maar ook vanuit de administratie, 

financiën en algemeen. Ook is er in dit jaarplan wederom gekozen om kennisdeling als onderdeel van 

sportparticipatie op te nemen. 
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Algemeen functionerenAlgemeen functionerenAlgemeen functionerenAlgemeen functioneren    

Een organisatie als de KNRB kan niet zonder professionals die zorg dragen voor de dagelijkse gang van 

zaken. Het gaat daarbij om de administratieve organisatie, vertegenwoordiging naar externen, 

personeelszaken en het beheer van de eigendommen van de KNRB.  

 

Eén van de algemene taken van het bondsbureau is het beheren en beheersen van complexe 

financiële stromen. Met name rond de subsidieverlening bestaan verplichte en complexe aanvraag- en 

verantwoordingsprocessen. Insteek daarbij is het vermijden van risico’s bij de reguliere geldstromen 

en het creëren van hefbomen bij het realiseren van grote projecten zoals het OTC en internationale 

toernooien. Het gaat om relatief grote bedragen ten opzichte van de vaste inkomsten en het is dus 

zaak dat de roeibond financieel altijd goed “in control” is,  met een goed inzicht van de risico’s en 

zorgen dat deze binnen aanvaardbare en afgesproken grenzen blijven. Dit maakt ook dat voor de 

WK2016 de financiele administratie geheel is ondergebracht binnen de KNRB. 

Het beheer van de financiën is niet afhankelijk van vrijwilligers.  

 

Activiteiten 2016  

Voor wat betreft de pijler Algemeen (algemene bureauzaken) krijgen onderstaande werkzaamheden 

accent. Specifieke activiteiten t.b.v. communicatie en sponsoring staan beschreven bij Imago en 

Beleving (hoofdstuk 5): 

 

-  Stabiliseren van een kleine slagvaardige bondsorganisatie: in 2016 is er aandacht aan intern 

meer verbindingen maken en betere samenwerking tussen de verschillende pijlers 

(dwarsverbanden). 

- Op een aantal algemene taken proberen we de vaste kosten evenals voorgaande jaren 

beperkt te houden (o.a. door meer digitalisering van poststukken) 

- Er wordt in het najaar van 2015 een digitaliseringslag met de inkoopfacturen gemaakt 

waardoor dit proces efficiënter kan verlopen en tijdbesparing zal opleveren. 

- Het verzorgen van de administratieve organisatie en beheer van de WK 2016.  

- Het beheer en onderhoud van het Olympisch Trainingscentrum (inclusief bondsbureau) aan 

de Bosbaan nummer 10 . 

- De tweede fase van de nieuwbouw zal aandacht vragen ofwel gaan we de roeibak na RIO 2016 

realiseren of volgt dit in een latere fase?  
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- De gegevens in het CRM systeem van de KNRB (Renflex) worden geactualiseerd. In 2015 heeft 

er een upgrading van het softwarepakket plaatsgevonden en een basisscholing voor de 

medewerkers hoe dit systeem functioneel te gebruiken is. 

- De KNRB organiseert ook in 2016 twee keer regiobijeenkomsten om de service en het beleid 

goed af te kunnen stemmen op de wensen en behoeftes van de leden.  

- In 2016 worden er twee Algemene Vergaderingen georganiseerd met aandacht voor een 

tijdige en goede communicatie hierover.  

 

Kosten en opbrengsten 2016 

Onderstaand een overzicht van de kosten en opbrengsten van algemeen functioneren: 

 

ALGEMEENALGEMEENALGEMEENALGEMEEN    

    

KostenKostenKostenKosten    

    

OpbrengstenOpbrengstenOpbrengstenOpbrengsten    

    

SaldoSaldoSaldoSaldo    

Algemene kosten 

 

515.931 

 

185.380 

 

-330.551 

Bijdrage uit contributies 

 

0 

 

330.941 

 

330.941 

 TotaalTotaalTotaalTotaal    

    

515.931515.931515.931515.931            516.321516.321516.321516.321            390390390390    
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2. Sportparticipatie 

Sportparticipatie staat voor meer, beter en vaker roeien. De afdeling legt verbindingen, veelal 

vraaggestuurd, tussen verenigingen, KNRB Commissies en diverse experts. In het meerjarenplan ’13-

’16 is ledengroei van 6% naar een totaal aantal leden in 2016 van 36.000 als belangrijkste ambitie 

aangewezen. We liggen op koers, maar alle hulp en goede ideeën zijn welkom om het doel in 2016 

echt te realiseren.  

Uiteraard zijn er veel kansen om onze mooie sport in de zomer van 2016 te promoten. Met de 

Olympische spelen en het WK roeien in Rotterdam eind augustus zijn er kansen om veel mensen 

kennis te laten maken met roeien. 

 

Sportontwikkeling  

In 2016 ligt voor sportontwikkeling de focus op kennisdeling, verenigingsbezoeken en de 

ledenenquête. Kennisdeling gebeurt o.a. door de organisatie van het roeicongres eind januari en via 

verenigingsbezoeken gedurende het gehele jaar. De onderwerpen voor het roeicongres worden 

bepaald aan de hand van de resultaten van verenigingsbezoeken in 2015, regiobijeenkomsten en de 

evaluatie. 

Verenigingsbezoeken zijn bedoeld om goede ideeën te vinden en deze met andere verenigingen te 

delen. Daarnaast is de ledengroei, één van de ambities uit het Meerjarenplan, een belangrijk 

gespreksonderwerp. De ervaring leert dat deze gesprekken bijdragen aan het verkleinen van de 

afstand tussen het bondsbureau en de roeiverenigingen.  

Verenigingen zijn niet voldoende tevreden over de aantallen sportontwikkeling-artikelen op de 

verschillende KNRB platforms. De afdeling sportparticipatie zal in samenwerking met de afdeling 

communicatie verenigingen en commissies stimuleren mee te werken aan de publicatie van Best 

Practices, artikelen en verslagen via KNRB.nl of Roeien.nl.  

Het derde belangrijke onderwerp is de ledenenquête. Zoals aangekondigd in 2014 zal er iedere twee 

jaar een ledenenquête gehouden worden. Met de uitkomsten van de ledenenquête peilen wij of we 

nog op koers liggen en de verrichte werkzaamheden aansluiten bij de wensen van de verenigingen. In 

het eerste kwartaal van 2016 wordt de enquête samengesteld en in het tweede kwartaal uitgezet. 

  

Naast bovenstaande organiseert de KNRB in 2016 net als afgelopen jaren het Nationaal School Roei 

Kampioenschap. Dit evenement voor de scholieren die op de verschillende verenigingen kennis maken 



pag.10  

AV versie 21 november 2015  

met roeien een doel zijn. Ieder jaar nemen ongeveer 600 scholieren tussen de 12 en 18 deel aan het 

evenement. 

De organisatie van de Aegon Open Roeidag krijgt een andere invulling. Er zal een algemene toolkit 

voor verenigingen worden ontwikkeld, die verenigingen op elk moment van het jaar kunnen 

gebruiken.  

 

Met het budget van Fonds Gehandicapten Sport wordt ook komend jaar het aangepast roeien 

ondersteund. De subsidie uit het fonds is voor het merendeel bestemd voor de pararoeiers Corné de 

Koning en Esther van der Loos  die zich hebben geplaatst voor de Paralympische Spelen in RIO en 

Alexander van Holk, die daar nog een goede kans voor maakt. Het resterende subsidiedeel wordt 

benut voor de ondersteuning van de expertise verenigingen, het promoten van het aangepast roeien 

en het in stand houden van het PTC . Classificatie van pararoeiers zal vanuit het bondsbureau van de 

KNRB worden georganiseerd. 

 

Verder is de afdeling betrokken bij verschillende KNRB commissies die het roeien in Nederland 

bevorderen. Ook wordt de samenwerking met Coastal- en Gig-roeien, het platform Toer! en andere 

initiatieven verder onderzocht.  Naast bovenstaande activiteiten is er weinig ruimte om extra 

activiteiten te ontplooien. Eventuele beschikbare uren worden besteed aan het pro-actief benaderen 

van verenigingen en eventuele kansen die ontstaan vanuit het WK roeien. 

 

Activiteiten 2016: 

- Organisatie jaarlijkse roeicongres 

- 30 verenigingen bezoeken, uitwerken en registreren 

- Ledenenquête 2016 

- Samenstellen toolkit open roeidag 

- Best Practices delen via KNRB.nl 

- Organisatie Nationaal Schoolroei Kampioenschap 

- Contacten met de verschillende commissies onderhouden 

- Aangepast/para-roeien ondersteunen 

- Netwerk onderhouden met collega bonden/ NOC-NSF/Andere partners. 

 

Evenementen (voorheen wedstrijden)  

Na overleg met de Marathoncommissie & betrokkenen van toerroeien is de naam van wedstrijden in 

evenementen veranderd. Tevens wordt de URL wedstrijden.knrb.nl aangevuld met een alias 
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evenementen.knrb.nl die beiden verwijzen naar dezelfde website. Doormiddel van deze wijziging 

wordt geprobeerd alle roei-evenementen (Wedstrijd, marathon en toer-evenementen) te binden aan 

het inschrijf en overzicht platform van de KNRB. Dit geeft roeiers de mogelijkheid in één oogopslag alle 

evenementen te vinden en vermindert de administratieve last op het bondsbureau. 

Voor de nationale wedstrijden wordt 2016 een spannend jaar met de lancering van een nieuw 

programma. Met dit programma willen we vollere velden te creëren, de instroom van eerstejaars 

roeiers te vergroten en de doorstroom naar hogere niveaus te versnellen. De organisatie van 

wedstrijden is primair het terrein van sterke verenigingen en wedstrijdorganisaties bestaande uit 

gedreven vrijwilligers. Naast het nieuwe standaardprogramma faciliteert de KNRB het onderlinge 

overleg tussen deze wedstrijdorganisaties vanuit verschillende commissies. De commissies doen hun 

werk zonder te beschikken over een eigen budget en de vrijwilligers zetten zich in vanuit passie en 

liefde voor de roeisport. Voor de organisatie van de Nederlandse Kampioenschappen en de landelijke 

klassementen (eerstejaars en development) is een beperkt budget beschikbaar. De commissies die 

betrekking hebben op wedstrijden zijn bijna allen actief en leveren direct een bijdrage aan de 

ontwikkeling  van wedstrijden en competities. 

 

In 2016 wordt geprobeerd de organisatie van kalenders voor verschillende doelgroepen (jeugd, 

junioren, toer, masters, bedrijfsroeien, etc.) beter te stroomlijnen met behulp van verschillende 

commissies. Doel is dat er voor elke doelgroep een leuk, interessant en indien gewenst competitief 

programma beschikbaar komt.  

De KNRB zorgt voor ICT-voorzieningen voor inschrijven en uitslagen en zal deze in de toekomst 

uitbreiden. Ook wordt in samenwerking met Time-team videoregistratie van wedstrijden verder 

onderzocht. Andere essentiële voorzieningen zijn vanuit de KNRB of gecoördineerd door de KNRB 

tegen kostprijs beschikbaar voor wedstrijdorganisaties. Denk daarbij aan motorboten en de 

tijdwaarneming. 

De kamprechters zijn zich verder aan het professionaliseren. Hierbij wordt in 2016 ook aan de 

uitstraling/functionaliteit gewerkt. Op basis van een systeem (op punten of op basis van aantal 

optredens, nader te bepalen op 10 oktober) worden de kamprechters voorzien van nieuwe 

functionele kleding, zodat er uniforme en herkenbare kleding is voor elk weertype. 

 

Activiteiten 2016: 

- Verder professionaliseren van het aanbod en programma van evenementen in samenwerking 

met betreffende organisaties en commissies. 

- Nieuw standaardprogramma nationale wedstrijden invoeren 
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- Investeren in ICT voor inschrijven, tijdwaarneming, videoregistratie en uitslagen 

- Onderhouden van (goede) wedstrijdmaterialen 

- Investeren in kamprechters (aantallen en uitstraling) 

- Botenweging op nationale wedstrijden verder ontwikkelen 

- Starten met vervanging aantal motoren van motorboten die zijn afgeschreven 

 

Opleidingen en kader  

De KNRB-opleidingen dragen bij aan de ontwikkeling van instructeurs- en coachkaders binnen de 

roeiverenigingen. We willen dat er voor iedere roeier – ongeacht niveau – een bekwame instructeur of 

coach beschikbaar is. De opleidingen zijn gericht op het leveren van prestaties op topniveau (coachen) 

tot en met het plezier in bewegen en de beoefening van de sport als sociale activiteit (instructie). De 

opleidingen zijn competentiegericht, waarbij de praktijk – onderbouwd met een gedegen theoretische 

basis – centraal staat. De meeste competenties (onderdelen van kerntaken) toetsen we middels 

praktijkopdrachten binnen de vereniging af. 

  

In 2015 is er een grote stap gezet in het vernieuwen en verbeteren van de coach en instructeurs 

opleidingen op niveau 2 en 3. De vernieuwde opleidingen worden vanaf 2016 aangeboden. Belangrijk 

is dat de wijzigingen komende periode inbedden in de organisatie en waar nodig verder worden 

aangescherpt. De doorontwikkeling van de opleiding tot roeicoach 4 staat op de planning, evenals het 

structureel opzetten van masterclasses en andere professionaliseringsactiviteiten voor docenten en 

gediplomeerden. Voor de begeleiding op nationale wedstrijden wordt een verplichtstelling van een 

minimaal niveau van coach-kwalificaties onderzocht. 

De KNRB administreert en coördineert het verzorgen van de opleidingen voor coaches en voor 

instructeurs. Docenten ontvangen een bescheiden vergoeding voor het verzorgen van de opleidingen. 

Voor de praktijkbegeleiding wordt een beroep gedaan op de tijd en inzet van vrijwillige of betaalde 

coaches. In 2016 wil de KNRB de mogelijkheid bieden om een deel van de opleiding voor 

praktijkbegeleiders te bekostigen. Daarnaast willen we een handleiding voor de praktijkbegeleiders en 

praktijkbeoordelaars ontwikkelen. Net als bij de arbitrage is de roeisport voor het opleiden van nieuwe 

generaties coaches en instructeurs afhankelijk van de aandacht die verenigingen geven aan het belang 

van praktijkbegeleiding voor de opleidingen en het financieel bijdragen aan de kosten van de 

opleidingen die vrijwilligers binnen de verenigingen volgen. Voor gevorderde coaches kunnen RTC’s 

een rol spelen bij het organiseren van praktijkbegeleiding en feedbackmomenten. 

De kamprechtercommissie is belangrijk om de wedstrijden in goede banen te leiden. Daarnaast draagt 

zij zorg voor werving en opleiding van kamprechters van de KNRB en haar lid-verenigingen.  In 2015 is 
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de eerste stap gezet naar het verder professionaliseren van de kamprechtersopleiding. De opleidingen 

die in basis al goed waren worden verrijkt met kennis en competenties vanuit de Academie voor 

Sportkader. In 2016 zal de ingezette vernieuwing worden afgemaakt door actieve vrijwilligers in 

samenwerking met de afdeling sportparticipatie en de Academie voor Sportkader. Ook wordt er weer 

een aantal kamprechters opgeleid tot scheidsrechter-coach om het ontwikkeltraject van kamprechters 

goed te begeleiden. 

 

Activiteiten 2016 

- Verder investeren in administratiesysteem voor opleidingen om zo de administratie efficiënter 

te maken. 

- Verder ontwikkelen opleiding tot roeicoach 4 en mogelijk certificeren hiervan volgens KSS2. 

- De kamprechtersopleidingontwikkeling doorzetten, deels volgens methode KSS3.  

- Opleiding voor praktijkbegeleiders (voor een deel) aanbieden 

- Handleiding praktijkbegeleiding en –beoordeling ontwikkelen 

- Twee docentenbijeenkomsten organiseren 

- Organisatie coachcongres/masterclasses 

 

Kosten en opbrengsten 2016 

Onderstaand een overzicht van de kosten en opbrengsten van sportparticipatie: 

SPORTPARTICIPATIESPORTPARTICIPATIESPORTPARTICIPATIESPORTPARTICIPATIE    

    

KostenKostenKostenKosten    

    

OpbrengstenOpbrengstenOpbrengstenOpbrengsten    

    

SaldoSaldoSaldoSaldo    

Ondersteuning sportontwikkeling 

 

65.795 

 

38.605 

 

-27.190 

Aangepast roeien 

 

27.500 

 

25.000 

 

-2.500 

Ondersteuning evenementen 

 

127.585 

 

48.500 

 

-79.085 

Opleidingen 

 

111.190 

 

39.205 

 

-71.985 

Toercommissie 

 

146.650 

 

141.000 

 

-5.650 

Bijdrage uit contributies 

 

0   186.410   186.410 

 TotaalTotaalTotaalTotaal    

    

478.720478.720478.720478.720            478.720478.720478.720478.720            0000    

 

 

 

                                                 
2 Kwalificatiestructuur in de sport (2012) 
3 Kwalificatiestructuur in de sport (2012) 
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3. Topsport  
 

Onveranderde ambitie en realistische doelstellingen.Onveranderde ambitie en realistische doelstellingen.Onveranderde ambitie en realistische doelstellingen.Onveranderde ambitie en realistische doelstellingen.    

Ambitie KNRB:   Nederland, Groot Roeiland!  

Waarden TopRoeien:  “Plezier-Groei-Vertrouwen-Hard werken-Team-Excelleren”  

Missie TopRoeien:  Structureel presteren.   

Doel TopRoeien:  Het doel is medailles te behalen.Het doel is medailles te behalen.Het doel is medailles te behalen.Het doel is medailles te behalen. 

 

De fundamentele verantwoording (en toetssteen) van de reeds gemaakte en in de toekomst wellicht 

nog te maken keuzes worden gevormd door deze doelstellingen: 

- Het doel in Rio is medailles te behalen. Hard en slim werken en een poging doen om in minimaal 5 

velden te excelleren en mee te strijden om een medaille te behalen.  

Alle Rio georiënteerde inspanningen in 2016 worden geprioriteerd in functie van deze doelstelling. 

- Het doel in relatie tot Tokyo is om een sporterspopulatie te blijven ontwikkelen die medailles 

behaalt in Tokyo. De Tokyo georiënteerde inspanningen in 2016 worden geprioriteerd in functie 

van deze doelstelling. 

 

De verzamelde data in het trainingsproces, de resultaten van de belangrijkste wedstrijd(en) en de 

samenstelling van de nationale selectie, vormen de indicatoren om te toetsen of het programma op 

koers ligt en te identificeren hoe we binnen “de actuele mogelijkheden” de kansen op succes zo groot 

mogelijk kunnen maken. Onze aanpak en invulling van de programma's is tot nu toe steeds in lijn 

geweest met bovenstaande.  

 

Prioriteiten. Prioriteiten. Prioriteiten. Prioriteiten.     

We hebben ons voorgenomen dat in 2015-2016 het ANRT bestaat uit “Medaillekandidaten (M)” en 

“Kanshebbers (K)” Rio en potentiële medaillekandidaten Tokyo. “Deelnemers (D)” Rio, kunnen bestaan, 

doch zullen op een beduidend lager niveau gefaciliteerd worden dan Medaillekandidaten en 

Kanshebbers. De afgesproken focus is per oktober 2015 van toepassing.  
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Sporterspopulatie blijven ontwikSporterspopulatie blijven ontwikSporterspopulatie blijven ontwikSporterspopulatie blijven ontwikkelenkelenkelenkelen    

Vanzelfsprekend hopen we dat alle huidige toppers na Rio op volle kracht doorgaan naar Tokyo. Dat 

zou geweldig zijn. Doch in aanvulling daarop is talentontwikkeling noodzakelijk.   

 

Potentiële medaillekandidaten Tokyo hebben nu reeds een zgn. “Tokyo-profiel” – d.w.z. het gaat om 

talenten typisch maximaal 4 jaar voor het podium (2019). Voor die groep ligt de lat voor Rio op Top 6, 

dwz. “Deelnemer” OS 2016. In oktober 2015 kunnen potentiële medaillekandidaten Tokyo ook nog 

“Deelnemers Rio” en “Potentieel Deelnemers Rio (PD)” met een Tokyo-profiel zijn. 

 

Voor de nog langere termijn, ook voorbij Tokyo, is het “opsporen en begeleiden” van toekomstig 

talent, met name bij de junioren, van zeer groot belang. De gezamenlijk met de juniorenverenigingen 

ingezette verbeterslag van zowel kwaliteit als kwantiteit van de afgelopen jaren wordt doorgezet, met 

het WK 2016 Rotterdam in eigen land. 

 

“Actuele mogelijkheden”.“Actuele mogelijkheden”.“Actuele mogelijkheden”.“Actuele mogelijkheden”.    

De conclusie van onze “evaluatie seizoen 2014/2015 en WK 2015” en het review gesprek met 

NOC*NSF in september 2015 is dat we terug “Op schema” zijn. Dat is mooi, want dat betekent dat een 

extra “prestatie-korting” is afgewend. Echter we moeten voorbereid zijn op hoe de aangekondigde 

algemene bezuiniging op de topsport in 2016 voor ons zal uitpakken.  

Na een jaar gebruikservaring kan gesteld worden dat het OTC goed voldoet en de noodzaak op dure 

trainingskampen heeft verminderd. 

 

RTC’sRTC’sRTC’sRTC’s 

Regionale Trainingscentra zijn in de afgelopen jaren op verschillende plaatsen in het land ontstaan en 

hebben door professionalisering van coachkader en begeleiding substantieel bijgedragen aan de 

ontwikkeling van talenten. De voortdurende budgettaire kortingen van de afgelopen jaren noodzaken 

ons echter voortdurend tot het maken van  keuzes, ook in dit opzicht.  De financiële bijdrage van de 

KNRB was niet maatgevend voor het succes van de RTC’s. Voor 2016 maken we de keuze om deze 

bijdrage af te bouwen. 



pag.16  

AV versie 21 november 2015  

 

Activiteiten 2016: 

Continueren 

1. Olympisch Trainingscentrum Roeien De Bosbaan 

2. Talent Identificatie - Talentdagen 

3. Meerjaren Opleidingsprogramma, Jaarprogramma, Profiel, Standaarden, Statussen. 

4. Selectie / voorbereiding / uitzending WKu23 en WK int. nummers. 

5. Selectie / voorbereiding / uitzending WK Junioren. 

 

Intensiveren  

1. Programma’s met Medaillekandidaten, Kanshebbers en/of High Potentials 

a. Dames Scull (M): W4x 

b. Heren Boord (M/D): M8+ en M2- (M); M4- (D) 

c. Heren Licht (K): LM4- 

d. Dames Boord (K): W8+ of W2- 

e. Dames Licht (HP): LW2x 

2. Voorbereiden van de uitvoering van de Meerjarenambities 2016+ 

a. Sterke verenigingen 

b. Fulltime Centrale Opleiding tot Toproeier (12-20 High Potentials m/v) 

c. Fieldlab Roeien (Sportinnovatie, POST, CTO, HBO/WO opleidingen, AISS e.a.) 

d. Junioren (zie plan 2016+) 

e. Technisch Kader (coachgilde, coachcongres, coachopleiding, sports intelligence)  

f. Rechten (eigenaarschap vastleggen, verdienmodel, community) 

g. Transitie organisatiestructuur (slagvaardigheid, regie) 

Beëindigen 

1. 1 Fte coaching ANRT 

2. Financiering Regionale Trainingscentra 

3. Teammanager U23 

4. Onder voorbehoud van verdere bezuinigingen NOC*NSF 

Omvang programma en begeleiding Potentieel deelnemers OS2016 
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Kosten en opbrengsten 2016 

Onderstaand een overzicht van de kosten en opbrengsten van topsport: 

 

TOPSPORTTOPSPORTTOPSPORTTOPSPORT    

    

KostenKostenKostenKosten    

    

OpbrengstenOpbrengstenOpbrengstenOpbrengsten    

    

SaldoSaldoSaldoSaldo    

ANRT 

 

1.582.769 

 

1.453.370 

 

-129.399 

Talentontwikkeling 

 

132.000 

 

8.000 

 

-124.000 

Junioren 

 

130.000 

 

50.000 

 

-80.000 

Bijdrage uit contributies 

 

0   333.399   333.399 

 TotaalTotaalTotaalTotaal    

    

1.844.7691.844.7691.844.7691.844.769            1.844.7691.844.7691.844.7691.844.769            0000    
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4. Imago en Beleving  

De afdeling communicatie/sponsoring heeft als hoofdtaken het verzorgen van communicatie en 

sponsoring voor de KNRB als bedrijf/geheel en het ondersteunen en faciliteren van topsport en 

sportparticipatie. Het doel is om het merk KNRB en bedrijfsonderdelen hiervan zoals Topsport en 

Sportparticipatie te versterken en tevens extra inkomsten te genereren om dit doel te bereiken. 

 

Concreet betekent dit: 

- Het verzorgen van communicatie voor de KNRB van en naar de verenigingen en naar de 

media, inclusief het genereren van free publicity; 

- communicatie naar en voor externe partners, inclusief sponsors. 

- Het beheren en uitbreiden van het netwerk van partners en sponsoren zodat er extra 

(sponsor)inkomsten worden gerealiseerd 

 

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie    

De KNRB heeft twee belangrijke communicatiekanalen, namelijk knrb.nl en roeien.nl. 

Daarnaast is er een facebook en twitter account. De KNRB site is het communicatiekanaal van de KNRB 

organisatie richting verenigingen, vrijwilligers en actieve roeiers (need to know). Het platform 

roeien.nl richt zich met nieuws, foto’s en video’s op een breder publiek dus niet alleen op roeiers, 

maar ook andere sportliefhebbers en belangstellenden (nice to know). 

 

Activiteiten 2016  

- In 2015 is een doorontwikkeling van het platform roeien.nl. gemaakt. Tevens is hierbij de  

content strategie ontwikkeld. Dit alles in samenwerking met hoofdsponsor Aegon en Týrsday 

(communicatiebureau)  

- Centraal staat het ontwikkelen en delen van content, door een continue stroom te 

ontwikkelen van sociale en zogenaamde aantrekkelijke content van toproeiers, 

roeiverenigingen en de roeibond wordt roeien.nl nog levendiger en meer bezocht. Het idee is 

dat vanuit social media bezoekers doorgeleid worden naar roeien.nl. 



pag.19  

AV versie 21 november 2015  

roeien.nl 

jaarjaarjaarjaar    bezoeken*bezoeken*bezoeken*bezoeken*    unieke bezoekers*unieke bezoekers*unieke bezoekers*unieke bezoekers*    pagina´s*pagina´s*pagina´s*pagina´s*    

2015 16.000 8.000 35.000 

2016 50.000 24.000 150.000 

* gemiddeld per maand 

 

- Binnen de dagelijkse werkzaamheden valt ook het actueel houden van knrb.nlknrb.nlknrb.nlknrb.nl    (herlancering 

begin 2016) en roeien.nlroeien.nlroeien.nlroeien.nl.  

- Het versturen van een digitale nieuwsbrief (i.p.v. de ledenpost) naar alle verenigingen, roeiers, 

betrokkenen, geïnteresseerden en potentiele roeiers staat hoog op het wensenlijstje van de 

KNRB. In 2016 wordt de haalbaarheid hiervan verder onderzocht. 

- In 2016 wordt net als vorig jaar een digitaal jaaroverzicht verspreid onder de verenigingen, 

tevens ontvangen de verenigingsbesturen een aantal gedrukte exemplaren.  De afdeling regelt 

de opmaak, beeldmateriaal en uitstraling. 

- In 2015 is er een plan van aanpak gemaakt over het hoe en wat te communiceren over 

deelname aan en uitslagen op (inter)nationale evenementen zoals NK’s, EK’s en WK’s . In 2016 

proberen we dit te optimaliseren. 

- Het jaarverslag over kalenderjaar 2015 wordt wederom online gepubliceerd in het voorjaar 

2016. De coördinatie en eindredactie ligt bij de afdeling. 

- De wijze waarop free publicity wordt gegenereerd zal weinig veranderen: 

o Persverzoeken voor atleten, coaches en (para)medische begeleiding worden begeleid 

en adequaat afgehandeld 

o Rondom (inter)nationale evenementen van de Equipe wordt in samenwerking met 

topsport actief gecommuniceerd over de Nederlandse prestaties o.a. door te 

communiceren over de ploegen die zich hebben gekwalificeerd voor de Olympische 

Spelen 

o  Relevante persberichten worden opgesteld, gepubliceerd en verspreid onder de 

mediagroep 

o Tweemaal per jaar wordt in een informele setting de pers bijgepraat over de 

prestaties van de Equipe 

- Met het oog op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro zal er een communicatieplan worden 

opgesteld en uitgevoerd. Te denken valt aan: 

o informatievoorziening/voorlichting o.a. ouders m.b.t. RIO,  

o organiseren (succes/felicitatie)advertenties (hoofd)sponsor en partners,  
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o FISA friends and family passe partouts (distributie, opgave en uitgifte) 

o merchandising van de KNRB kledinglijn 

o huldigingsmoment organiseren voor medaillewinnaars 

- Verder zal ook rondom het wedstrijdschema en de uitzendingen van de Equipe de 

persvoorlichting van het Aegon Nationaal RoeiTeam beter worden georganiseerd. Ervaring 

leert dat we hier meer eigenaarschap en structuur aan moeten geven en meer tijd voor 

moeten vrijmaken. 

- De afdeling Sportparticipatie wordt in 2016 op het gebied van communicatie meer 

ondersteund om zo de activiteiten op sportparticipatie meer zichtbaar te maken. Hierbij gaat 

het om de volgende onderdelen: 

o Hulp bij genereren en publiceren van artikelen en verslagen rondom commissies en 

goede voorbeelden van roeiverenigingen onder de aandacht brengen 

o Communicatie over en rondom evenementen en opleidingen vanuit de afdeling 

sportparticipatie (Roeicongres, NSRK, NK’s, Klassementsuitreikingen en coach- & 

instructeursopleidingen) 

o Advertentie verkoop en opmaak, uitstraling van jaaroverzicht 

o Het verzorgen van voldoende rechtenvrij beeldmateriaal 

 

SponsoringSponsoringSponsoringSponsoring    

Het werven van sponsors is een gezamenlijke taak van de gehele KNRB. De uitwerking en activatie van 

sponsorproposities ligt in eerste instantie bij de accountmanager sponsoring / communicatie. Hiervoor 

worden o.a. de netwerken van de bestuursleden aangesproken en aangewend. In 2015 is het 

sponsorhuis geactualiseerd waarmee het instapniveau voor bedrijven laagdrempeliger is gemaakt. 

Hiermee hebben we kledingsponsor Lorini en juniorensponsor MMID en tevens een aantal suppliers 

zoals Vision en Ice-o-tonic aan ons weten te binden. De grotere sponsoren die naast hoofdsponsor 

Aegon in (delen van) de Equipe investeren, blijven echter nog uit. 

 

Activiteiten 2016  

- Vorm en inhoud geven aan nieuwe (hoofd)sponsor afspraken voor de periode na 2016 

- Het is van belang om de ontwikkelingen in de markt te volgen om zo het sponsorbeleid up to 

date te houden. 

- Daarnaast ligt de nadruk op het maken van op maat gemaakte sponsorproposities voor 

potentiële sponsors. 
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- Uit de enquête is gebleken dat sponsorinitiatieven die ledenvoordeel voor roeiers en 

verenigingen opleveren worden gewaardeerd. Deze win- win blijft voor ons belangrijk. 

- Het Roeinetwerk (voorheen Dutch Rowing Business Club) is in eerste instantie 

verantwoordelijk voor haar plannen en de organisatie daarvan. Maar de afdeling blijft 

uiteraard betrokken bij de activiteiten van het Roeinetwerk. 

- De accountmanager sponsoring / communicatie neemt actief deel aan landelijke 

netwerkbijeenkomsten en probeert aan te sluiten bij externe partijen. 

- Het beheren van de huidige accounts van hoofdsponsor Aegon, juniorensponsor MMID, 

kledingsponsor Lorini, programmasponsor Damen, suppliers en andere partners met als doel 

de tegenprestaties zo goed mogelijk waar te maken.  

- De logistiek en distributie van de sponsorkleding zo slim mogelijk organiseren en tevens de 

nog te bepalen merchandisinglijn van deze kleding opzetten.  

- Het genereren van extra inkomsten via bannering op online platforms van de KNRB . In 2015 is 

hier in samenwerking met AdsToSport een start mee gemaakt. AdsToSport is een landelijk 

advertentienetwerk waarbij online adverteerders en verschillende sportwebsites (bonden en 

verenigingen) met elkaar worden verbonden. 

- Er wordt een plan van aanpak gemaakt voor gerichte sponsoring op onderdelen van de 

afdeling sportparticipatie, zoals bijvoorbeeld het eerstejaarsklassement.  

- Nieuwe kansen in de markt worden goed in de gaten gehouden, o.a. de Team NL plannen en 

de activatieplannen van NOC*NSF voor, na de Olympische Spelen in Rio. Verder wordt 

aandacht besteedt aan de kansen die er ontstaan met de organisatie van het WK roeien en die 

van de Olympische Spelen.  

- De hospitality activiteiten voor sponsoren en andere partners van de KNRB tijdens de O.S. 

worden georganiseerd. 

    

TenslotteTenslotteTenslotteTenslotte 

Voor ieder (nieuw) project zal afzonderlijk worden bekeken in hoeverre dit bijdraagt aan de 

doelstelling van de KNRB, en zo ja of dit project geheel of gedeeltelijk in eigen beheer moet worden 

uitgevoerd of beter kan worden uitbesteed. Naast nut en noodzaak, zal ook een duidelijke 

kosten/baten analyse moeten worden gemaakt. 
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Kosten en opbrengsten 2016 

Onderstaand een overzicht van de kosten en opbrengsten van imago en beleving: 

 

IMAGO & BELEVINGIMAGO & BELEVINGIMAGO & BELEVINGIMAGO & BELEVING    

    

KostenKostenKostenKosten    

    

OpbrengstenOpbrengstenOpbrengstenOpbrengsten    

    

SaldoSaldoSaldoSaldo    

Sponsoring 

 

84.500 

 

84.500 

 

0 

Communicatie 

 

132.500 

 

33.250 

 

-99.250 

Bijdrage uit contributie 

 

0   99.250   99.250 

 TotaalTotaalTotaalTotaal    

    

217.000217.000217.000217.000            217.000217.000217.000217.000            0000    
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5. Overzicht kosten en opbrengsten per pijler 2016 

    

ALGEMEEN 

 

Kosten 

 

Opbrengsten 

 

Saldo 

Algemene kosten 

 

515.931 

 

185.380 

 

-330.551 

Bijdrage uit contributies 

 

0 

 

330.941 

 

330.941 

 Totaal 

 

515.931   516.321   390 

 

SPORTPARTICIPATIE 

 

Kosten 

 

Opbrengsten 

 

Saldo 

Ondersteuning 

sportontwikkeling 65.795 

 

38.605 

 

-27.190 

Aangepast roeien 

 

27.500 

 

25.000 

 

-2.500 

Ondersteuning evenementen 127.585 

 

48.500 

 

-79.085 

Opleidingen 

 

111.190 

 

39.205 

 

-71.985 

Toercommissie 

 

146.650 

 

141.000 

 

-5.650 

Bijdrage uit contributies 

 

0   186.410   186.410 

 Totaal 

 

478.720   478.720   0 

 

IMAGO & BELEVING 

 

Kosten 

 

Opbrengsten 

 

Saldo 

Sponsoring 

 

84.500 

 

84.500 

 

0 

Communicatie 

 

132.500 

 

33.250 

 

-99.250 

Bijdrage uit contributie 

 

0   99.250   99.250 

 Totaal 

 

217.000   217.000   0 

 

TOPSPORT 

 

Kosten 

 

Opbrengsten 

 

Saldo 

ANRT 

 

1.582.769 

 

1.453.370 

 

-129.399 

Talentontwikkeling 

 

132.000 

 

8.000 

 

-124.000 

Junioren 

 

130.000 

 

50.000 

 

-80.000 

Bijdrage uit contributies 

 

0   333.399   333.399 

 Totaal 

 

1.844.769   1.844.769   0 

    

    


