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1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent Algemene Ledenvergadering (AV) van de KNRB om 14.00 uur en heet alle 
aanwezigen van harte welkom, met name de ereleden en dragers van erepenningen. De agenda 
wordt vastgesteld met inachtneming van het agendapunt dat met instemming van de AV bij 
agendapunt 2 wordt toegevoegd. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
De heer Landman (secretaris) deelt mee dat er 32 verenigingen aanwezig zijn die samen 92 van de 
214 stemmen vertegenwoordigen (27% van de verenigingen en 43% van de stemmen). 
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De voorzitter leest volgens gebruik de namen voor van de mensen die de roeiwereld in het afgelopen 
jaar zijn ontvallen: Ria Holleman (Beatrix), Erik Swaan (Beatrix), Jan Abbink (Beatrix), Herman 
Dorgelo (Beatrix), Jan van der Kleij (bootsman van Cornelis Tromp), Bart Meekes (Phocas), Ineke 
Cohen-Brans (Poseidon), Jan de Jongh (Spaarne), Keesjan Kuip (Spaarne), Rob Scholder (Spaarne). 
Eerder zijn al gememoreerd Carlijn Keijzer (Skøll) en Laurens van der Graaff (Skøll) die omgekomen 
zijn bij de ramp met de MH17. Natuurlijk gaan de gedachten uit naar alle mensen uit de 
roeigemeenschap die bij deze ramp familieleden of bekenden hebben verloren. 
Hij vraagt de vergadering om een minuut stilte in acht te nemen. 
 
De voorzitter deelt mee dat er twee brieven zijn binnengekomen: 
− Een verzoek van Pontos om de definitieve financiële stukken eerder te publiceren. Het bestuur 

heeft ervoor gekozen om het op deze manier te doen om te voorkomen dat de AV pas veel later 
gehouden zou kunnen worden. De afwijkingen tussen de voorlopige en de definitieve cijfers zijn 
minimaal. 

− Een verzoek van Die Leythe om het juniorenroeien vandaag als agendapunt toe te voegen. De 
voorzitter stelt voor om dat dat te doen na punt 10. Aldus wordt besloten. 

 
3. Notulen van de Algemene Vergadering van 15 november 2014 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) wordt per abuis mevrouw genoemd op pagina 8. De notulen 
worden vastgesteld met inachtneming van deze wijziging. 
 
4. Bestuursmededelingen 
De heer Kraak (commissaris communicatie en sponsoring) deelt mee dat de KNRB twee 
sponsorcontracten gesloten heeft. Ten eerste met MMID voor sponsoring van de jeugd en ten tweede 
met Lorini voor sponsoring van de kleding voor het ANRT. De KNRB verwacht binnen enkele weken 
nog een sponsorcontract te kunnen sluiten. 
 
De voorzitter deelt mee dat de input die geleverd is bij de workshop over verenigingsdemocratie 
tijdens het Nationaal Roeicongres meegenomen zal worden in de presentatie voor de 
districtsbijeenkomsten. 
 
5. Jaarverslag 2014 
De voorzitter vraagt wie het woord wenst te voeren over het Jaarverslag 2014. 
 
De heer Naeff (Daventria) informeert naar de vorderingen van het systeem dat ontwikkeld wordt om 
oud-studentenroeiers naar de burgerverenigingen te krijgen. 
 
Mevrouw Donkervoort (commissaris sportontwikkeling) antwoordt dat ongeveer 700 oud-
studentenroeiers in kaart zijn gebracht. 
 
Mevrouw Visser (directeur bondsbureau) voegt eraan toe dat het systeem wel klaar is maar dat er nog 
geen methode is om de oud-studentenroeiers rechtstreeks te benaderen. 
 
De heer Naeff (Daventria) denkt dat de belangrijkste input voor het systeem van de 
studentenverenigingen moet komen. Hij is ervan overtuigd dat het om veel grotere aantallen gaat dan 
de genoemde 700. 
 
De voorzitter is dat met hem eens. Er is berekend dat het om ongeveer 250.000 oud-studentenroeiers 
gaat. 
 
De heer Van Nes (De Amstel) is zelfs bereid om 10 euro te betalen voor ieder lid dat een 
studentenvereniging via dit systeem bij De Amstel aanbrengt. 
 
6. Financiën Bondsjaar 2014 
6.1 Jaarrekening 2014 
De heer Maes (penningmeester) geeft een korte toelichting bij de Jaarrekening 2014. Hij heeft tijdens 
de AV in november 2014 al gezegd dat 2014 een spannend jaar is geweest met een nieuw gebouw en 
een WK. Hij bedankt de medewerkers van het bondsbureau voor het samenstellen van de 
jaarrekening. Conform de toezegging van vorig jaar is de KNRB veel strenger geworden in het beheer 
van de financiën. 
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Van de ongeveer 968.000 euro aan contributies wordt 258.000 euro besteed aan algemene zaken, 
zoals huisvesting, ICT en personeel. Er wordt een relatief bescheiden deel besteed aan imago en 
beleving en breedtesport. In 2014 is 250.000 euro besteed aan het toproeien. Een van de 
subsidievoorwaarden van het ministerie van VWS was dat de KNRB een substantiële bijdrage heeft 
moeten leveren aan het WK uit eigen middelen. Het uiteindelijk resultaat van de KNRB ad 64.000 euro 
is toegevoegd aan het vermogen. 
Vooruitlopend op de discussie over het juniorenroeien legt de penningmeester uit dat er van de 
middelen die bestemd waren voor topsport, 60.000 euro naar het juniorenroeien is gegaan, 60.000 
euro naar talentontwikkeling en 165.000 euro naar Aegon Nationaal Roeiteam. 
 
6.2 Controleverklaring betreffende de jaarrekening 2014 
De heer Maes (penningmeester) geeft een korte toelichting. De KNRB heeft een contract afgesloten 
met accountantskantoor EY voor drie jaar. EY was zeer tevreden over de bevindingen bij de interim-
controle die jaarlijks in het najaar plaatsvindt. De accountant heeft verklaard dat de jaarstukken van de 
KNRB per 31 december 2014 een getrouw beeld geven van de omvang en de samenstelling van het 
vermogen en het resultaat per 31 december 2014, De stukken zijn in overeenstemming met Richtlijn 
C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven. 
 
6.3 Verslag van de Financiële Adviescommissie 
De heer Los (voorzitter FAC) doet verslag namens de FAC. Het afgelopen jaar was een hectisch jaar 
dat de nodige aandacht heeft gevraagd van de penningmeester en de FAC. Bijzondere 
aandachtspunten voor de FAC waren het WK, de bouw van het OTC en de budgetdiscipline van de 
sectie topsport. De FAC complimenteert het bondsbureau, met name het hoofd van de financiële 
administratie, niet alleen met een goede financiële verslaglegging in een hectisch jaar maar ook met 
de doorgevoerde verbeteringen. De FAC complimenteert de penningmeester met het positieve 
resultaat. 
Het WK is perfect georganiseerd maar helaas is de financiële afrekening tot op heden niet klaar. Er 
wordt weliswaar geen verlies verwacht maar noch de accountant noch de FAC hebben dat kunnen 
controleren. Het ontbreken van deze verantwoording betekent een financiële onzekerheid voor 2015. 
De bouw van het OTC is goed verlopen maar vooralsnog is onduidelijk of er wel of geen roeibak komt. 
Zonder extra financiering zal die er in ieder geval niet komen. Er dient bovendien nog nadere invulling 
gegeven te worden aan het beheer van het gebouw. 
Helaas is net als in 2012 en 2013 ook in 2014 het budget voor de topsport weer significant 
overschreden, terwijl vorig jaar is afgesproken dat de budgetdiscipline binnen de topsport heel strak 
aangehaald zou worden en dat eventuele meevallers niet zo maar gebruikt zouden mogen worden om 
tegenvallers op te vangen. Het bestuur heeft zich daaraan gecommitteerd maar toch heeft de sectie 
topsport zich voor het derde jaar op rij niet gehouden aan het budget. Het ontbreken van voldoende 
discipline bij één sectie kan de hele bond in financiële problemen brengen. De FAC roept de voorzitter 
en penningmeester op om samen met de topsportsectie maatregelen te nemen om 
budgetoverschrijdingen in de toekomst te voorkomen. 
Gelukkig zijn twee grote risicoposten, het WK en het OTC, met succes afgesloten. Het jaar is met een 
positief resultaat afgesloten, zodat het weerstandsvermogen relatief iets verbeterd is maar de 
teruglopende subsidies hebben de speelruimte aanzienlijk verkleind. Het weerstandsvermogen is 
nodig om de mismatch tussen de dalende inkomsten en de vaste kosten te kunnen opvangen. 
Daarom roept de FAC het bestuur wederom op om het vermogen te versterken. 
De externe accountant was positief over de kwaliteitsverbetering van de administratie. De FAC heeft 
geen reden om aan te nemen dat de Jaarrekening 2014 en overige informatie onjuist zou zijn of een 
verkeerde voorstelling van zaken zouden geven. In dat licht adviseert de FAC de AV om het bestuur 
van de KNRB decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2014. De FAC bedankt de 
penningmeester en het bondsbureau voor de inzet en de constructieve samenwerking. 
 
De voorzitter zegt toe dat het bestuur zo goed mogelijk gevolg zal geven aan de oproep van de FAC. 
Hij geeft gelegenheid voor vragen en opmerkingen. 
 
De heer Aulbers (Nereus) had het wenselijk en netjes gevonden dat het organisatiecomité van het WK 
vandaag een nadere toelichting had gegeven op de financiële resultaten van het WK. 
 
De heer Maes (penningmeester) antwoordt dat het WK ondergebracht is in een aparte stichting die 
zelf verantwoordelijk is voor de jaarstukken en dat die geen verantwoording verschuldigd is aan de AV 
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van de KNRB. De heer Bakker (financieel manager) ondersteunt de WK-organisatie bij de afronding 
van de boekhouding maar het bestuur van de KNRB heeft daarin formeel geen rol. 
 
De heer Van Nes (De Amstel) neemt aan dat de WK-stichting wel verantwoording moet afleggen aan 
de KNRB (en dus ook aan de leden) omdat de bond garant staat voor 250.000 euro. 
 
De voorzitter beaamt dat de gang van zaken niet elegant is. Hij benadrukt echter dat er geen enkele 
aanleiding voor bezorgdheid is. Het bestuur heeft als gevolg van deze ervaring echter wel besloten 
om voor volgende toernooien een andere structuur te kiezen. 
 
De heer Schellaars (De Hoop) vraagt wanneer het bestuur verwacht een besluit te nemen over de 
roeibak die nog gebouwd zou worden in het OTC. 
 
De heer IJsbrandy (commissaris topsport) antwoordt dat het oorspronkelijke plan voor een innovatieve 
roeibak met stromend water is losgelaten, omdat daarmee wereldwijd nog nauwelijks ervaring is 
opgedaan en die ervaring die er is, niet positief is. Het bestuur is inmiddels tot de conclusie gekomen 
dat een klassieke bak beter is. Niet alleen de investeringen maar ook de exploitatiekosten van een 
klassieke bak zijn veel lager. Het bestuur is bezig met een nieuw ontwerp voor een klassieke bak die 
naar verwachting in de zomer van 2016 gerealiseerd zal worden. Als het ontwerp klaar is, zal een 
investeringsvoorstel gemaakt worden. Daarna kan het bestuur de benodigde fondsen gaan werven. 
 
De heer Smit (De Maas) vraagt of de net genoemde andere organisatievorm voor volgende toernooien 
ook geldt voor het WK 2016 en of de financiële verantwoording dan wel in de cijfers van de KNRB zal 
zijn terug te vinden. 
 
De voorzitter stelt voor om dit bij agendapunt 10 te bespreken. 
 
6.4 (Her)benoeming van de leden van de FAC 
De voorzitter vraagt of de AV instemt met het voorstel van het bestuur om de leden van FAC opnieuw 
te benoemen. De FAC bestaat uit de heer A.G. Los (voorzitter), mevrouw H. Neppérus en de heer  
O. Feenstra. De AV stemt daarmee in. 
 
6.5 Decharge bestuur over het jaar 2014 
Desgevraagd verleent de AV het bestuur van de KNRB decharge voor het gevoerde financiële beleid 
in 2014. 
 
7. Vaststellen aanpassing Huishoudelijk Reglement 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijdzaken) legt uit dat de voorgestelde aanpassing aan artikel 
63 van het Huishoudelijk Reglement noodzakelijk is om de uitwisseling van Nederlandse en 
buitenlandse kamprechters reglementair mogelijk te maken, wat bovendien bijdraagt aan een beter 
loopbaanbeleid voor de kamprechters. 
 
De AV stemt in met de voorgestelde aanpassing. 
 
8. Vaststellen aanpassing Reglement voor Roeiwedstrijden 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijdzaken) geeft een toelichting bij de voorgestelde 
aanpassingen aan het Reglement voor Roeiwedstrijden. Met betrekking tot de maatvoering van C2 en 
C4 wordt voorgesteld om artikel 19, lid 1, te veranderen in een grammaticaal correcte zin. In de leden 
4 en 5 van hetzelfde artikel dient de holte (diepgang) van de C2 en C4 gecorrigeerd en in 
overeenstemming gebracht te worden met de Duitse maatvoering voor dit type boten. 
 
Mevrouw Bik (erelid) vraagt of alleen de holte wordt aangepast aan de Duitse maatvoering en de rest 
niet. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijdzaken) antwoordt daarop bevestigend. 
 
De heer Naeff (Daventria) vraagt of deze verandering iets te maken heeft met de uitsluiting van boten 
van het merk C-line.  
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De heer Haagsma (commissaris wedstrijdzaken) antwoordt dat deze aanpassingen daarmee niets te 
maken hebben. De C-line boten zijn op de waterlijn te smal. 
 
De heer Naeff (Daventria) vraagt of de KNRB beschikt over meetrapporten van deze boten. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijdzaken) antwoordt daarop bevestigend. 
 
De heer Naeff (Daventria) vindt het treurig dat daardoor ploegen niet meer kan deelnemen aan 
bepaalde evenementen. Hij betwijfelt of die maatregel een hoger belang dient. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijdzaken) antwoordt dat daarover inmiddels uitgebreid 
gediscussieerd is en dat uiteindelijk besloten is om de regels te handhaven. In het najaar zullen de 
ervaringen geëvalueerd worden met de wedstrijdorganisaties en de Commissie Marathonroeien. 
 
De heer Van Nes (De Amstel) vindt het vooral van belang dat C-materiaal gestandaardiseerd is omdat 
dat leidt tot een goedkoper productieproces. Wat hem betreft mogen de regels nog strenger 
gehanteerd worden met als doel om het C-materiaal zo goedkoop mogelijk te kunnen produceren. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijdzaken) vervolgt met de aanpassing van artikel 27, waarover 
ook in de vorige AV is gesproken. In samenspraak met een delegatie uit de AV is het artikel opnieuw 
geformuleerd: “Wedstrijdgevende organisaties van nationale wedstrijden en wedstrijden met 
gemiddeld meer dan 200 inschrijvingen over de afgelopen drie jaar dienen een door de AV vast te 
stellen deel van de in artikel 28.2.d bedoelde inschrijfgelden af te dragen aan de KNRB. De 
opbrengsten worden door de KNRB gebruikt als bijdrage voor het in stand houden en verbeteren van 
voorzieningen die door wedstrijdgevende organisaties worden gebruikt.” Jaarlijks zal met de 
wedstrijdgevende organisaties overlegd worden over de besteding van de gelden en dat zal zijn 
weerslag krijgen in de begroting die tijdens de AV wordt behandeld. 
 
De heer Olthof (Het Spaarne) steunt de maatregel maar is ook blij dat de besteding ieder jaar 
besproken wordt. Hij vraagt of de besteding dan ook in de jaarrekening en de begroting zichtbaar 
wordt gemaakt als geoormerkt geld. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijdzaken) antwoordt dat de details met wedstrijdorganisaties 
besproken zullen worden maar dat de post te klein is om apart zichtbaar gemaakt te worden in de 
jaarcijfers. Hij zegt wel toe dat hij een eventueel verschil van inzicht tussen het bestuur en de 
wedstrijdorganisaties zal opnemen in de toelichting. 
 
De heer Schellaars (De Hoop) vraagt of met wedstrijdgevende organisaties ook de 
verenigingsbesturen worden bedoeld. Hij is geen voorstander van een apart circuit.  
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijdzaken) antwoordt dat wedstrijdgevende organisaties niet 
alleen verenigingen maar ook stichtingen kunnen zijn. Hij zegt toe dat ook de besturen van de 
verenigingen uitgenodigd zullen worden voor de overlegvergadering in september van ieder jaar. 
 
De heer Schellaars (De Hoop) steunt de aandacht voor kamprechters maar vindt toch dat er 
daarnaast wel degelijk door de verenigingen gezocht moet worden naar nieuwe kamprechters, dit in 
tegenstelling tot wat sommige andere verenigingen daarover gezegd hebben. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijdzaken) gaat verder met artikel 28. Voorgesteld wordt om lid 
3 te verwijderen omdat dit in feite overbodig is en tot verwarring kan leiden. 
In verband met ‘fairness’ is er behoefte aan meer duidelijkheid over de mogelijkheden van een 
wedstrijdorganisatie ingeval de weersomstandigheden invloed hebben op de eerlijkheid van de 
wedstrijden. Het RvR staat momenteel alleen toe dat er geschoven wordt in het tijdschema en dat er 
gebruikgemaakt wordt van alle banen. Het bestuur stelt voor om aan artikel 36 een vierde lid toe te 
voegen dat luidt: “Indien de weersomstandigheden daar aanleiding voor geven kan de 
wedstrijdgevende organisatie op basis van een door het bestuur goedgekeurd protocol het aantal voor 
de wedstrijden te gebruiken banen reduceren. Dit protocol dient in ieder geval te voorzien in de wijze 
waarop de in artikel 32.6 bedoelde ‘promotiecode’ wordt aangepast. Een dergelijk goedgekeurd 
protocol dient uiterlijk een week voor de sluiting van de inschrijvingen te worden gepubliceerd.” Het 
indelen van ploegen anders dan vanuit de middelste banen blijft vooralsnog voor wedstrijden die 
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onder het RvR worden geroeid niet mogelijk. Over de wenselijkheid daarvan en de wijze waarop dit in 
de toekomst eventueel wel mogelijk gemaakt zou kunnen worden, zal het komende seizoen met 
verschillende stakeholders worden gesproken en bij een volgende wijziging van het RvR worden 
meegenomen. 
Tot slot stelt het bestuur voor om artikel 78 met betrekking tot reclame-uitingen op het roeitenue als 
volgt aan te passen: “Op het shirt of vergelijkbaar onderdeel van het roeitenue mag een reclame-uiting 
staan van één of meer sponsors van de vereniging waarvoor de desbetreffende roeier uitkomt. Elke 
sponsor mag slechts één maal verschijnen op het tenue. De totale reclame-uiting, inclusief 
ondergrond, mag in totaal niet meer dan 100 cm² bedragen.” 
 
Mevrouw Steenman (ARB) vraagt wie het protocol goedkeurt, waarover wordt gesproken in artikel 
32.6 en wat er gebeurt als het protocol niet tijdig wordt gepubliceerd. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijdzaken) antwoordt dat het bestuur van de KNRB het protocol 
goedkeurt. Als het niet tijdig gepubliceerd is, dan geldt de promotiecode uit het RvR. 
 
De AV stemt desgevraagd in met de voorstelde aanpassingen aan het Reglement voor 
Roeiwedstrijden. 
 
9. Verkiezing bestuursleden KNRB 
De voorzitter deelt mee dat conform de statuten artikel 15.2 mevrouw Geri Donkervoort en de heer mr. 
Jan Willem Landman aftreden. Mevrouw Donkervoort stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. De voorzitter 
bedankt haar voor haar inzet. 
 
Mevrouw Donkervoort (commissaris sportontwikkeling) bedankt de voorzitter, kijkt terug op haar 
ervaringen en eindigt met een cris de coeur. Zij roept de verenigingen op om te helpen zoeken naar 
vrouwelijke kandidaten voor het KNRB-bestuur want met haar vertrek blijven er louter mannen over, 
en dat is in haar ogen onacceptabel. 
 
9.1 Benoeming Commissaris Internationale Evenementen en Relaties 
De voorzitter geeft een korte toelichting. Het bestuur neemt de lessen van het afgelopen WK ter harte. 
Voor het bestuur is de continuïteit  gedurende een periode met grote evenementen een groot 
zorgpunt. Daarom stelt het bestuur voor om Jan Willem Landman te benoemen tot commissaris 
internationale evenementen en relaties. De AV stemt in met de benoeming van de heer Landman. 
 
9.2 Benoeming Secretaris 
9.3 Benoeming Commissaris Marketing en Sponsoring 
De voorzitter deelt mee dat de vacatures voor de functies van secretaris en commissaris marketing en 
sponsoring nog niet vervuld kunnen worden.  
De heer Kraak neemt de portefeuille sportontwikkeling over van mevrouw Donkervoort. De voorzitter 
roept de verenigingen op om te helpen zoeken naar goede kandidaten die ook werkelijk expertise 
hebben op het gebied van deze taken. 
 
10. Stand van zaken Wereldkampioenschappen Junioren en niet Olympische disciplines 2016 
De heer Landman (secretaris) brengt in herinnering dat de FISA de organisatie van het WK 2016 aan 
de KNRB gegund heeft. Het WK 2016 zal plaatsvinden op de Willem Alexanderbaan. Het WK 2016 
zou net als het WK 2014 ondergebracht worden in een aparte stichting maar in de loop van 2014 zijn 
er vraagtekens gerezen bij deze keuze, met name met betrekking tot de financiële afwikkeling. Na 
ampele overwegingen heeft het bestuur daarom besloten om de organisatie van het WK 2015 niet 
onder te brengen in een aparte juridische entiteit maar in een commissie van de KNRB en de 
financiële verantwoordelijkheid volledig bij de roeibond te laten. De eerder geuite kritiek van Nereus 
over het ontbreken van inzicht in de financiën van het WK 2014 is terecht. Met name daarom is 
besloten om het in 2016 op een andere manier te doen. Het huidige stichtingsbestuur wordt het 
controlerend orgaan van het organiserende comité, waarmee de expertise van 2014 behouden blijft. 
 
De heer Smit (De Maas) verwacht dat het WK 2016 iets minder prestigieus zal zijn dan het WK 2014 
door het ontbreken van de Olympische nummers maar hij denkt dat het toch een goede gelegenheid 
is om de Willem Alexanderbaan te promoten. Hij wenst het bestuur veel succes met de organisatie. 
De Maas zal daaraan graag haar steentje bijdragen. 
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De heer Landman (secretaris) vervolgt dat de FISA de KNRB heeft verzocht om behalve het WK voor 
niet Olympische nummers ook het WK<23 te organiseren in 2016. Het bestuur staat daar in principe 
positief tegenover maar het betekent wel dat het een veel duurder evenement wordt. Weliswaar 
minder prestigieus dan het WK 2014 maar het zou wel het grootste roei-evenement worden dat ooit 
georganiseerd is. De Willem Alexanderbaan zal altijd windgevoelig zijn. Omdat voor een dergelijk 
groot evenement een strak schema gehanteerd moet worden, kan slecht weer snel tot grote 
problemen leiden. Allemaal redenen om een zorgvuldige afweging te maken. Het bestuur heeft nog 
geen besluit genomen. De KNRB heeft de FISA laten weten vooraf overeenstemming te willen hebben 
over de financiële kant van de zaak. Het bestuur verwacht dat dat zal lukken. Lex Grootenhuis was 
voorzitter van het stichtingsbestuur en zal dus zitting nemen in het controlerend orgaan. Het 
organisatiecomité staat onder leiding van Pieter Wiltenburg. 
 
De heer Van Nes (De Amstel) vraagt of het bestuur enige indicatie kan geven van de omvang van het 
risico dat de KNRB loopt. 
 
De heer Maes (penningmeester) antwoordt dat een dergelijk toernooi een aantal vaste inkomsten 
heeft, zoals subsidies. Inkomsten als sponsoring en kaartverkoop zijn echter onzeker. Het is daarom 
van belang om de kosten zo variabel mogelijk te maken. Hij schat het totale risico op 200.000 euro. 
 
De heer Van Nes (De Amstel) vindt het fantastisch dat de KNRB twee grote evenementen mag 
organiseren. Hij neemt aan dat oorspronkelijk gekozen is voor een onafhankelijke stichting in verband 
met het financiële risico. Hij stelt voor dat het bestuur pas instemt met het verzoek van de FISA, als 
het financiële risico duidelijk is en als de FISA bereid is om zich garant te stellen voor een deel van het 
risico. Hij pleit ervoor om het niet te doen, als de FISA de KNRB daarin niet tegemoetkomt. 
 
De voorzitter verwacht dat de KNRB overeenstemming zal bereiken met de FISA. De FISA kan de 
KNRB op verschillende manieren tegemoetkomen. De FISA kan een lager bedrag in rekening brengen 
voor de dure eisen, een deel van de eisen schrappen of een deel zelf betalen. Voor het WK 2014 
heeft de KNRB de commerciële rechten afgekocht. Dat besluit heeft bijgedragen aan het goede 
financiële resultaat. Het bestuur verwacht een lager totaalrisico bij een combinatie met het WK<23 
omdat daarbij universiteiten betrokken kunnen worden en omdat er veel meer vrienden en familie 
komen. Het bestuur zal in ieder geval streven naar een lager totaalrisico. 
 
De heer Landman (secretaris) voegt eraan toe dat de FISA al substantiële toezeggingen heeft 
gedaan. Hij verwacht eruit te komen met de FISA. Hij benadrukt nogmaals dat het bestuur ernaar 
streeft om de financiële risico’s zo klein mogelijk te houden. 
 
De heer Schellaars (De Hoop) vraagt of de FAC gekend is in de structuur die gekozen is voor de 
organisatie van het WK in 2016. 
 
De heer Maes (penningmeester) antwoordt dat hij veelvuldig overlegd heeft met de FAC en dat het 
juist de FAC was die met de suggestie kwam om te kiezen voor een andere, meer transparante 
structuur dan een onafhankelijke stichting. 
 
De heer Van Gent (Njord) verzoekt het bestuur om niet alleen de universiteiten maar ook de 
studentenverenigingen te betrekken bij de organisatie van het WK 2016. 
 
De voorzitter zegt toe dat te doen. 
 
11. Junioren-toproeien 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) spreekt mede namens het Spaarne, Willem III, De Maas, Cornelis 
Tromp, De Hoop en De Amstel zijn zorgen uit over het junioren-toproeien en de uitzending naar het 
Junioren WK in Rio de Janeiro in 2015. Hij onderbouwt die zorgen met de volgende feiten. Het 
beschikbare programmabudget voor het junioren-toproeien is zelfs niet toereikend om één acht uit te 
zenden naar Rio de Janeiro. De boten van de juniorenselectie moeten waarschijnlijk buiten liggen 
omdat er niet voldoende bergruimte is op de Bosbaan. Van het totale budget van de KNRB gaat 
slechts 4% naar het junioren-toproeien. Het budget is meer dan gehalveerd in vergelijking met eerdere 
jaren. Van de twaalf bondscoaches houdt slechts één zich bezig met de junioren. Het junioren-
toproeien steunt zwaar op de inzet van de verenigingen maar in de visie van de bond staat dat de 
KNRB verantwoordelijk is voor de uitzending van de juniorenselectie naar de Coupe de la Jeunesse 
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en het WK. De technisch directeur van de KNRB heeft op het roeicongres laten zien dat wereldwijd 
80% van de Olympische medaillewinnaars voortkomt uit het juniorenroeien. 
Ongeveer 25 junioren kunnen zich mogelijk kwalificeren voor het WK in Rio de Janeiro. Leveranciers 
zijn bereid om boten beschikbaar te stellen maar er is geen budget om deel te nemen aan 
internationale wedstrijden in de aanloop naar het WK. 
De verenigingen die zich dagelijks inzetten voor het juniorenroeien maken zich grote zorgen over de 
huidige gang van zaken en vragen het bestuur en de technisch directeur om: 

1. de verenigingen rechtstreeks te betrekken bij de invulling van het programma voor de 
uitzending naar Rio de Janeiro; 

2. inzicht te geven in het programmabudget voor het junioren-toproeien (doelen, activiteiten en 
middelen en resultaten) en het programmabudget voor het juniorenroeien zichtbaar te maken 
in de begroting voor volgend jaar; 

3. aanvullende middelen te zoeken binnen de begroting voor uitzending van een volwaardige 
equipe naar Rio de Janeiro (ongeveer 35.000 tot 40.000 euro); 

4. in de toekomst de verdeling van het budget tussen junioren- en senioren-toproeien meer in 
overeenstemming te brengen met het belang van het junioren-toproeien als kweekvijver voor 
talent. 

De verenigingen vragen het bestuur om op korte termijn een memo op te stellen met een reactie op 
bovenstaande vragen. 
 
De heer IJsbrandy (commissaris topsport) antwoordt dat het bestuur uiteraard de wensen van de 
verenigingen deelt. Hij onderschrijft eveneens het belang van het junioren-toproeien; het is een 
belangrijk aandachtspunt binnen het topsportprogramma. NOC*NSF onderscheidt drie geledingen (de 
beloften, de talenten en de nationale equipe) en stelt op basis daarvan middelen ter beschikking. De 
beloften worden niet gesteund door NOC*NSF en de talenten deels. De middelen van de KNRB zijn 
helaas dalend en eindig. Het is een grote puzzel om voldoende middelen bij elkaar te brengen om de 
doelen van de KNRB te kunnen bereiken. Door de tegenvallende resultaten op de Olympische Spelen 
in 2012 en het WK 2014 komen de inkomsten verder onder druk te staan. Of roeien na 2016 nog tot 
de focussporten van NOC*NSF zal behoren hangt af van de resultaten bij de Olympische Spelen in 
2016. Het bestuur zal nooit besluiten om middelen weg te halen bij het ANRT omdat de prestaties in 
Rio de Janeiro van eminente betekenis zijn voor het Nederlandse roeien. Het verhogen van de eigen 
bijdrage is de enige manier om meer geld beschikbaar te krijgen voor het juniorenroeien. Het bestuur 
maakt voor de talentontwikkeling geen onderscheid tussen de Coupe de la Jeunesse en het Junioren 
WK. De kosten van de Coupe zijn aanmerkelijk lager, terwijl dit toernooi zeker zo waardevol is om 
ervaring op te doen. De KNRB zal zijn uiterste best doen voor kansrijke ploegen maar op dit moment 
is er geen geld beschikbaar. 
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) had dit antwoord wel verwacht. 
 
Mevrouw Compaan (WIII) heeft al diverse malen aandacht gevraagd voor het juniorenbeleid en elke 
keer krijgt zij weer te horen dat er geen geld is en dat het geld van NOC*NSF besteed moet worden 
aan de top. Zij hoort ook elk jaar weer dat er te veel geld uitgegeven wordt aan de top. Zij vraagt 
waarom het budget voor de junioren niet overschreden kan worden. 
 
De heer IJsbrandy (commissaris topsport) antwoordt dat de feiten niet veranderen en het antwoord op 
haar vragen daarom ook niet en dat budgetten in principe niet overschreden kunnen worden. De 
overschrijding van de sectie topsport had met allerlei specifieke omstandigheden te maken. 
 
De heer Kouterik (Die Leythe) benadrukt dat het niet zozeer gaat om Rio de Janeiro 2016 maar vooral 
om de vooruitzichten voor Tokyo 2020. Hij begrijpt dat er minder middelen zijn maar het budget voor 
junioren is inmiddels meer dan gehalveerd, terwijl er 1,8 miljoen euro besteed wordt aan het toproeien. 
Hij vindt het antwoord van de heer IJsbrandy te gemakkelijk. 
 
De heer Maes (penningmeester) benadrukt dat de middelen die de KNRB van NOC*NSF krijgt, 
gelabeld zijn. Het bestuur kan niet eigenmachtig besluiten om een deel daarvan aan te wenden voor 
de junioren. 
 
De heer Van Nes (De Amstel) leest in het verslag dat NOC*NSF 1,3 miljoen euro gegeven heeft voor 
het toproeien, terwijl er 2 miljoen euro is uitgegeven. Hij begrijpt dat die 1,3 miljoen euro aan toproeien 
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besteed moet worden maar het bestuur van de KNRB en de AV hebben de mogelijkheid om met geld 
te schuiven en dat is wat de verenigingen vragen. 
 
De heer Maes (penningmeester) antwoordt dat NOC*NSF verlangt dat de KNRB 30% van het totale 
budget financiert met eigen middelen. Al jaren lang is de eigen bijdrage van de KNRB te laag. 
NOC*NSF heeft dat tot nu toe geaccepteerd omdat roeien een kleine sport is. 
 
De heer Van Nes (De Amstel) concludeert dat de KNRB niets kan uitgeven aan junioren omdat de 
bond zo veel subsidie van NOC*NSF krijgt voor de top, terwijl de junioren van belang zijn voor de 
toekomst. 
 
De heer Maes (penningmeester) antwoordt dat de KNRB gewoon te weinig geld heeft. 
 
De voorzitter voegt eraan toe dat meer geld ook niet direct een oplossing zou bieden omdat dat het 
risico met zich meebrengt dat NOC*NSF de volledige 30% eigen inbreng gaat eisen. Meer leden, 
waardoor de KNRB minder afhankelijk wordt van subsidie, is wat hem betreft de enige uitweg. Hij 
roept de verenigingen op om te helpen naar aanvullende middelen te zoeken zonder dat het eerder 
genoemde negatieve effect optreedt. 
 
Mevrouw Compaan (WIII) begrijpt dat de AV volgend jaar waarschijnlijk weer te horen zal krijgen dat 
er te veel geld uitgegeven is. De technisch directeur hamert op het belang van het juniorenroeien 
maar er is nog niet eens geld beschikbaar om één acht naar het WK uit te zenden. 
 
Mevrouw Neppérus (erelid) denkt dat het tijd wordt dat de KNRB samen met andere sportbonden in 
discussie gaat met NOC*NSF. Zij zou graag willen horen hoe andere bonden daarover denken. Zij 
begrijpt de zorg van de verenigingen. 
 
De voorzitter vindt dat er in ieder geval nadere uitleg gegeven moet worden aan de verenigingen. Hij 
is ervan overtuigd dat die de handelwijze van de KNRB dan zullen begrijpen. Hij verwacht niet veel 
steun van andere bonden want dat zijn juist concurrenten die allemaal op meer middelen uit zijn. 
Roeien is een van de zwaarst gesubsidieerde sporten in Nederland. Hij is ervan overtuigd dat de 
beste oplossing is dat er geld uit de maatschappij komt en niet van de overheid. Grote succesvolle 
sporten in binnen- en buitenland worden gedragen door leden en supporters. 
 
Mevrouw Visser (Amstelgeuzen) hoort dat een aantal verenigingen onevenredig veel inspanning levert 
voor het juniorenroeien. Zij hoort de penningmeester spreken over gelabeld geld. Zij vraagt wat de 
KNRB tegenhoudt om aan alle leden 1 euro extra contributie te vragen en dat geld te labelen voor het 
juniorenroeien. 
 
De heer Schellaars (De Hoop) steunt het voorstel De Amstelgeuzen en pleit ervoor om toch nog eens 
na te denken over het contributieniveau, ook al weet hij dat de AV besloten heeft dat de contributie 
niet omhoog mag. Dat betekent echter dat groei alleen mogelijk is door het aantrekken van meer 
sponsoren. 
 
De heer Smit (De Maas) steunt van harte de vragen en opmerkingen van beide voorgaande sprekers. 
De Maas steekt geld en energie in het juniorenroeien. Hij vindt de oproep aan de andere verenigingen 
om daar ook een bijdrage aan te leveren, bijzonder sympathiek. Hij zou ook graag in gesprek gaan 
over een eventuele contributieverhoging. 
 
De heer Martens (Amenophis) vindt het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in het juniorenroeien. Hij 
vindt het standpunt van NOC*NSF daarom triest want juist NOC*NSF zou vooruit moeten kijken. Een 
contributieverhoging is lastig uit te leggen aan leden van een kleine burgervereniging met weinig jonge 
leden omdat het bij een kleine vereniging ten kosten gaat van de aanschaf van boten. 
 
De heer Van Nes (De Amstel) zou een contributieverhoging ook moeilijk kunnen uitleggen aan de 
leden Van De Amstel, ook al is dat een wat grotere vereniging, zeker omdat het een gevolg is van de 
subsidievoorwaarden die NOC*NSF stelt voor het financieren van de topsport. 
 
De voorzitter ziet als voordeel van deze discussie dat alle aspecten en afwegingen aan de orde 
komen. Feit is echter wel dat het plan voor dit jaar gehaald moet worden. Hij stelt voor dat de 
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commissaris topsport geen memo schrijft maar eerst in gesprek gaat met de verenigingen die dit punt 
aan de orde hebben gesteld om te proberen samen een oplossing te bedenken. Hij constateert dat 
Die Leythe daartoe bereid is. 
 
De heer Denssen (Holland Beker) stelt voor om de kosten voor uitzendingen voor junioren over 
verschillende jaren te bundelen, zodat goedkopere en duurdere jaren elkaar compenseren. 
 
De voorzitter zou graag eerst willen zien hoe 2015 eruit gaat zien en wat de risico’s voor die twee 
toernooien echt zijn. In principe voert het bestuur het beleid uit dat vooraf door middel van de 
begroting is afgestemd met de AV. 
 
De heer IJsbrandy (commissaris topsport) voegt eraan toe dat het bestuur de topsportbegroting graar 
meerjarig zou willen maken, waardoor geschoven zou kunnen worden met middelen. De huidige 
cyclus in kalenderjaren past heel slecht bij de cyclus van de topsport. Er moeten ruim van tevoren 
verplichtingen worden aangegaan voor internationale toernooien. Het zou interessant zijn om in 
Oympische cycli te gaan denken maar een dergelijke systeem staat op gespannen voet met de 
boekhouding. 
 
De voorzitter sluit het ingevoegde agendapunt af met de conclusie dat de commissaris topsport eerst 
in gesprek gaat met de eerdergenoemde verenigingen, alvorens een memo te schrijven. 
 
12. Voorstel nieuwe verenigingen 
De voorzitter deelt mee dat twee nieuwe verenigingen zich hebben aangemeld die beide voldaan 
hebben aan alle eisen, te weten Skylla in Wolvega en SilVia in Amstelveen. Hij geeft de 
vertegenwoordiger van Skylla de gelegenheid om de vereniging voor te stellen. 
 
De heer Brummelman (Skylla) stelt zijn vereniging voor, waarbij hij de drie verenigingen noemt die een 
aanbevelingsbrief hebben gestuurd, te weten Triton, Daventria en ’t Diep. 
 
De voorzitter tekent daarbij aan dat de KNRB de brief van ‘t Diep om formele redenen buiten 
beschouwing heeft gelaten. In die brief noemt ’t Diep namelijk ook een aantal bezwaren en dat kan 
volgens de statuten niet. 
 
De heer Brummelman (Skylla) was zeer verbaasd over die bezwaren. 
 
De voorzitter antwoordt dat dit geen enkel gevolg heeft omdat de andere twee verenigingen Skylla wel 
zonder voorbehoud steunen. 
 
De voorzitter concludeert dat de AV besluit om Skylla toe te laten als lid van de KNRB. Hij geeft 
vervolgens de vertegenwoordiger van SilVia de gelegenheid om deze nieuwe vereniging voor te 
stellen maar tot verbazing van zowel het bestuur als de AV is er geen vertegenwoordiging namens 
deze vereniging aanwezig. 
 
Mevrouw Steenman (ARB) heeft uitgebreid schriftelijk contact gehad met SilVia omdat de vereniging 
ook lid wil worden van de ARB. Dat kan echter alleen als de vereniging lid is van de KNRB. 
 
De heer Landman (secretaris) wijst erop dat de vereniging niet verplicht is om aanwezig te zijn. 
 
De voorzitter concludeert dat ook SilVia worden toegelaten als lid van de KNRB met 28 stemmen 
voor, vier stemmen tegen en vier onthoudingen. De afwezigheid van SilVia wordt weinig elegant 
gevonden en daarom zal de voorzitter het bestuur van SilVia vragen om zich alsnog te presenteren in 
de eerstvolgende AV. 
 
13. Benoeming leden van de Tuchtcommissie K.N.R.B.; met name kamers voor beoordeling 

klachten over Seksuele Intimidatie 
De heer Landman (secretaris) geeft een korte toelichting. De Tuchtcommissie is een enorm college 
geworden. Hij bedankt Margriet Zietse die heel veel werk heeft verzet om het plaatje compleet te 
krijgen. De secretaris verzoekt de AV om de voorgedragen leden te benoemen op de posities zoals in 
het voorstel staat. Alle voordragen personen hebben zich bereid verklaard om zitting te nemen in de 
commissie en voldoen aan de eis dat zij lid moeten zijn van een roeivereniging. 
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De heer Schellaars (De Hoop) brengt in herinnering dat de AV eerder met het bestuur heeft 
afgesproken dat vooraf contact opgenomen zou worden met de verenigingen over kandidaten voor 
commissies. In dit voorstel worden twee leden van De Hoop voorgedragen, waarvan hij er één niet 
eens kent. Hij verzoekt het bestuur om zich aan die afspraak te houden. 
 
De heer Landman (secretaris) is het in principe met de voorzitter van De Hoop eens. In het geval van 
de heer Beckeringh gaat het echter niet om een nieuwe benoeming maar om een herbenoeming. 
 
De heer Martens ( Amenophis) stelt voor om voor de leden van de Tuchtcommissie een VOG aan te 
vragen. 
 
De heer Landman (secretaris) vindt dat een goede suggestie. 
 
De AV stemt in met de voorgestelde benoemingen. 
 
14. Rondvraag  
Mevrouw Meester (commissie Infrastructuur) legt uit dat de commissie Infrastructuur verenigingen 
adviseert bij de bouw van nieuwe accommodaties of als er problemen zijn met het roeiwater in de 
omgeving. De commissie overlegt de laatste tijd ook veel met verenigingen over roeiwater voor 
toerroeiers. Met toestemming van het bestuur gaat de commissie zich daarop in samenwerking met 
het Watersportverbond richten. Er bestaat al een website Toer! (http://www.toertochten-marathon-
roeien.nl/content/toerplatform) maar het toerroeien is een aparte geleding geworden in de roeiwereld 
die hier niet echt aanwezig is. Het Watersportverbond ontwikkelt een app die wellicht ook te gebruiken 
is voor toertochten. 
 
Onbekende vraagt in het kader van het RTC Noord-Holland en Flevoland, opgericht in 2013 met als 
subsidienten Topsport Amsterdam en het Fonds VWBJ. De KNRB heeft een notitie geschreven over 
de RTC’s die nog niet ter besluitvorming is voorgelegd aan de AV. Spreker vindt dat daarin 
bovenmatige eisen worden gesteld aan de RTC. Het budget van 50.000 euro is bovendien 
teruggebracht naar 40.000 euro. Er zijn op dit moment vijf RTC’s: Noord, Midden-Nederland, Zuid, 
Zuid-Holland en Noord-Holland/Flevoland. De vier eerstgenoemde RTC’s krijgen elk 10.000 euro maar 
Noord-Holland/Flevoland krijgt niets, terwijl de elf aangesloten verenigingen geld en boten 
beschikbaar hebben gesteld. De betrokken verenigingen betreuren de gang van zaken en willen graag 
een speciale vergadering houden over talentontwikkeling en de toekomstige rol van de RTC’s in 
relatie tot de KNRB. Dat past ook bij de aangekondigde discussie over de governance. De 
verenigingen hopen op herziening van de verdeling van het budget. 
 
De heer IJsbrandy (commissaris topsport) antwoordt dat tijdens het Nationaal Roeicongres met een 
aantal vertegenwoordigers van verenigingen is gesproken over de rol van de RTC’s. Het bestuur deelt 
de zorg dat de structuur van de RTC’s versterkt moet worden. De discussie voor de ontwikkeling op 
langere termijn zal voortgezet worden maar er is echter wel geld nodig om plannen te kunnen 
verwezenlijken. Op dit moment is er echter geen geld beschikbaar. Voor de korte termijn zijn al 
toezeggingen gedaan aan de RTC’s die voldeden aan de eisen. Het bestuur heeft vroegtijdig 
aangegeven dat RTC Noord-Holland/Flevoland geen subsidie zou krijgen als het centrum niet voldeed 
aan de eisen. 
 
De heer Van Nes (De Amstel) vraagt aan welk criterium Noord-Holland/Flevoland niet voldaan heeft. 
 
De heer IJsbrandy (commissaris topsport) antwoordt dat RTC Noord-Holland/Flevoland geen 
businessplan heeft gepresenteerd dat uitzicht biedt op aanvullende geldstromen in de toekomst. De 
subsidie van de KNRB is louter bedoeld als hefboom om externe subsidiegevers, zoals universiteiten, 
gemeenten en provincies binnen te halen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie van de KNRB 
geldt een factor 1:10. 
 
De heer Van Nes (De Amstel) begrijpt dat RTC Noord-Holland/Flevoland 10.000 euro krijgt van de 
KNRB bij een externe subsidie van 100.000 euro. Hij maakt bezwaar tegen het beleid van de KNRB 
om geen geld beschikbaar te stellen voor talenten, enkel en alleen omdat er in de regio geen 
universiteit is die bereid om 100.000 euro beschikbaar te stellen. 
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De heer IJsbrandy (commissaris topsport) antwoordt dat de RTC’s niet door de KNRB maar door 
verenigingen opgericht zijn met ondersteuning van bijvoorbeeld universiteiten die dan als eis stellen 
dat een dergelijk trainingscentrum erkend is door de bond en dat dit zich moet uiten in een zeker 
financieel committment. De KNRB probeert om daaraan zo goed mogelijk tegemoet te komen maar de 
bond heeft nooit de intentie gehad om de RTC’s te financieren met geld van de leden. 
 
De heer Van Nes (De Amstel) brengt daar tegenin dat de KNRB in een beleidsnotitie taken toebedeelt 
aan de RTC’s. Hij vindt dat de RTC’s daarom niet los staan van de KNRB. 
 
De heer IJsbrandy (commissaris topsport) antwoordt nogmaals dat de subsidiegevers eisen dat de 
KNRB een vorm van regie voert over wat de doelstellingen van de RTC’s zijn en wat zij doen. 
 
De voorzitter benadrukt dat regio’s een kans zagen om met name in samenwerking met universiteiten 
allerlei initiatieven te ontwikkelen. Dat is fantastisch. De KNRB heeft daar de vereiste documenten 
voor gemaakt. Het bestuur ziet dit als een manier om regionaal geld te verkrijgen. Het bestuur moedigt 
dat aan maar kan niet eerder gedane toezeggingen weer intrekken omdat er een RTC bij komt. 
Daarvoor ontbreekt het geld helaas. 
 
De heer Van Nes (De Amstel) benadrukt dat RCT Noord-Holland/Flevoland wel degelijk subsidie heeft 
binnengehaald maar geen 100.000 euro. Hij begrijpt nog steeds niet waarom RTC Noord-
Holland/Flevoland geen bijdrage krijgt van de KNRB. 
 
De heer IJsbrandy (commissaris topsport) antwoordt dat het een louter financiële afweging is. Het 
bestuur juicht uiteraard de samenwerking van de verenigingen op het gebied van juniorenroeien maar 
het is nog maar de vraag of dat per se in de vorm van een RTC moet gebeuren. 
 
De voorzitter begrijpt dat de discussie over de RTC’s nog niet afgelopen is. Hij concludeert echter ook 
dat dat de afspraken voor dit jaar nu eenmaal vastgelegd zijn en dat er echt geen 10.000 euro extra te 
vinden is. 
 
De heer IJsbrandy (commissaris topsport) komt nog even terug op de eerder gemaakte opmerking dat 
er maar 4% van het topsportbudget naar de junioren gaat. In het totale budget zitten echter ook 
salariskosten en dergelijke. Van het totale programmabudget voor het ANRT, talenten en junioren 
wordt 77% besteed aan het ANRT, 13% aan talenten en 10% aan junioren. 
 
De heer Martens ( Amenophis) brengt in herinnering dat in het verleden regelmatig een tweede AV 
georganiseerd moest worden omdat er onvoldoende quorum aanwezig was voor besluitvorming. Hij 
stelt voor dat het bestuur nadenkt over een manier om stemming op afstand mogelijk te maken.  
 
De voorzitter antwoordt dat dit aspect deel uitmaakt van de discussie over verenigingsdemocratie. 
Anderzijds is het bestuur juist blij dat twee keer vergaderen niet meer nodig is. 
 
Mevrouw Steenman (ARB) brengt in herinnering dat de KNRB al jarenlang oproept om goede 
roeilocaties aan te dragen. Het bestuur van de ARB heeft aan de hand van waterkaarten maar ook 
varend, gezocht naar roeilocaties en een achttal geschikte locaties gevonden in Amsterdam-Noord en 
Amsterdam-West. De ARB heeft de rapportage aan het bestuur van de KNRB gestuurd. Zij brengt in 
herinnering dat tijdens de vorige vergadering bleek dat een rapportage van haar voorganger over de 
kamprechtersproblematiek in een bureaula verdwenen was. Zij spreekt de hoop uit dat dit stuk een 
beter lot beschoren is. 
 
De heer Landman (secretaris) zegt toe ervoor te zorgen dat dit stuk terechtkomt bij mevrouw Meester 
en de heer Kraak. 
 
De heer Aulbers (Nereus) wijst erop dat de heer Van Drooge geen uitnodiging heeft ontvangen voor 
deze AV. Hij pleit ervoor dat de WK-organisatie wordt uitgenodigd. Ten tweede zou hij het aardig 
vinden de heer Van Drooge, mede namens Nereus, te bedanken voor al het werk. 
 
De voorzitter antwoordt dat zowel tijdens de vorige AV als tijdens het Nationale Roeicongres 
ontzettend veel aandacht is besteed aan de organisatie van het WK. 
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De heer Maes (penningmeester) verklaart dat hij behoorlijk kwaad is op de commissie van het WK. Hij 
heeft een e-mail gestuurd aan de heren Van Drooge, Eggenkamp, Arrelman en Marsman met het 
dringende verzoek om ervoor te zorgen dat de financiële verslaglegging op tijd klaar zou zijn voor de 
accountantscontrole. Hij heeft daarop nauwelijks reactie ontvangen. De heer Bakker (financieel 
manager van de KNRB) heeft op basis van een kolommenbalans een voorlopige jaarrekening 
gemaakt en die naar eerdergenoemde heren gestuurd. Ook daarop is geen enkele reactie gekomen. 
 
De heer Aulbers (Nereus) denkt dat het wenselijk is om druk uit te oefenen namens de verenigingen 
want de huidige gang van zaken kan niet voortduren. 
 
De voorzitter heeft al eerder uitgelegd dat de ervaringen van het afgelopen WK een belangrijke les zijn 
geweest voor de komende evenementen. 
 
Mevrouw Treffers (Beatrix) vraagt of er andere verenigingen in Nederland zijn die net als Beatrix te 
kampen hebben met waterpest en kroos. Zij is op zoek naar kennis en ervaring op dat gebied. 
 
De heer Reijgersberg (Aegir) brengt in herinnering dat het bestuur beloofd heeft om in 2015 terug te 
komen op gewenste aanpassingen in het wedstrijdprogramma voor senioren. Hij vraagt hoe het 
daarmee staat. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijdzaken) antwoordt dat dit onderwerp helaas is blijven liggen. 
Het bestuur zal de discussie over veranderingen in het nationale wedstrijdprogramma in april 2015 
weer voortzetten, zodat in het najaar de aanpassingen gerealiseerd kunnen worden. Hij biedt zijn 
excuses aan voor de vertraging. Afhankelijk van het overleg, is het mogelijk dat de veranderingen in 
2016 al van kracht zijn. 
 
 
15. Sluiting  
Mevrouw Neppérus (erelid) bedankt bij afwezigheid van de ere-voorzittende vereniging namens de 
ereleden alle aanwezigen voor deze goede vergadering. Zij bedankt het bestuur en wenst het succes 
voor het komend jaar. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 16.50 uur. 
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