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Leden Groninger Studenten Roeivereniging Aegir, Alkmaarsche Roei- en Zeil Vereeniging, 

Roei- en Zeilvereniging De Amstel, watersportvereniging De Ank, Wageningsche 

Studenten Roeivereniging Argo, Algemene Leidse Studenten Roeivereniging Asopos 

de Vliet, Zwolse Studenten Roeivereniging Boreas, Roeivereniging Breda, 

Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp, Roeivereniging De Delftsche Sport, 

Baarnse Watersport Vereniging de Eem, Drienerlose Roei-Vereniging Euros, 

Nijenrode Roeivereniging Het Galjoen, Algemene Groninger Studenten 

Roeivereniging Gyas, Holland Beker Wedstrijd- Vereeniging, Koninklijke Zeil- en 

Roeivereniging Hollandia, Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging De 

Hoop, Roeivereniging De Kogge, Roeivereniging De Laak, Delftsche Studenten 

Roeivereeniging Laga, Roei- en Zeilvereeniging Die Leythe, Koninklijke Roei- en 

Zeilvereeniging De Maas, Roeivereniging Naarden, Roeivereeniging Nautilus, 

Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Nereus, Koninklijke Studenten 

Roeivereeniging Njord, Roeivereniging van Studenten aan de Vrije Universiteit 

Okeanos, Algemene Utrechtse Studenten Roeivereniging Orca, Roeivereniging 

Pampus, Haagse Studenten Roeivereniging Pelargos, N.S.R.V. Phocas, 

Roeivereniging Pontos, Delftse Studenten Roeivereniging Proteus-Eretes, 

Roeivereniging RIC, Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus, Algemene 

Rotterdamse Studenten Roeivereniging Skadi, Algemene Amsterdamse Studenten 

Roeivereniging Skøll, Koninklijke Roei- en Zeil Vereniging Het Spaarne, Eindhovense 
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Studenten Roeivereniging Thêta, Utrechtsche Studenten Roeivereeniging Triton, 

Tilburgse Studenten Roeivereniging Vidar, Utrechtse Roeivereniging Viking, 

Roeivereniging Weesp, Roeivereniging Willem III, Zwolsche Roei- en Zeilvereeniging 

 

Begunstigers Amsterdamsche Roeibond, Stichting Holland Beker Wedstrijden, Koninklijke 
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Overigen de heer G.R. Brusse, de heer J.P. van Dijke, de heer J.J. Gijsman, de heer B.W.J. de 

Haas, mevrouw H.A. Meester-Broertjes, de heer S. Looijen, de heer S. Nieberg, de 

heer B. Witte, de heer L. Grootenhuis, de heer G. Smits, de heer P. Wiltenburg, de 

heer A. Pals 

 

Verslag mevrouw D. Muda, notuliste 

 

Afwezig met kennisgeving 

Erelid/-penning Herma Bik, Anne-Marie Vos, Henk Jan Zwolle 

Verenigingen De Dragt, ARC, Roeivereniging Alphen, de Meije, De Drie Provinciën, Tilburgse Open 

Roeivereniging, Roeivereniging Rijnmond, Roosendaalse Roeivereniging, ZZV 

Zaandam, De Hunze, RV Ossa, De Geeuw, Proteus-Eretes, Roeivereniging de IJssel, 

Aross, RZV Poseidon, RowDow, TSR Vidar, Aeneas, Roeivereniging het Diep, RV 

Jason, RV de Hertog, RV de Zaankanaries 

Overigen Gijs Maks, Jacco Tolenaars, Michiel Randag 

 

 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering (AV) van de KNRB om 10.30 uur en heet alle 

aanwezigen van harte welkom, met name de ereleden, dragers van erepenningen en journalisten. Hij 

vraagt de vergadering een minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan Geri Donkervoort, 

voormalig bestuurslid, en Arie Landaal, voormalig voorzitter van de KNRB.  

 

Hij stelt voor om de agendapunten 5 en 6 gecombineerd te behandelen in verband met diverse 

ingekomen stukken. Aldus wordt besloten. De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van het 

bovenstaande. 

 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
De voorzitter heeft de volgende mededelingen: 
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− De KNRB heeft Pieta van Dishoeck aangesteld als vertrouwenscontactpersoon. Zij is te bereiken 

via vcp@knrb.nl. 

− Er is een commissie Nieuwe Verenigingen opgericht ter ondersteuning van nieuwe verenigingen.  

− André Bolhuis is opnieuw verkozen tot voorzitter van NOC*NSF, ondanks een groot aantal 

onthoudingen bij de stemming. De begroting van NOC*NSF is goedgekeurd. Het deel van de 

middelen dat bestemd is voor het apparaat van NOC*NSF zelf is gestegen met 4 miljoen euro met 

als argument het komende Olympische jaar, maar de middelen voor de bonden zijn met 10% 

gedaald. De KNRB krijgt 3% minder. Dit zal grote gevolgen hebben voor de sportbonden. Al met 

al geen gezonde situatie voor de Nederlandse sport. 

 

3. Ingekomen stukken 
De ingekomen stukken: 

− Een brief van 17 november 2015 van de besturen van de RTC’s Noord, Midden, Noord-

Holland/Flevoland, Zuid-Holland en Zuid-Nederland met betrekking tot de Begroting 2016; 

− Een brief van de besturen van de studentenroeiverenigingen K.S.R.V. “Njord”, M.S.R.V. “Saurus”, 

G.S.R. Aegir, T.S.R. Vidar, W.S.R. Argo, D.S.R.V. Laga met betrekking tot het 

wedstrijdprogramma; 

− Een brief (uitgedeeld tijdens de vergadering) van 20 november 2015 van Gyas met betrekking tot 

de Begroting 2016, bevattend een motie op de begroting. 

− Een e-mail van mevrouw Bik (erelid) die wegens ziekte niet aanwezig kan zijn en langs deze weg 

aandacht vraagt voor het 100-jarig bestaan van de KNRB in 2017. Zij vraagt of er plannen zijn 

voor de viering. In antwoord daarop zegt de voorzitter dat het bestuur zich daarover aanstaande 

zomer zal buigen.  

 

4. Notulen van de Algemene Vergadering van 27 juni 2014  
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld. 

 

5. Vaststellen Jaarplan  2016 in combinatie met  
6. Vaststellen Begroting 2016  
De voorzitter stelt voor de commissaris toproeien en de penningmeester een toelichting te laten 

geven, voorafgaand aan de behandeling van het Jaarplan 2016 en de Begroting 2016.  

 

De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) begrijpt de bezorgde reacties van de verenigingen met 

betrekking tot het juniorenroeien en de RTC’s. De KNRB deelt de visie van de burgerverenigingen dat  

juniorenroeien van belang is voor de toekomst van het Nederlandse toproeien en de vitaliteit van de 

verenigingen. Het ontbreekt de bond echter aan de daarvoor benodigde middelen. Ook heeft de bond 

een financieringsprobleem voor wat betreft de RTC’s. De KNRB heeft deze de afgelopen jaren 

gesteund met elk 10.000 euro. Vorig jaar was daarmee 40.000 euro gemoeid. Inmiddels zijn er echter 

vijf RTC’s en zou het bedrag oplopen tot 50.000 euro.  
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Voor de Olympische Spelen van 2012 was het budget van de KNRB twee zo hoog als nu. Ondanks 

het dalende budget is de KNRB er toch in geslaagd om het OTC te bouwen, een WK te organiseren, 

het bondsbureau te reorganiseren en het toproeien te professionaliseren. Inmiddels is het stadium van 

aanpassingen en interne oplossingen echter voorbij. Om de gerechtvaardigde wensen vanuit de 

roeiwereld te kunnen honoreren zal de KNRB samen met de verenigingen op zoek moeten naar 

middelen. Het bestuur wil in maart 2016 een plan presenteren voor de talentontwikkeling tot aan de 

overstap naar het nationale roeiteam. Het geld dat daarvoor nodig is, zal in samenwerking met de 

verenigingen met hun 35.000 leden gevonden moeten worden. De geslaagde crowdfundingactie voor 

de meisjesacht naar Rio de Janeiro is een goed voorbeeld van wat er mogelijk is. Het bestuur wil in 

dialoog met de verenigingen eerst een oplossing zoeken voor de financiële problemen voor 2016 en 

daarna een plan ontwikkelen voor 2017 en volgende jaren. Het bestuur wil de plannen op de AV in 

maart 2016 presenteren. Het bestuur is zich ervan bewust dat dit scenario de problemen op korte 

termijn niet oplost. Het bestuur zal proberen om de RTC’s te helpen, als zij financiële verplichtingen 

zijn aangegaan. Het is duidelijk dat een te grote afhankelijkheid van subsidies en sponsoring niet 

langer wenselijk is.  

 

De heer Maes (penningmeester) brengt in herinnering dat de sport tot nu toe voor een deel 

gefinancierd werd uit de Lotto-gelden. Die geldstroom staat echter onder druk door een dalend aantal 

deelnemers. Als oplossing voor dit probleem wordt gedacht aan een fusie met de Staatsloterij. De 

KNRB steunt het standpunt van Marcel Wintels, voorzitter van de KNWU, die vindt dat de overheid de 

financiering van de sport zou moeten overnemen, maar dat zal naar verwachting voorlopig niet 

gebeuren. De KNRB blijft dus afhankelijk van de afnemende Lottogelden en zal op zoek moeten naar 

andere financieringsmogelijkheden.  

De heer Van Kouterik van Die Leythe heeft eerder gepleit voor meer inzicht in de geldstromen en 

bestedingen van de KNRB. Daarom is in een bijlage bij de Begroting 2016 opgenomen wat activiteiten 

opbrengen, wat deze kosten en wat de KNRB daaraan bijdraagt vanuit de contributies. Aan topsport 

geeft de KNRB 333.000 euro uit, verdeeld over het Aegon Nationaal Roeiteam (130.000 euro), 

talentontwikkeling (124.000 euro) en junioren (80.000 euro). De penningmeester vindt dit een 

evenwichtige verdeling, ook al zou het bestuur natuurlijk meer geld willen besteden aan topsport. Dat 

er geen geld voor de RTC’s is begroot, is een weloverwogen keuze van het bestuur. Dit onderwerp zal 

zo dadelijk aan de orde komen. In dat kader waarschuwt de penningmeester er alvast voor dat 

veranderingen in de begroting gepaard moeten gaan met dekkingsvoorstellen. Als de verenigingen 

40.000 euro zouden willen uitgeven aan de RTC’s, dan gaat dat onvermijdelijk ten koste van iets 

anders. De KNRB heeft in de afgelopen jaren al heel veel maatregelen genomen maar zit nu wel op 

een absoluut minimum. Bij de Gymnastiekbond en de Schaatsbond zal een deel van het personeel 

ontslagen worden. Die pijn heeft de KNRB al geleden maar nog verdergaande maatregelen zijn 

volgens de penningmeester niet meer mogelijk. Hij verwacht geen oplossingen van de Lotto of de 

overheid, de roeiwereld zal het zelf moeten doen.  
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De voorzitter voegt eraan toe dat de AV een begroting zal moeten vaststellen omdat NOC*NSF iedere 

mogelijkheid aangrijpt om de subsidie te verminderen, als niet voldaan wordt aan de eisen. In 

tegenstelling tot de andere bonden, heerst er bij de KNRB geen paniek, en dat wil het bestuur graag 

zo houden.  

 

De heer Smit (De Maas) stelt voorafgaand aan de discussie over de middelen, het Jaarplan 2016 aan 

de orde, en dan met name de mogelijkheden voor roeiers/ploegen die hard roeien maar die geen deel 

uitmaken van het ANRT. Op basis van het Jaarplan 2016 en het Talentenprogramma komt spreker tot 

de conclusie dat voor deze atleten de weg afgesloten is naar bijvoorbeeld de Olympische Spelen of 

het WK. Wat hem betreft kan dat nooit de bedoeling zijn. Een ploeg die kan aantonen het vereiste 

niveau te hebben, moet voor Nederland kunnen uitkomen. Roeivereniging De Maas begrijpt nut en 

noodzaak van het ANRT maar pleit ervoor om het niet op voorhand voor anderen onmogelijk te maken 

te starten op belangrijke wedstrijden. De Nederlandse roeigeschiedenis laat voldoende zien dat ook 

andere wegen tot succes kunnen leiden. Een bijkomend voordeel is dat die route de bond geen geld 

kost, wat toch een fantastisch verhaal is in deze tijd. Spreker pleit ervoor alle onduidelijkheid weg te 

nemen voor roeiers die geen lid zijn van het ANRT vanuit technische staf en in het Jaarplan 2016.  

 

De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) antwoordt dat nergens staat dat de weg naar de 

Olympische Spelen is afgesloten voor roeiers die geen deel uitmaken van het ANRT, maar dat de 

KNRB het mandaat en de plicht heeft, zowel naar de roeiwereld, NOC*NSF, hoofdsponsor Aegon en 

andere stakeholders, om het toproeien te organiseren en op deze wijze maximaal kansrijke ploegen 

voor de Olympische Spelen te formeren. Als Nederland zich wil kunnen meten met de internationale 

concurrentie, dan zullen atleten uit het hele land zich samen onder zo optimaal mogelijke begeleiding 

moeten kunnen ontwikkelen en combinaties moeten maken. Het is niet zinvol dat Nederlandse 

ploegen hierbij onderling de strijd aangaan, maar dat er ploegen geformeerd worden die zich met de 

internationale concurrentie kunnen meten en die kans maken op een medaille. De KNRB 

inventariseert de talenten in Nederland. De besten worden uitgenodigd om deel te nemen aan het 

ANRT. Er ontstaan daarbij steeds weer nieuwe kansen voor nieuwe talenten. Het is aan de atleten zelf 

om te kiezen al dan niet deel te nemen aan het ANRT. Het is verder ieders goed recht om zelf een 

ploeg te formeren en in het kader van talentontwikkeling deel te nemen aan nationale en 

internationale wedstrijden. Met de huidige selectie in het ANRT en de beschikbare middelen kan de 

KNRB niet alle Olympische nummers vullen. Voor nummers die niet gevuld worden door leden van het 

ANRT, kunnen andere roei(st)ers zich proberen te kwalificeren. Zij kunnen zich bewijzen door 

deelname aan een Wereldbekerwedstrijd en uiteindelijk aan het Olympisch Kwalificatie Toernooi. Er 

zijn dus ook buiten het ANRT mogelijkheden voor roeiers die geen deel uitmaken van het ANRT.. 

Ploegen die zich hierbij als kansrijk manifesteren, zal de bond graag steunen.  

 

De heer Smit (De Maas) is blij te horen dat er wel degelijk mogelijkheden zijn als ploegen kunnen 

laten zien dat zij voldoende niveau hebben. Het doel is uiteindelijk om ploegen te formeren met 

medaillekansen.  
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De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) benadrukt dat het er om gaat ploegen te formeren die 

medaillekansen hebben op internationaal niveau. Hij plaatst daarbij de kanttekening dat de KNRB, en 

daarna voor Olympische Spelen in laatste instantie NOC*NSF, de uiteindelijke keuze maakt, mochten 

er (in niet door het ANRT bezette nummers) twee ploegen zijn die op vergelijkbaar niveau presteren.  

 

De heer Van Kouterik (Die Leythe) verwijst naar de toelichting van de heer IJsbrandy op de 

financiering van de RTC’s en de junioren, waarmee hij eigenlijk vooruitliep op zijn inbreng. Hij wil er 

echter aandacht aan besteden, vooral voor de mensen die er niet dagelijks mee te maken hebben. Hij 

benadrukt dat hij een positief verhaal had willen houden, ook al was de conclusie negatief. Die 

conclusie is nu wellicht iets minder negatief. Hij voert het woord namens de De Maas, Het Spaarne, 

Willem III, Die Leythe, Viking, De Amstel, Nautilus en Cornelis Tromp. Het juniorenprogramma van 

Ronald Florijn heeft zich in de afgelopen jaren succesvol ontwikkeld. In tegenstelling tot het ANRT 

leunt het juniorenprogramma zwaar op de inspanningen en het materiaal van de verenigingen. Het 

WK in Rio de Janeiro kostte ongeveer 90.000 euro en werd voor meer dan 60% gefinancierd door 

crowdfunding, sponsoring, bijdragen van de deelnemers en de verengingen. Het juniorentoproeien is 

een belangrijke leverancier van roeiers die moeten gaan presteren op WK’s en Olympische Spelen. 

Dat onderkent de KNRB in het Jaarplan 2016 en daarom is het vreemd dat daarin ook staat dat 

junioren zich met name moeten richten op het traject na de Olympische Spelen van 2020. Er zijn nu al 

junioren die het niveau van het ANRT heel dicht naderen. Dit voorjaar hebben tien verenigingen die 

junioren geleverd hebben aan de equipe voor het Junioren WK een garantie afgegeven voor 25.000 

euro op voorwaarde dat er vanaf 2016 een structurele versterking van het budget voor het 

juniorentoproeien zou komen. De manier waarop de juniorensuccessen van de afgelopen jaren zijn 

bereikt, is niet langer vol te houden. Er is geen geld voor trainingskampen, materiaal, coaches, 

trainingsweekenden et cetera. Iedereen hoopt dat Nederland op het komende WK op de WA-baan 

aansprekende resultaten kan laten zien. Daarom is het teleurstellend dat de KNRB niet wat meer vaart 

gemaakt heeft met het maken van plannen. Nu is er weer een jaar verloren gegaan. Van de 

genoemde verenigingen hebben zeven een laatste poging gedaan om het bestuur van de KNRB tot 

actie te bewegen. De heer IJsbrandy is de verenigingen op een aantal punten tegemoetgekomen. De 

verenigingen zetten zich in voor de ambities van het juniorentoproeien die ook geformuleerd staan in 

het plan van de KNRB zelf, en vinden dat die een budget verdienen. Met één biertje per 

verenigingsroeier per jaar kan een groeiende groep talenten geholpen worden, wat bovendien een 

enorme impuls zou zijn voor verenigingen en wat de samenwerking tussen burger- en 

studentenverenigingen versterkt. De verenigingen vragen aan het bestuur van de KNRB de 

toezegging dat het budget voor 2016 voor het juniorentoproeien verhoogd wordt met tenminste 50.000 

euro door verschuiving binnen het totale budget voor toproeien; daarnaast vragen de verenigingen de 

toezegging dat in de voorjaarsvergadering een meerjarenplan voor het juniorentoproeien wordt 

gepresenteerd met een structurele budgetverhoging, zoals in het plan voor 2016 wordt gepresenteerd; 
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En wordt gevraagd dat serieus gewerkt wordt aan een betere samenwerking en misschien zelfs wel 

integratie van het juniorenprogramma en het programma onder 23, zodat ten volle gebruik kan worden 

gemaakt van de subsidiemogelijkheden van NOC*NSF.  

Omdat  dit voorstel niet geagendeerd is, kan er niet over gestemd worden. Spreker nodigt echter alle 

andere verengingen uit om hun steun voor dit voorstel kenbaar te maken.  

 

De voorzitter concludeert dat eerdergenoemde verenigingen voorstellen om een budget van 50.000 

euro beschikbaar te stellen voor het juniorenroeien ten koste van het toproeien, overleg over een plan 

voor de toekomst en integratie van het juniorenprogramma in het programma onder 23.  

 

De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) antwoordt dat het bestuur al heeft toegezegd te zullen 

overleggen over een plan. Het bestuur steunt ook het voorstel om talentontwikkeling als één traject te 

zien dat zich uitstrekt van het juniorenroeien tot toetreding tot het ANRT. Het voorstel om het 

juniorenroeien komend jaar een budget toe te wijzen van 50.000 euro in combinatie met de wens van 

de RTC’s om gesteund te worden met 50.000 euro zou een ombuiging in de huidige topsportbegroting 

betekenen van 100.000 euro. Dat is op dit moment onmogelijk en volstrekt onwenselijk omdat de 

prestaties op de Olympische Spelen dit jaar van doorslaggevende betekenis zijn voor het Nederlandse 

roeien en daarom voorop staan. Resultaten op het WK in Rotterdam zullen voor de buitenwereld 

minder aansprekend zijn dan resultaten tijdens de Olympische Spelen. Spreker vraagt daarom niet 

alleen om begrip maar ook om steun en solidariteit van de roeigemeenschap voor de 

medaillekandidaten.  

 

De heer Van Kouterik (Die Leythe) wijst erop dat het budget van het ANRT veertien keer zo groot is 

als het budget voor het juniorenroeien. De verenigingen vragen om een ombuiging van slechts 2,5% 

op het budget van toproeien.  

 

De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) brengt daar tegenin dat een groot deel van het budget 

nodig is om vaste kosten te dekken en dat bovendien de besteding van de middelen vooraf voor een 

groot deel is vastgelegd. Zelfs als de KNRB een coach zou ontslaan, dan mag dat geld niet besteed 

worden aan bijvoorbeeld de RTC’s. Er worden al veel minder, en minder luxe, trainingskampen in het 

buitenland georganiseerd. De uitbreiding van het OTC heeft de bond in staat gesteld om veel meer 

thuis te trainen. Daarmee is veel geld bespaard. Nederland heeft waarschijnlijk het meest efficiënte 

programma van de wereld dankzij deze faciliteiten. Het zou onverantwoord zijn om 100.000 euro om 

te buigen. 

 

De heer Smit (De Maas) ondersteunt als medeondertekenaar van de brief het pleidooi van de heer 

Van Kouterik.  Iedereen weet dat de jeugd de toekomst heeft. In het Jaarplan 2016 staat dat 

Denemarken enorm investeert in het juniorenroeien omdat er sprake is van vergrijzing van de 

roeipopulatie. Nederland gaat op deze manier dezelfde kant op. Verenigingen investeren zelf heel 

veel in hun jeugdleden. Spreker pleit ervoor dat de besturen van die verenigingen actief gaan 
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meedenken met het bondsbestuur over de toekomst. Het is extreem belangrijk dat er nog kandidaten 

beschikbaar zijn voor de Olympische Spelen in Tokyo in 2020 en daarna. Voor iedere vereniging, en 

niet alleen de grote, is het van belang dat de jeugd kiest voor roeien. Jeugdleden brengen hun ouders 

mee en op die manier werkt jeugdroeien als vliegwiel om het roeien te laten groeien.  

 

De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) is het met hem eens maar hij plaatst er als kanttekening 

bij dat er in Denemarken een heel fors bedrag aan subsidie aan te pas gekomen is om roeien 

populairder te maken. 

 

De voorzitter stelt voor aan het proces naar maart toe uitleg over de bestedingsmogelijkheden van de 

middelen toe te voegen. Het voert te ver om dat nu tijdens deze vergadering tot in detail uit te leggen 

en te behandelen. 

 

Mevrouw Compaan (Willem III) begrijpt het geldprobleem. Willem III investeert heel veel in jeugd en 

junioren, zowel in materiaal als begeleiding. Zij heeft in eerder overleg begrepen dat geld van 

NOC*NSF niet besteed mag worden aan junioren. In het roeien wordt onderscheid gemaakt tussen 

junioren en talentontwikkeling. Wellicht is het verstandig om het juniorenroeien development te 

noemen, zodat een klein deel van de middelen van NOC*NSF wel ingezet kan worden voor het 

juniorenroeien.  

 

De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) bevestigt dat een deel van het NOC*NSF geld besteed 

kan worden aan talentontwikkeling, maar met name voor die atleten die qua ontwikkeling 1-2 jaar voor 

het (internationale SA-) podium zitten. Dat is geen leeftijdcriterium maar een niveau-criterium. In 

uitzonderingsgevallen zouden deze middelen dan ook voor junioren ingezet kunnen worden. 

 

De voorzitter antwoordt dat het bestuur zeker bereid is om dat te doen, als het mogelijk is. 

Voorzichtigheid is echter geboden want NOC*NSF is door de subsidieproblemen genoodzaakt om op 

alle mogelijke manieren gebruik te maken van niet-voldoen door bonden aan de regels om minder 

geld uit te hoeven geven dan eerder beloofd. 

 

Mevrouw Neppėrus (erelid) concludeert dat er sprake is van een vervelende situatie. Ook zij wordt niet 

vrolijk van de huidige regels van NOC*NSF. Zij pleit voor een degelijk plan van aanpak voor de 

toekomst maar daarnaast adviseert zij de KNRB om dit probleem in samenwerking met andere 

bonden onder de aandacht te brengen van NOC*NSF.  

 

De heer Olthof (Het Spaarne) verklaart dat Het Spaarne de motie met betrekking tot de RTC’s mede 

heeft ondertekend en ook heeft deelgenomen aan het overleg over het juniorentoproeien. Hij is blij 

met de toezegging dat de bond in samenwerking met de verenigingen een plan gaat maken maar 

daarnaast moet wat hem betreft ook creatief nagedacht worden over manieren om aan extra middelen 

te komen. Hij is echter wel erg teleurgesteld over de manier waarop de Begroting 2016 gepresenteerd 
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wordt. Het wordt ervaren als een soort overval. Hij denkt dat er veel meer mogelijk was geweest, als 

er in een eerder stadium overleg was gevoerd met de verenigingen. Hij had verwacht dat het plan 

vandaag gepresenteerd zou worden, omdat er in het voorjaar al uitgebreid over gesproken is. Het 

totale budget voor het juniorentoproeien en de RTC’s bedraagt slechts 4,5% van de begroting, terwijl 

het budget voor het seniorenroeien en de talentontwikkeling 55% van de begroting uitmaakt. In het 

antwoord op de brief van de verenigingen over de RTC’s staat dat het bestuur een moeilijke afweging 

heeft moeten maken tussen de lange en de korte termijn. Spreker vindt dat die afweging geleid heeft 

tot een wanverhouding. Hij verzoekt het bestuur dringend om een verschuiving in de middelen aan te 

brengen, ook voor 2016. Het Spaarne is graag bereid om mee te denken over de langere termijn. 

Spreker herhaalt nogmaals dat de Begroting 2016 wat hem betreft niet ongewijzigd kan blijven.  

 

De voorzitter vraagt in reactie op het pleidooi van de heer Olthof of hij een voorstel heeft voor de 

vergadering en zo ja, of hij daarbij de dekking wil aangeven.  

 

De heer Loomans (Gyas) steunt het pleidooi van de heer Olthof. Nederland heeft te maken met 

veranderende geldstromen in de sport en dat geldt dus ook voor het roeien. Gyas wil daarover heel 

graag meedenken, zeker in relatie tot de RTC’s. Spreker vindt het uiterst merkwaardig dat een maand 

voor het eerder afgesproken evaluatiemoment het budget voor de RTC’s op de Begroting 2016, als 

donderslag bij heldere hemel, op nul wordt gezet en dat daarover niet eerder gecommuniceerd is. De 

RTC’s voelen zich gepasseerd. Gyas zal de uitnodiging om mee te denken over de toekomst graag 

accepteren maar wijst er wel op dat deze handelwijze de mogelijkheden van de RTC’s om financiering 

te krijgen van derden, ernstig ondermijnt. In sommige gevallen is steun van de KNRB namelijk een 

voorwaarde. Als het bestuur niet bereid is om de begroting in die zin aan te passen, dan zal Gyas een 

amendement indienen met dezelfde strekking  als de van tevoren ingezonden motie. Het dictum van 

het amendement luidt: “ De AV van de KNRB, bijeen op 21 november 2015 te Den Haag, besluit de 

post RTC’s in de Begroting 2016 vast te stellen op 40.000 euro en hiervoor dekking te zoeken bij 

andere posten in de Begroting 2016 en het verwachte positieve rekeningresultaat over 2015. “ 

 

De voorzitter vraagt of de heer Loomans kan aangeven bij welke posten die dekking gezocht moet 

worden.  

 

De heer Loomans (Gyas) heeft niet voldoende kennis van de begroting van de KNRB om daarop 

antwoord te kunnen geven. Er wordt echter een positief resultaat van 43.000 euro verwacht over 

2015. Hij stelt voor om dat bedrag te reserveren voor de RTC’s, in ieder geval tot na de evaluatie. 

Mocht blijken dat er andere oplossingen zijn, dan hoeft de KNRB het geld niet te besteden. Hij vindt 

de huidige handelwijze van het bestuur in ieder geval onverantwoord, temeer omdat dit de waarde van 

de evaluatie ondermijnt.  

 

De voorzitter beaamt dat de communicatie over dit onderwerp bepaald geen schoonheidsprijs 

verdient. Inmiddels is duidelijk dat de verenigingen en het bestuur van de KNRB met elkaar in overleg 
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willen gaan. De voorzitter zegt toe om in het vervolg meer aandacht te besteden aan de 

communicatie. Het bestuur heeft al toegezegd dat bestaande verplichtingen van RTC’s in principe 

staan. Zonder te formeel in te gaan op wie wanneer wat mag indienen, raadt de voorzitter met nadruk 

een motie of amendement voor een ombuiging van 40.000 euro in deze vergadering af omdat dit 

onherroepelijk tot een enorme discussie zou leiden. Het is zaak dat er vandaag een begroting wordt 

vastgesteld.  

 

De heer Maes (penningmeester) voegt daaraan toe dat hij zich zeker niet rijk wil rekenen met een 

geschat overschot van 43.000 euro. Hij wil een sluitende begroting en hij wil niet interen op het 

vermogen, temeer omdat de FAC steeds heeft aangedrongen op het versterken van het vermogen.  

 

De heer Loomans (Gyas) zet op zijn beurt vraagtekens bij de keuzes van het bestuur. Hij vindt zijn 

voorstel verantwoord omdat de RTC’s verplichtingen zijn aangegaan. Het  is onverantwoord dat het 

bestuur van de KNRB beloftes doet op dat punt, terwijl de penningmeester zegt dat er geen middelen 

zijn.  

 

De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) wijst erop dat de huidige vijf RTC’s heel verschillend 

georganiseerd en gefinancierd zijn. Het is dus lastig om generieke uitspreken te doen. Het bestuur zal 

individuele gesprekken voeren met alle RTC’s en wil nu niet vooruitlopen op de resultaten.  

 

De voorzitter is ervan overtuigd dat de problemen alleen opgelost kunnen worden door het proces 

naar maart toe zo breed mogelijk te trekken. Hij vindt het ook niet verstandig om nu al te diep in te 

gaan op de financiën van 2016. Het bestuur zal proberen om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan 

gemaakte afspraken.  

 

De heer Niehe (Naarden) steunt het betoog van de heer Loomans. Hij heeft namens Naarden ook zijn 

steun toegezegd aan de brief en de motie. Het bestuur doet een toezegging met betrekking tot de 

verplichtingen die sommige RTC’s reeds zijn aangegaan. Spreker vindt dat een dergelijke toezegging 

materieel gemaakt moet worden in de begroting. Wat hem betreft kan het bestuur niet volstaan met 

het antwoord dat er individuele gesprekken gevoerd zullen worden. Dat wekt de indruk, alsof er geen 

enkel gevolg zou zijn voor de begroting. Daarvoor zal dus hoe dan ook een post moeten worden 

opgenomen in de Begroting 2016. Bovendien vindt spreker dat uit de opmerking van de 

penningmeester dat een mogelijk overschot over 2015 niet zal worden aangewend voor de RTC’s, 

een zekere onwil spreekt. Spreker vindt dat de bestemming van een mogelijk overschot hoe dan ook 

onderwerp van discussie moet zijn.  

 

De heer Maes (penningmeester) beaamt dat dat zeker een discussiepunt is maar voegt eraan toe dat 

de FAC (namens de AV) jarenlang heeft aangedrongen op versterking van het eigen vermogen. 

Daarom vindt hij het onwenselijk en in tegenspraak met de wens van de AV om deze 43.000 euro, die 

niet eens zeker zijn, anders te bestemmen.  
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Mevrouw Neppérus (erelid) bevestigt dat de FAC inderdaad steeds gepleit heeft voor versterking van 

het eigen vermogen. Anderzijds vindt zij het gebrek aan communicatie een punt dat meeweegt. 

Daarom adviseert zij het bestuur om erover na te denken en er in maart 2016 op terug te komen. Als 

het nodig zou zijn om iets te gebruiken van het mogelijke overschot van 43.000 euro om tijdelijk de 

ergste nood te lenigen, dan zou dat voor de FAC bespreekbaar zijn in deze uitzonderlijke situatie. 

 

De voorzitter onderstreept nogmaals het belang van het beoogde proces naar maart toe. Hij stelt voor 

om deze discussie in dat proces op te nemen. Hij vraagt de AV de Begroting 2016 goed te keuren met 

de kanttekening dat bestaande verplichtingen van de RTC’s gehonoreerd zullen worden. Hij biedt zijn 

excuses aan voor de slechte communicatie en hoopt dat in de komende maanden goed te maken. 

 

De heer Boersma (Pontos) vraagt wat het bestuur gaat doen met de ingediende motie.  

 

De voorzitter antwoordt dat het bestuur die motie ontraadt.  

 

De heer Boersma (Pontos) neemt aan dat de motie in stemming gebracht wordt. 

 

De voorzitter antwoordt dat dat statutair niet mogelijk is. 

 

De heer Loomans (Gyas) zegt daarop dat het Huishoudelijk Reglement suggereert dat een 

amendement wel in stemming moet worden gebracht, mits deze tijdens de vergadering is ingediend. 

Hij heeft inmiddels een amendement bij de secretaris ingediend. 

 

De voorzitter is van mening dat het amendement bij het vaststellen van de agenda aangekondigd had 

moeten worden.  

 

De heer Loomans (Gyas) heeft voor de vergadering geïnformeerd naar de procedure. Hij heeft met de 

secretaris afgesproken dat tijdens de vergadering besloten zou worden hoe ermee om te gaan.  

 

Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat vooraf gesproken is over de ingediende motie. Die is 

uitgedeeld, zodat iedereen daarvan kennis heeft kunnen nemen. Juist omdat er niets in de Statuten 

staat, is besloten om de motie als ingekomen stuk onder de aandacht te brengen van de leden. Als de 

leden het gevoel zouden hebben dat er onvoldoende aan hun wensen tegemoetgekomen wordt, dan 

zou tijdens de vergadering gesproken worden over de verdere gang van zaken. De vergadering moet 

bepalen hoe hiermee om te gaan.  

 

De heer De Jonge (De Eem) is nog nooit statuten tegengekomen, waarin staat dat een tijdens de 

vergadering ingediend amendement over een punt dat op de agenda staat, niet in behandeling zou 

worden genomen of niet in stemming gebracht zou worden. Hij roept het bestuur op om het 
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amendement dus wel in stemming te brengen. De voorzitter heeft al toegegeven dat de communicatie 

op dit punt geen schoonheidsprijs verdient. Dat verklaart vermoedelijk waarom spreker deze hele 

discussie gemist heeft. Hij zou het op prijs stellen als het bestuur het amendement in stemming brengt 

of op zijn minst een extra belofte doet over een betere communicatie tussen nu en maart 2016. 

Wellicht kan de voorzitter de indieners daarmee bewegen om het amendement tot maart aan te 

houden.   

 

De voorzitter biedt nogmaals excuses aan voor het gebrek aan communicatie. Het was niet de 

bedoeling om de verenigingen te overvallen. Hij zegt toe dat er zorgvuldiger zal worden omgegaan 

met de communicatie over het proces naar maart toe. Wat hem betreft kan de vergadering stemmen 

over het amendement maar het bestuur vindt het verstandiger om deze discussie aan te houden.  

 

De heer Boersma (Pontos) vindt het een sympathiek voorstel maar hij zou dan wel zeker willen weten 

dat de Begroting 2016 in maart nog gewijzigd kan worden.  

 

De voorzitter antwoordt dat alles kan maar dat de mogelijkheden mede afhankelijk zijn van het 

uiteindelijke rekeningresultaat.  

 

De heer Maes (penningmeester) voegt eraan toe dat de AV een begroting vaststelt op hoofdlijnen, 

gebaseerd op geschatte kosten. Het bestuur kan altijd in overleg met de AV binnen een begroting 

schuiven.  

 

De heer Boersma (Pontos) krijgt het onaangename gevoel dat de penningmeester van de KNRB 

bedoelt te zeggen dat het bestuur een verzoek van de AV hoe dan ook niet gaat uitvoeren. 

 

De voorzitter legt uit dat de penningmeester bedoelt dat de buitenkant van de envelop wat het bestuur 

betreft staat. Het beoogde proces is bedoeld om de principes van de verdeling van de middelen voor 

iedereen duidelijk te maken en om vervolgens te kijken wat dat betekent. Het lijkt hem gevaarlijk om 

nu al te praten over ruimte, terwijl die nog niet zeker is. Vrij snel na het einde van het jaar zal daarover 

meer duidelijkheid bestaan. Hij vraagt of Gyas het amendement in stemming wil brengen.  

 

De heer Loomans (Gyas) vraagt of hij mag rekenen op 30.000 euro (het totale bedrag aan subsidie 

dat Gyas verwacht te krijgen) van de KNRB, als de universiteit de subsidie intrekt omdat de vereiste 

steun van de bond ontbreekt.  

 

De voorzitter geeft in principe geen antwoord op hypothetische vragen. 

 

De heer De Jong (Vidar) vindt de gang van zaken bijzonder. Het bestuur biedt weliswaar excuses aan 

voor het gebrek aan communicatie maar wil toch dat de AV de Begroting 2016 goedkeurt. Het gebrek 

aan communicatie is juist de oorzaak van deze discussie maar het bestuur legt het probleem toch bij 
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de verenigingen neer. De verenigingen moeten bij hun subsidiegevers gaan uitleggen dat de kleine 

hefboom van 10.000 euro van de KNRB geen voortgang vindt. Daarmee worden grotere 

subsidiebijdragen op het spel gezet. Vidar is er daarom voorstander van om het amendement in 

stemming te brengen.  

 

De voorzitter antwoordt dat het bestuur niets anders doet dan goedkeuring vragen voor de Begroting 

2016 en de AV wijst op de mogelijke gevolgen, als dat niet gebeurt. De KNRB gaat vervolgens in de 

periode tot maart 2016 opnieuw in gesprek met een bredere groep verenigingen. De voorzitter 

benadrukt dat de buitenwereld de roeisport in ieder geval niet gaat helpen. Hij vindt dat het bestuur 

een constructief voorstel doet. Als de AV dat wenst, dan brengt het bestuur eerst het amendement in 

stemming en daarna het voorstel.  

 

De heer Loomans (Gyas) vraagt hoe de stemming in zijn werk gaat. 

 

De voorzitter antwoordt dat stemming plaatsvindt bij handopsteking, tenzij iemand om hoofdelijke 

stemming vraagt of als de uitslag niet duidelijk is.  

 

De heer Van Kouterik (Die Leythe) legt een stemverklaring af met betrekking tot de Begroting 2016. 

Hoewel hij beseft dat het niet goedkeuren van een begroting een zwaar middel is dat bovendien 

gevolgen kan hebben, was hij toch van plan om niet in stemmen met het voorstel.  

 

De voorzitter benadrukt dat het bestuur de goedkeuring van de begroting in de tijd juist naar voren 

heeft gehaald omdat een van de eisen voor subsidie van NOC*NSF is het hebben van een 

goedgekeurde begroting.  

 

De heer Van Kouterik (Die Leythe) heeft een aantal hoopgevende opmerkingen gehoord. Het moet 

hem echter van het hart dat deze AV nu al een paar keer belast is met een omvangrijke discussie over 

het juniorentoproeien. Hij benadrukt dat het door het bestuur voorgestelde proces serieus en 

oplossingsgericht opgepakt moet worden. Hij wil de bevestiging krijgen dat het bestuur zich extra zal 

inzetten voor versterking van het budget want op deze manier gaat het niet langer. Als de verengingen 

met hun coaches, materiaal en faciliteiten geheel of gedeeltelijk afhaken, dan ligt de boel op zijn gat. 

Dat zal niet zo snel gebeuren omdat er een enorme solidariteit in de roeigemeenschap is maar het 

bestuur mag niet lichtzinnig met dat risico omgaan. Als hij instemt met de Begroting 2016, dan doet hij 

dat met aarzeling en niet van harte. Die Leythe is bereid om het bestuur vertrouwen te geven maar zal 

dan ook zeer intensief de discussie aangaan met het bestuur. 

 

De voorzitter kan zich daarin volledig vinden. Hij vraagt wie voor het amendement is om 40.000 euro 

te reserveren voor de RTC’s gedurende het proces tot maart 2016. Omdat de uitslag niet overduidelijk 

is, wordt besloten tot schriftelijke stemming. De stembriefjes worden uitgedeeld. 
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Mevrouw Fobler (secretaris) leest het dictum van het amendement voor: “De AV van de KNRB, bijeen 

op 21 november 2015 te Den Haag, besluit om in de Begroting 2016 de post ‘regionale talentcentra’ 

(RTC’s) vast te stellen op 40.000 euro, hiervoor dekking te zoeken bij andere posten in de Begroting 

2016 en het verwachte positieve rekeningresultaat 2015 (zie Begroting 2016, kolom 2015 8+4).“  Er is 

een stembureau ingericht, bestaande uit een vertegenwoordiger van Gyas en twee bestuursleden. 

Alle aanwezige verenigingen beschikken inmiddels over een stembriefje, waarop de zwaarte van de 

stem aangegeven staat.  

 

De voorzitter stelt voor dat de heer Grootenhuis zijn presentatie over het WK 2016 houdt, terwijl het 

stembureau de stemmen telt.  

 

 
11. WK 2016 
De heer Grootenhuis (WK 2016) is blij dat hij de AV kan vertellen over dit unieke evenement, namelijk 

drie WK’s in één, met als uitgangspunten sportiviteit, verbinding tussen de stad Rotterdam, de haven, 

het water en de sport, de wereldkampioene JW1x (Marieke Keijser) en topfotograaf Martin Dijkstra. 

Deze uitgangspunten zullen het gezicht van het evenement bepalen in de nog resterende maanden 

voordat het plaatsvindt. Het is bijzonder dat Nederland zo kort na het WK 2014 in Amsterdam, alweer 

een WK mag organiseren  en dan nog wel drie WK’s in één.  Naar verwachting zullen er 60 tot 70 

landen meedoen met 3500 atleten en hun begeleiders. Op basis van de eerste indicaties zou dat 

aantal zelfs nog hoger kunnen uitvallen. De organisatie bestaat uit een executive committee, 

organizing committee met daaronder een aantal managers. In totaal ongeveer 30 mensen. De 

volgende stap is het werven van de 600 vrijwilligers die nodig zijn. Daarin spelen de Nederlandse 

roeiverenigingen een grote rol. De organisatie zal de verenigingen daarover benaderen. Spreker roept 

de verenigingen op om ervaren leden te vragen om zich op te geven als vrijwilliger. Hij roept de 

verenigingen ook op om de wedstrijden te promoten en ervoor te zorgen dat veel mensen de 

wedstrijden gaan bezoeken. De sponsoring is nog niet helemaal rond. Op de Nationale Roeidag op 30 

januari 2015, krijgt heel roeiend Nederland vroegtijdig de kans om eenmalig tickets te kopen voor de 

helft van de prijs, onder de voorwaarde dat de tickets direct worden afgerekend. Spreker is ervan 

overtuigd dat alle aanwezigen vandaag de passie voor roeien delen en daarom ook bereid zijn om zo 

veel energie en tijd te steken in de organisatie van zo’n groot evenement. Hij benadrukt nogmaals dat 

dat alleen lukt, als heel roeiend Nederland erachter gaat staan en massaal de WK’s op de Willem 

Alexanderbaan in de Eendragtspolder bij Zevenhuizen gaat bezoeken.  

 

 
5. Vaststellen Jaarplan  2016 
6. Vaststellen Begroting 2016  

Mevrouw Fobler (secretaris) concludeert dat er 45 stembriefjes (in totaal 135 stemmen) zijn ingediend 

en dat het amendement is aangenomen met 65 stemmen voor en 64 tegen.  
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De voorzitter brengt het Jaarplan en de gewijzigde Begroting 2016 (dus inclusief het amendement) in 

stemming. Het Jaarplan, met de toezegging van nadere discussie met de verenigingen tussen nu en 

de volgende AV in maart 2016, en inclusief de gewijzigde Begroting 2016 worden met een ruime 

meerderheid goedgekeurd.  

 

7. Wijziging Huishoudelijk Reglement 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Haagsma.  

 

De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) vraagt of de AV kan instemmen met de voorgestelde 

wijziging van het Huishoudelijk Reglement betreffende lustrumuitingen.  

 

De AV stemt in met het voorstel. 

 

8.  Wijziging Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) legt uit dat de wijziging uit twee onderdelen bestaat. Ten 

eerste het voorstel voor het nieuwe programma voor nationale wedstrijden. Er is veel over gesproken. 

Er is een omvangrijk document gepubliceerd met alle voorgestelde wijzigingen en uitleg. Hij 

concludeert dat in alle voorafgaande overleggen overeenstemming is bereikt over het doel van de 

aanpassingen, namelijk het aanbrengen van een verschuiving in het aanbod van skiffs naar grotere 

boottypen (dubbeltwee en dubbelvier), het creëren van vollere velden in het midden- en topsegment 

en het sneller laten doorstromen van talentvolle roeiers naar het topsegment. In de gesprekken is door 

de verenigingen uitgebreid aandacht besteed aan de gevolgen voor de verenigingen. Uit een peiling 

op de laatste ledenvergadering van de NSRF bleek dat de wens bestaat om wat meer tijd te nemen 

om te zoeken naar betere alternatieven dan dit voorstel. Daarom stelt het bestuur voor aan de AV om 

tot maart 2016 de tijd te nemen. Dat heeft echter wel gevolgen voor een aantal verenigingen dat zich 

al heeft voorbereid op de nieuwe klassementen.  

De heer Denissen (HBW) vraagt wat dit uitstel betekent voor de wedstijdorganisatoren. 

 

De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat de wedstrijdorganisatoren met het 

bestaande standaardprogramma blijven werken.  

 

De heer Denissen (HBW) begrijpt dat  alles wat voorbereid was, nu weer teruggedraaid wordt.  

 

De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt daarop bevestigend.  

 

De heer Takken (Euros) vraagt om een korte schorsing om even te kunnen beraadslagen.  

 

De voorzitter schorst de vergadering. Na heropening geeft hij het woord aan de heer Takken van 

Euros.  

 

15 
 



De heer Takken (Euros) vraagt om een stemming.  

 

De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) legt uit dat de 11 verenigingen uit het overleg voorstellen 

om het eerste onderdeel van de reglementswijzigingen uit te stellen tot 5 maart 2016 en in de 

tussentijd te zoeken naar betere alternatieven. Voor stemmen betekent dus instemmen met uitstel van 

de invoering tot 5 maart 2016. Dat betekent dat de veranderingen dit seizoen niet meer in kunnen 

gaan. 

 

De voorzitter concludeert dat een meerderheid van de AV instemt met uitstel van de wijziging.  

 

De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) kondigt aan dat de KNRB in de periode tot 5 maart 2016 

in overleg zal gaan met de studentenverenigingen en dat alle burgerverenigingen die er belang bij 

hebben van harte worden uitgenodigd om mee te praten. Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich 

aanmelden bij de heer Haagsma. Hij vervolgt dat er nog negen andere wijzigingsvoorstellen 

voorliggen die geen gevolgen hebben voor het wedstrijdprogramma. Hij concludeert dat niemand 

daarover het woord wenst te voeren. De AV stemt in met de voorgestelde wijzigingen.  

 

9. Wijziging van het Tuchtreglement 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) legt uit dat voorgesteld wordt om ook begunstigers en 

wedstrijdorganisatoren gebruik te kunnen laten maken van het tuchtreglement. Dit naar aanleiding van 

de incidenten bij de ZRB. De wijzigingen maken het mogelijk om klachten in te dienen maar het 

betekent ook dat de betrokkenen ook onderhevig zijn aan het reglement. Het betekent echter niet 

automatisch dat begunstigers onder het tuchtreglement vallen. Zij moeten er nog wel iets voor doen. 

De AV stemt in met de voorgestelde wijziging. 

 

10. Vacature KNRB bestuur 
De voorzitter deelt mee dat er twee vacatures voor de AV van 5 maart 2016, namelijk de 

penningmeester en de voorzitter. Het is gebruikelijk dat het bestuur kandidaten voordraagt. Voor de 

vacature van penningmeester heeft zich een kandidaat gemeld. Het bestuur heeft zich echter 

afgevraagd of dit wel het juiste moment is voor een dubbele wissel, gezien het komende WK en de 

Olympische Spelen.  Het bestuur is van mening dat het erg ongelukkig zou uitkomen als in maart 

zowel de penningmeester als de voorzitter opstappen. Volgens de statuten kan de voorzitter alleen als 

voorzitter worden herbenoemd. De voorzitter zal zeker in de daaropvolgende AV in november 2016 

stoppen.  

 

Mevrouw Fobler (secretaris) concludeert dat de heer Cornelis uiterlijk in november 2016 het 

voorzitterschap zal neerleggen. Het bestuur heeft het profiel voor de functie van voorzitter vastgesteld. 

Alle verenigingen krijgen dat toegestuurd met het verzoek om te zoeken naar geschikte kandidaten.  

De secretaris zal contact leggen met aangebrachte kandidaten. Gelet op de discussies met NOC*NSF 

kan de secretaris zich voorstellen dat het ook voor de langere termijn van belang is om te beschikken 
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over kandidaten met een groot, onverwacht netwerk dat van belang kan zijn voor de toekomst. 

Spreekster roept de verenigingen op om ook vanuit dat perspectief te zoeken naar kandidaten voor de 

langere termijn. Het is mogelijk om vanaf maart 2016 mee te gaan lopen om ingewerkt te worden.  

 

De voorzitter voegt er tot slot aan toe dat er in het selectiecomité geen kandidaten kunnen zitten. 

 
12.  Uitreiking KNRB wisselprijzen; Gambonnière, de vaardigheidsbeker jeugd, de Chris van 

Winden Vaardigheidsbeker voor Volwassenen, de Jeugdbeker en de KNRB wisselprijs 
Mevrouw Neppėrus (erelid) reikt traditiegetrouw de Gambonnière uit, een jaarlijkse wisselprijs voor de 

vereniging waarvan de roeisters de beste prestatie hebben geleverd in de senior A-nummers in 

Nederland. De Gambonnière wordt dit jaar gewonnen door Gyas.  

 

De heer Kraak (commissaris sportontwikkeling) reikt de vaardigheidsbeker voor de jeugd uit aan de 

ARZV, waar 48% van de jeugd de vaardigheidsproef heeft afgelegd. 

 

De heer Kraak (commissaris sportontwikkeling) reikt eveneens de Chris van Windenbeker uit, bedoeld 

voor de vereniging waar de meeste vaardigheidsproeven door volwassenen zijn afgelegd. De prijs 

wordt dit jaar gewonnen door Ossa, waar 14% van de seniorenleden de vaardigheidsproef heeft 

afgelegd.  

 

De heer Kraak (commissaris sportontwikkeling) reikt de KNRB-wisselprijs voor de vrijwilliger van het 

jaar uit. Er wordt veel gesproken over topsport, waardoor de breedtesport er wel eens bekaaid afkomt. 

Spreker zou daarin graag verandering willen brengen. Het thema voor het meerjarenplan is 

‘verbinden’. Er is een initiatief, waarbij verbinden duidelijk centraal staat, een platform waar alle 

recreatieve roeiers elkaar kunnen vinden, namelijk de website www.toertochten-marathon-roeien.nl. 

Deze website onder de titel Toer! zal tijdens het Roeicongres in januari gepresenteerd worden. Marina 

van de Berg heeft deze website opgezet en verdient daarmee de titel ‘beste vrijwilliger’ van 2015.  

 

Mevrouw Fobler (secretaris) reikt de Tritonbeker uit, een jaarlijkse wisselprijs voor de vereniging 

waarvan de roeiers en roeisters de beste prestaties hebben geleverd op het FISA-

seniorenwereldkampioenschap of de Olympische Spelen. De Tritonbeker is ter beschikking gesteld 

door Dr. J. W. Hingst en wordt dit jaar gewonnen door Skadi. 

 

De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) reikt de Jeugdbeker uit aan Cornelis Tromp. De 

Jeugdbeker is een jaarlijkse wisselprijs voor de vereniging die met juniorploegen de beste prestaties 

heeft geleverd op bepalende wedstrijden in Nederland. 

 

13. Rondvraag 
De voorzitter roept alle leden op om een abonnement te nemen op het blad Roei! 
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De heer De Jonge (De Eem) voegt daaraan toe dat er bij de uitgang een mooie poster ligt. Hij 

verzoekt alle verenigingen om die op te hangen in hun clubhuis.  

 

De heer Belderbos (Pelargos) heeft begrepen dat er in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement 

weinig te vinden is over de gang van zaken bij moties en amendementen. Hij vraagt of het bestuur 

daaraan aandacht gaat besteden.  

 

De voorzitter antwoordt dat het bestuur daaraan voorlopig niet zal toekomen maar dat het wel op de 

lange lijst staat met punten met betrekking tot verengingsdemocratie. Hij is het met de heer Belderbos 

eens dat het een relatief ouderwets aandoend proces is. 

 

De heer Grootenhuis (WK 2016) vraagt de verenigingen om ook de poster van het WK mee te nemen 

en op de verenigingen op te hangen.  

 

Mevrouw Neppérus (erelid) voert bij afwezigheid van de erevoorzittende vereniging als laatste het 

woord namens de ereleden. Zij vindt dat het bestuur hard gewerkt heeft maar zij pleit er wel voor dat 

er meer aandacht besteed wordt aan communicatie. Een goede communicatie is essentieel. De KNRB 

moet de leden niet het gevoel geven dat zij overvallen worden. Zij is wel tevreden over het feit dat de 

financiën van de KNRB langzaam maar zeker beter op orde komen.  

 
14. Sluiting 
De voorzitter is blij dat de door hem zo vurig gewenste discussie met de verenigingen over de 

toekomst er komt. Het komend jaar wordt waarschijnlijk een van de belangrijkste jaren voor het 

Nederlandse roeien van dit decennium. Hij is ervan overtuigd dat de KNRB in staat zal zijn om te laten 

zien dat een sportbond niet afhankelijk hoeft te zijn van andere partijen maar zijn eigen toekomst kan 

bepalen. Hij is blij dat de democratie in actie is gekomen tijdens deze vergadering, ongeacht de 

uitslag. Het bestuur zal alles uitvoeren in dienst van het Nederlandse roeien. Hij bedankt alle 

aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 13.15 uur. 
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