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VAN DE VOORZITTER
VAN DE 

    VOORZITTER

We kijken met verlangen uit 
naar de startschoten van 2016!



Beste roeiers en roeisters,

Na de enorme hectiek van 2014 was 2015 een jaar 
van consolidatie, maar ook alweer het pre-olympische 
jaar. Er was een lange lijst van operationele zaken 
die aangepakt zijn, en tegelijk moesten we ons 
voorbereiden op een toekomst die veel verandering 
gaat brengen. En dat met minder directe en indirecte 
overheidssteun dan voorheen.
De KNRB was de eerste grotere bond die, na het 
uitfaseren van directe (VWS) subsidies en reductie van 
NOC*NSF bijdragen, met een bewuste omvorming van 
het bondsbureau en de daarbij horende herijking van 
taken is begonnen. Maar we zijn er nog lang niet.
Toch kijken wij tevreden terug op 2015. Het team van 
bestuur en directie heeft elkaar in toenemende mate 
gevonden. Een bestuursvergadering is tegenwoordig 
iets om naar uit te kijken. 

De administratie is in veel betere staat dan enige jaren 
geleden. Financieel zijn we in staat te beheren en te 
controleren, en waar nodig de tering naar de nering 
te zetten. De KNRB is niet rijk, maar verkeert zeker 
niet in moeilijkheden. Organisatorisch gaat het ook 
steeds beter.

In de breedte is de onderliggende trend dat de 
roeisport nog steeds groeit. Er is veel werk verricht 
aan opleidingen, verenigingsbezoeken, en heel veel 
meer. Leest u het betreffende deel van dit verslag er 
maar eens op na. De bezoekcijfers van de websites 
stijgen. Hier wil ik vooral nog wijzen op het belang 
van de (ex)-studenten roeiers database voor onze 
‘footprint’ in de Nederlandse maatschappij in de 
(digitale) toekomst.

De afwikkeling van het WK 2014 heeft ons vele nuttige 
inzichten en lessen opgeleverd. Die proberen we 
zoveel mogelijk toe te passen bij de aanloop naar het 
mega toernooi in en rond Rotterdam volgend jaar. 
En hoewel ik persoonlijk niet snel tevreden ben 
met het aantal behaalde medailles en kwalificatie 
plaatsen, is er een duidelijke verbetering op topsport 
gebied. Alle medailles zijn natuurlijk even mooi, maar 
het was een grote eer om op het WK in Aiguebelette 
het mannen acht-podium te mogen delen met 
de Engelsen en de Duitsers. We keken recht in de 
gezichten van minstens drie andere voorzitters die 
er bepaald teleurgesteld uit zagen. Dank, dames en 
heren topsporters! Nog beter is het dat we nu al 
weten dat Nederland een flink aantal Olympische 
startbewijzen op zak heeft. Inclusief minstens een 
paralympische plaats.
De resterende plaatsen, te verdelen op de 
kwalificatietoernooien, zullen zeer zwaar bevochten 
worden. Toch maken we daar kans op een aantal 
extra startbewijzen. Er wordt naar ons gekeken en 
mede door onze topsportinbreng is de positie van de 
roeibond tijdens de besluitvorming bij de FISA veel 
sterker dan vroeger. 

Dus, we liggen aan de start van een belangrijk jaar. 
Er is in 2015 zeker ook het nodige minder goed 
gegaan, maar we liggen voor 2016 in een goede 
positie. Dankzij de inzet van velen, waaronder zeker 
ook onze sponsoren zoals Aegon en Damen Shipyards, 
kijken we terug op een goed jaar, en kijken we met 
verlangen uit naar het startschot, of moet ik zeggen, 
de startschoten, van 2016!

Frans Cornelis, voorzitter KNRB
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ALGEMEEN
ALGEMEEN

De KNRB, opgericht 21 januari 1917, heeft 119 verenigingen. 
Binnenkort bestaat de bond 100 jaar! 
In 2015 kent de bond 33.000 leden. 
Al deze leden zijn lid van een roeivereniging. 
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De KNRB, opgericht 21 januari 1917, heeft 119 
verenigingen. Binnenkort bestaat de bond dus 100 
jaar! De verenigingen die zijn aangesloten bij de 
KNRB hebben in 2015 33.000 leden. De verenigingen 
zijn onder te verdelen in studentenverenigingen 
en algemene verenigingen (voorheen burger-
verenigingen). De gemiddelde leeftijd van ‘de roeier’ 
is ruim 39 jaar en de verdeling mannen/vrouwen 
is ongeveer 50/50. Bij studentenroeiverenigingen 
is de gemiddelde leeftijd 22 jaar en bij algemene 
verenigingen 47 jaar. De grootste groep leden valt 
in de leeftijdscategorie van 20 tot 25 jaar.

Bestuur

KNRB bestuur - samenstelling op 1-12-2015
• Frans Cornelis, voorzitter
• Victor Maes, penningmeester
• Hélène Fobler, secretaris
• Jan-Willem Landman, commissaris internationale 
 evenementen en betrekkingen
• Erik Kraak, commissaris sportontwikkeling 
 (tevens vicevoorzitter)
• Geert Mol, commissaris communicatie en 
 sponsoring
• Chris IJsbrandy, commissaris topsport 
• IJsbrand Haagsma, commissaris 
 wedstrijden/opleidingen

Jan-Willem Landman en Geri Donkervoort bereiken 
in maart 2015 de einddatum van hun eerste 
bestuurstermijn van drie jaar.

Geri Donkervoort is tijdens de Algemene Vergadering 
van 7 maart 2015 afgetreden. Haar commissaristaken 
zijn overgenomen door Erik Kraak. Een paar maanden 
na haar aftreden werd de roeiwereld op 27 augustus 
opgeschrikt door haar overlijden. 
In memoriam Geri Donkervoort. http://www.knrb.
nl/content.php/nl/110?id=2908,nl#kGlSwxMfdfQtC3
2V.97

Geri Donkervoort met Linda Luiting (r)

De secretaristaken van Jan-Willem Landman zijn per 
1 september overgenomen door Hélène Fobler. 
Jan-Willem Landman heeft de portefeuille 
internationale evenementen en betrekkingen voor 
zijn rekening genomen. Geert Mol nam het stokje 
van Erik Kraak over op het gebied van communicatie 
en sponsoring. Zowel Hélène Fobler als Geert Mol 
werden in een extra Algemene Vergadering op 27 juni 
2015 benoemd. De nieuwe secretaris is voorgedragen 
door de Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas. 
Geert Mol is voorgedragen door de Holland-Beker 
Wedstrijd-Vereeniging en A.S.R. Nereus.



Het bestuur streeft ‘good governance’ na en hanteert 
hiervoor de aanbevelingen van de Code Goed 
Sportbestuur van NOC*NSF met als aandachtspunten: 

• Helderheid over rollen en taken (bestuur, directie 
 en individuele bijdragen van eenieder)
• Versterken van de onderlinge saamhorigheid
• Draagvlak bestuur, bureau en leden
• Uitvoeren van het besturingsmodel met het 
 naleven en borgen van werkafspraken

In januari 2015 heeft het bestuur een meting op 
basis van de ‘code goed sportbestuur’ uitgevoerd. 
De meting betreft dertien aanbevelingen uit de 
Code Goed Sportbestuur. Uit de meting blijkt dat het 
bestuur van de KNRB ruimschoots voldoet aan de 
Code Goed Bestuur. De ontbrekende ‘gedragscode 
bestuur’, die als aandachtspunt uit de meting 
kwam, en gaat over het handhaven en naleven van 
integriteit is tijdens de bestuursvergadering van 
17 februari 2015 door het voltallig bestuur 
vastgesteld.

In de aanloop naar de vorming van het nieuwe 
meerjarenplan is op de twee bestuursdagen 
uitgebreid stil gestaan bij de strategie van de KNRB. 
Tegen de achtergrond van de sterk veranderende 
omstandigheden in de Nederlandse en internationale 
sportwereld moeten nieuwe wegen en nieuwe 
impulsen worden gevonden.
Het bestuur kwam maandelijks bijeen om met behulp 
van een jaaragenda met vaste vergaderonderwerpen 
de vereniging te besturen. 

Algemene Vergadering(en)

In 2015 is veel aandacht besteed aan het tijdig en 
beter communiceren met de leden. In totaal zijn 
er drie vergaderingen met de leden gehouden, 
respectievelijk op 7 maart, 27 juni (extra) en 
15 november. Op de agenda staan de vaste 
vergaderonderdelen als het jaarverslag en de 
jaarrekening over het voorgaande jaar (voorjaar) 
en het jaarplan en begroting 2016 (najaar).

Regiobijeenkomsten

Tijdens de regiobijeenkomsten in het voor- en najaar 
werden in Steenwijk, Heerenveen, Eindhoven en 
Heemstede diverse onderwerpen met de leden 
besproken zoals verenigingsdemocratie, aanpassing 
standaardprogramma en de ambities voor het 
meerjarenplan 2017. Het informele karakter van 
de bijeenkomsten geeft veel ruimte voor onderling 
gesprek en discussie over de onderwerpen. De KNRB 
ontvangt tijdens de bijeenkomsten veel waardevolle 
input van de leden op de verschillende onderwerpen 
en thema’s. De presentatie en verslaglegging van deze 
regiobijeenkomsten is na te lezen via http://www.
knrb.nl/content.php/nl/1279#rmUX6cAebwftFmKt.97
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Bondsbureau

2015 stond vooral in het teken van het stabiliseren 
van een kleine, slagvaardige bondsorganisatie. 
Dit jaar is ervoor gekozen om met inzet van alle 
medewerkers van het bondsbureau verenigingen 
te bezoeken waarover meer in het hoofdstuk 
Sportparticipatie op pagina 18. Onze ervaring is 
dat door de individuele gesprekken en bezoeken er 
meer inzicht is gekomen in het wel en wee van de 
verenigingen. Door de verenigingen werd het bezoek 
als positief ervaren, net als door de medewerkers van 
het bondsbureau en het bestuur.

In 2015 namen we afscheid van Sylvia van den Bosch 
en Janna van den Berg. Sylvia besloot het roer om 
te gooien en zich op ander werk te oriënteren. 
Janna besloot per 1 december elders een functie 
te aanvaarden nadat duidelijk werd dat haar 
financiële takenpakket volledig werd afgebouwd en 
er vanaf 2016 alleen nog een beperkte formatieplek 
beschikbaar zou zijn op algemene administratieve 
bureauondersteuning. In de tussentijd nam Leonie 
Redder voor beide personen de werkzaamheden 
tijdelijk over. Per 1 januari 2016 treedt Leonie Redder 
fulltime in dienst op de afdeling sportparticipatie.

Bezetting bondsbureau

Algemeen 
Algemeen Directeur: 
Monica Visser – 1.0 fte
Financieel Manager: 
Ruud Bakker – 1.0 fte
Accountmanager Sponsoring/Communicatie: 
Anneluut Eerkens – 1.0 fte
Manager communicatie a.i.:
Gaby Kuijpers
Stagiaire communicatie en sponsoring: 
Marloes Polman

Topsport 
Technisch Directeur: 
Hessel Evertse – 1.0 fte
Manager Aegon Nationaal RoeiTeam: 
Nienke Wind – 1.0 fte

Sportparticipatie
Manager Sportparticipatie: 
Kristel Kooij – 1.0 fte
Medewerker Sportparticipatie: 
Leonie Redder - 1.0 fte
Accountmanager Verenigingen: 
Margriet Zietse - 0.5 fte
Medewerker Opleidingen (oproepkracht): 
Sigrid Dogger
Stagiaire Sportparticipatie: 
Benita de Man

Algemene taken bondsbureau

2015 stond vooral in het teken van kostenreductie 
en kostenbeheersing. Praktisch betekent dit dat er 
een digitaliseringsslag is gemaakt met betrekking 
tot declaraties en inkoopfacturen. Er zijn nu 
minder handelingen nodig om de verwerking te 
organiseren en door het digitaliseren ervan is tevens 
de foutgevoeligheid geminimaliseerd. Gedurende 
het jaar werd aan de hand van de maandelijkse 
(financiële) rapportages de vinger aan de pols 
gehouden op de uitgaven. 
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Daarnaast is er aandacht geweest voor het goed 
inregelen van het onderhoud van het Olympisch 
Trainingscentrum inclusief het bondsbureau.

WK Roeien 2016

Na het succes van het WK roeien in Amsterdam 
in 2014 organiseert Nederland alweer een 
wereldkampioenschap in 2016. Dit keer niet één WK, 
maar een gecombineerd evenement met drie WK’s: 
senioren in niet olympische klassen, atleten onder 
23 en junioren. Van 20 tot en met 28 augustus is de 
Willem-Alexander Baan het decor van topdrukte. 
Natuurlijk heeft de organisatie bij deze uitdaging 
behoefte aan inzet en ondersteuning van vrijwilligers. 
Dit jaar heeft de KNRB de administratie van het WK 
2016 ingericht. De kosten en baten worden op deze 
manier gestructureerd (en) gecontroleerd door de 
bond zonder dat hiervoor een aparte organisatie voor 
nodig is. 

Enkele cijfers om alvast enthousiast te worden:

• 60 deelnemende landen
• Tussen 2.500 en 3.000 atleten
• 20.000 hotelovernachtingen in minimaal 15 hotels
• 60.000 maaltijden

Nederlandse prestaties

Het wereldkampioenschap in Aiguebelette 
(Frankrijk), eind augustus, was een echte opsteker 
voor het Nederlandse toproeien, niet alleen
vanwege de medailles maar zeker ook door 
de afgedwongen directe kwalificaties voor de 
Olympische Spelen in Rio. Het Aegon Nationaal 
RoeiTeam heeft hier drie bronzen medailles 
gewonnen. In totaal kwamen zeven Nederlandse 
ploegen uit in de finales, van wie vijf een olympische 
nominatie behaalden. 

Daarnaast roeiden twee paralympische ploegen in de 
finales, waarvan de dubbeltwee zich kwalificeerde 
voor de Paralympische Spelen. Na de financiële 
zorgen en aanloopproblemen rond para-roeien in 
het begin van 2015, was ook dit laatste een fraai 
resultaat.

Het ANRT behaalde op de laatste drie dagen elke dag 
een medaille. Achtereenvolgens wonnen de lichte 
vrouwen dubbelvier, de vrouwen dubbelvier en de 
Holland Acht een bronzen medaille. Nog eens vier 
ploegen roeiden de finale, wat resulteerde in een 
vierde, vijfde en twee zesde plaatsen. Voor de meeste 
boten was de top-zes genoeg om kwalificatie voor 
de Olympische Spelen van volgend jaar in Rio af te 
dwingen. 

De volgende boten zijn na het WK dan ook zeker van 
olympische deelname: 
• Vrouwen: dubbelvier (W4x), 
• Mannen: Holland Acht (M8+), vier-zonder (M4-), 
 lichte vier-zonder (LM4-) en de twee-zonder (M2-)

De dubbeltwee (TAMix2x) is zeker van deelname aan 
de Paralympische Spelen.

Kijk hier voor een terugblik op het WK http://
dichtbij.roeien.nl/terugblik. Informatie over de 
selectieprocedure Olympische Spelen Roeien 
Rio 2016. http://www.knrb.nl/files/bestanden/
Toelichting_OS2016_Selectie.pdf
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TOPSPORT
TOPSPORT

12index 11

Sportploeg van Amsterdam 2015, 
de W4x met Nicole Beukers, Carline Bouw, 
Chantal Achterberg en Inge Janssen



2015 stond in het teken van ‘presteren’. Vooral het 
pre-olympische wereldkampioenschap in Aiguebelette 
was daarvoor de aangewezen plaats. Sportief ging 
het erom te kwalificeren voor FISA en NOC*NSF en 
daarmee een goede uitgangspositie te verkrijgen 
voor de voorbereiding van medaillekandidaten 
en kanshebbers op de Spelen in Rio. Het wereld-
kampioenschap is naar verwachting verlopen.
Zes ploegen (W4x, M8+, M4-, M2-, LM4- en TAMix2x) 
hebben zich rechtstreeks gekwalificeerd voor Rio en 
kunnen zich daarom optimaal voorbereiden op de 
Spelen. De resultaten, waaronder twee keer brons 
in de Olympische W4x en M8+, eenmaal brons in de 
LW4x en een aantal goede races in andere velden 
bieden goede hoop op aansprekende resultaten in 
Rio. In vier velden (W8+, W2-, LW2x. LM2x) kunnen 
op het Olympisch Kwalificatietoernooi, dat in mei 
2016 in Luzern plaatsvindt, nog tickets voor Rio 
behaald worden. 

Integrale benadering van beleid 

De wereldkampioenschappen van 2014 en 2015 
vormden een toets om te beoordelen in hoeverre 
de Nederlandse equipe in staat is aan de mondiale 
top-5 ambitie van de KNRB te voldoen. Deze toets 
valt ondanks een aantal lichtpunten nog niet positief 
uit. De afstand tot de ambitie is groot. Het aantal 
concurrenten per boottype neemt toe. De onderlinge 
verschillen tussen de topconcurrenten nemen af. 

De middelen die de KNRB ter beschikking heeft 
voor topsport via onder meer NOC*NSF zijn deze 
Olympische cyclus jaarlijks afgenomen. 

Het is in de internationale context van het toproeien 
onwaarschijnlijk dat we door steeds minder geld 
uit te geven dichter bij onze ambitie komen. Dit 
ondanks het feit dat Nederland, in de internationale 
vergelijking en door de compactheid van ons land 
en topsportprogramma, en door de grote intrinsieke 
motivatie van onze atleten en coaches (betaald en 
vrijwillig) zeer efficiënt met haar middelen omgaat.

Minder geld dwingt echter tot steeds scherpere 
keuzes waardoor alleen de bewezen topploegen 
nog maximaal ondersteund kunnen worden. Dit 
gaat ten koste van talentontwikkeling in de breedte. 
Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling. Een zorg 
die door veel van onze verenigingen die talentvolle 
roeiers opleiden gedeeld wordt. 

Voor de concrete topsportdoelstelling voor 2016 
heeft de technische staf van de KNRB minimaal vijf 
tot maximaal acht velden geïdentificeerd waarin, 
gezien de internationale benchmark en reeds 
geleverde prestaties, de medaillekansen het hoogst 
zijn of de afstand tot het podium overbrugbaar lijkt. 
In die velden stelt toproeien zich ten doel om op de 
Olympische spelen mee te strijden voor de medailles. 
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Een hoger marktaandeel in het medailleklassement 
en het winnen van goud, essentieel voor een hoge 
klassering in de medaillespiegel en voor 
media-aandacht, blijft het ultieme doel op langere 
termijn. We zullen de lat hiervoor hoger moeten 
leggen.

Voor het beleid talentontwikkeling 2016+ is de 
dialoog met alle stakeholders gestart om zowel 
de kwaliteit als de omvang van de selectie en 
het programma bij verenigingen, regionale 
trainingscentra (RTC’s) en KNRB te verhogen. 
Op regionale en nationale bijeenkomsten is 
gesproken over de herijking van het beleid en het 
meerjarenopleidingsplan Roeien en de urgentie 
tot de intensivering van de sporttechnische 
jaarprogramma’s voor zowel junioren als talent. Er 
zal een nieuw concept ontwikkeld worden om een 
dergelijk plan ook financieel mogelijk te maken.

Internationaal is een bijdrage aan de 
beleidsontwikkeling van FISA geleverd. Het 
Nederlandse standpunt inzake de toekomst van het 
Olympische roeien en de ‘Principles of a rowing event 
programme’ is naar de FISA gezonden. Dat is zeer 
goed ontvangen en als voorbeeld van ‘meedenken’ 
naar de aangesloten landen gestuurd. 

Roeiparticipatie

Een brede basis is niet per definitie een voorwaarde 
voor succes, maar kan succes wel in grote mate 
beïnvloeden. Dit vanwege het aanbod van jong talent 
en de mogelijkheden voor iedereen om te trainen en 
wedstrijden te varen op verschillende niveaus. 

In het kader van talentherkenning heeft de KNRB 
geparticipeerd in Olympic Moves en de NOC*NSF 
Talentdag. Dit jaar zijn daar weer zo’n vijftig 
deelnemers geselecteerd die een bevestigingstraject 
bij de verenigingen in zijn gegaan. Ook werden 
de talentprofielen geactualiseerd. In de KNRB 
talentprofielen worden de parameters en de daarbij 
behorende normwaarden omschreven waaraan 

talenten moeten voldoen om een kans te maken op 
het bereiken van het olympische podium.
Tevens hebben de bondscoaches diverse clinics, 
presentaties, gasttrainingen en lezingen gegeven bij 
verenigingen en RTC’s in het land.

Opleiden van talent

Naast de centrale junioren en talententrainings-
programma’s was er de selectie, voorbereiding en 
uitzending van junioren en talenten naar het EJK in 
Racice (twee medailles, waarvan goud voor 
Marieke Keijser), Coupe de la Jeunesse in Szeged 
(twee medailles), Universiade in Chungju (zes 
medailles) en het WK U23 in Plovdiv (drie medailles). 
Zeer succesvol was de deelname aan het WK Junioren 
in Rio met tweemaal goud!

In 2015 werden het jaarprogramma, de 
trainingsprogramma’s junioren en talent, de 
standaarden, de talentprofielen en in het bijzonder 
het Tokyo-profiel (Podium 2019) herzien en op de 
website gepubliceerd.

Trainingsfaciliteiten

Kwalitatief hoogstaande trainingsfaciliteiten zijn 
een belangrijke succesfactor omdat ze topsporters 
voorzien in hun behoefte om te trainen. De 
investering in de uitbreiding van het OTC en alle 
trainingsfaciliteiten en trainingsmaterialen, waarvan 
we in 2015 de volle vruchten hebben geplukt, bleek 
een goede zet. 
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Dit centrum laat zelfs een volwaardige voorbereiding 
in eigen land toe. 

Nieuw in 2015 waren onder andere een andere 
aanpak van de krachttraining, intensieve herstel-
monitoring, de uitvoering van hoogtestages en de 
hoogtekamer op het OTC en experimenteel 
pre-cooling en cooling-down tijdens wedstrijden.

Tevens werd het Prestatie Ondersteunend 
Specialisten Team met support van NOC*NSF en CTO 
Amsterdam gecompleteerd met de beschikbaarheid 
van een prestatiearts en voedingsspecialisten op 
projectbasis. Door NOC*NSF werden feedback-
flatscreens voor de krachtruimte ter beschikking 
gesteld.

Door een goede relatie met zowel Empacher, als 
Filippi, Roeigoed, Concept2 en RowPerfect werden 
de vloot en de ergometers verder ontwikkeld en 
up–to–date gehouden. Boten werden vervangen 
en oude boten verkocht aan verenigingen.

Coachvoorzieningen en ontwikkeling

Hoofd- en bondscoaches hebben in 2015 vervolg 
gegeven aan coachopleidingen van NOC*NSF en 
deelgenomen aan Mastercoach sessies. Daarnaast 
is er aandacht voor de individuele rechtspositie en 
(leef)omstandigheden van de topcoaches. Voor de 
samenstelling van het Coachteam, zie pagina 58.

Wetenschappelijk onderzoek

De participatie in de onderzoeksprojecten van 
de technologiestichting STW (optimalisatie 
van voortstuwing door en over water en 
trainingsstrategieën voor optimaal piek- en 
duurvermogen) heeft direct en indirect grote 
betekenis. Direct bijvoorbeeld in het beschikbaar 
hebben van de benodigde apparatuur en menskracht 
en de monitoring van trainingseffecten en 
belastbaarheid van de atleten van het ANRT.

Indirect door de samenwerking tussen wetenschap 
en praktijk.

Daarnaast zijn congressen bezocht, intern en extern 
presentaties en voortgangsrapportages gegeven, 
vooral met roeiers en coaches.

Belangrijke ontwikkelingen zijn onder andere de 
oprichting van een Lectoraat aan de Hogeschool van 
Amsterdam, gerealiseerd door een bundeling van 
krachten tussen de Hogeschool van Amsterdam, 
de Vrije Universiteit Amsterdam, CTO Amsterdam, 
Amsterdam Institute of Sport Science (AISS) en 
de KNRB. Het Lectoraat heeft als focus het helpen 
verbeteren van (top)sportprestaties door het slim 
toepassen van (wetenschappelijke) kennis in training 
en materiaal.

Ook de gezamenlijke subsidieaanvragen bij 
Sportinnovator (het hoogtekamerproject, het ‘van 
Meten naar Weten’ dataproject en de aanvraag 
voor het Sportinnovator Centrum ‘AISS’) zijn hier uit 
voortgekomen.

14



(Inter)nationale competitie

Voor topsporters is het noodzakelijk hun vooruitgang 
te meten met internationale concurrenten door 
middel van regelmatige deelname aan internationale 
wedstrijden. 

In 2015 werden onder auspiciën van de KNRB ruim 
tachtig ploegen uitgezonden naar elf verschillende 
internationale toernooien als de world cup, 
wereldkampioenschappen, Universiade en de Coupe.

In eigen land werden verschillende 
kampioenschappen georganiseerd, zoals het Aegon 
NK Indoorroeien, het Aegon NK Klein, Aegon NK 
Groot en de Aegon Koninklijke-Holland Beker 
waaraan het ANRT succesvol heeft deelgenomen. 
Daarnaast is deelgenomen aan diverse andere 
evenementen als de Boatrace, Henley en de 
Silverskiff en deden de Nederlanders van zich 
spreken.

In de olympische selectie werden door zes 
ploegen FISA quotumplaatsen behaald tijdens het 

wereldkampioenschap in Aiguebelette en werd 
door vijf ploegen voldaan aan de prestatienorm 
van NOC*NSF. Er is zicht op kwalificatie van nog 
eens twee of drie ploegen op het OKT (Olympisch 
Kwalificatietoernooi). Voor de paralympische selectie 
werden door twee ploegen FISA quotumplaatsen 
behaald en werd door één ploeg voldaan aan de 
prestatienormen van NOC*NSF. 

Resultaten

Op de belangrijkste evenementen, WJKK, WK U23, 
World Cups, EK en WK, werden in totaal zeventien 
medailles veroverd en wordt de bovengemiddelde 
lijn vastgehouden. De vijf gouden medailles (WCI 
Bled LM2x en W2-, WCII Varese M2-, WKJ JW1x en 
WKJ JM8+) zijn van grote betekenis. Kijk voor meer 
gedetailleerde informatie in het medailleoverzicht op 
pagina 59.

Kijk op pagina 58 voor de samenstelling van het 
Aegon Nationaal RoeiTeam.
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Medailleklassementen en marktaandeel

In 2015 behaalden de junioren in het 
medailleklassement Wereldkampioenschap 
Junioren een fantastische 3e plaats. De Senioren 
B-roeiers zakten naar een 16e plaats op het WK 
U23. Op het WK (inclusief internationale nummers 
en paralympische nummers) behaalde het ANRT 
eveneens een 16e plaats en in de Olympische 
nummers een 14e plaats.

Het Olympisch marktaandeel was 2,4% (2013 
4,8%, 2014 0%). Over de Olympiade 2013-2016 
(wereldkampioenschappen tussen 2013 tot 2015 
en de Olympische Spelen 2016) staat Nederland in de 
tussenstand na 2013 - 2015 met 1,8 procent op een 
14e plaats (2013 8e, 2014 gedeeld 14e).

Olympisch Marktaandeel (M)
 Olympiade 2013-2016, na WK 2013-2015

 Pos. Land Goud Zilver Brons Totaal punten M 
 1 NZL 8 8 3 19 43 12,8%
 2 GBR 7 5 5 17 36 10,7%
 3 USA 4 3 4 11 22 6,5%
 3 GER 3 4 5 12 22 6,5%
 5 AUS 2 4 3 9 17 5,1%
 6 CZE 3 1 1 5 12 3,6%
 7 CRO 3 0 0 3 9 2,7%
 8 ITA 2 1 1 4 9 2,7%
 9 DEN 2 1 0 3 8 2,4%
 10 NOR 2 0 2 4 8 2,4%
 11 LTU 1 2 1 4 8 2,4%
 12 FRA 1 2 1 4 8 2,4%
 13 CAN 0 3 2 5 8 2,4%
 14 NED 1 0 3 4 6 1,8%
 15 CHN 0 1 4 5 6 1,8%
 16 SUI 1 1 0 2 5 1,5%
 17 RSA 1 0 2 3 5 1,5%
 18 ROU 0 2 0 2 4 1,2%
 19 POL 0 1 2 3 4 1,2%
 20 UKR 1 0 0 1 3 0,9%
 21 CUB 0 1 1 2 3 0,9%
 22 GRE 0 1 0 1 2 0,6%
 23 BLR 0 0 1 1 1 0,3%
 21 SRB 0 0 1 1 1 0,3%
 22 EST 0 0 1 1 1 0,3%
 23 RUS 0 0 0 0 0 0,0%
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Olympisch Marktaandeel

Het Olympisch Marktaandeel is een gestandaar-
diseerde maat van de totale prestatie van een land 
waarbij de gewonnen medailles worden omgezet 
naar punten (goud = 3, zilver = 2 en brons = 1). 
De gewonnen punten worden weergegeven als 
een percentage van het totale aantal punten 
(14 events, 3 medailles is 84 punten). Volgens 
onderzoek is ‘marktaandeel’ de beste maat om het 
succes van een land te meten, omdat het de enige 
gestandaardiseerde maat is 

en deze omhoog kan gaan door meer medailles 
te winnen, de kwaliteit van de gewonnen 
medailles te verbeteren en de absolute prestatie 
te handhaven wanneer het aantal te behalen 
medailles daalt. Het is een meer robuuste en 
controleerbare maat voor de ‘eigen prestatie’. 
Een stijging wordt namelijk niet veroorzaakt 
doordat dominante landen nog dominanter zijn 
geworden of doordat een directe tegenstander 
een tegenvaller heeft.

Wetenschappelijk onderzoek

Een ‘immer streven naar verbetering en vernieuwing’ 
ligt aan de basis voor de uitvoering van het 
tweede jaar van de wetenschappelijke projecten in 
samenwerking met de technologiestichting STW, 
de TU Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam en 
de schaatsers, wielrenners en zwemmers. Dankzij de 
samenwerking binnen deze projecten en de donaties 
van de VU en de Hogeschool van Amsterdam 
konden de roeiers en de boten meer en beter 
geïnstrumenteerd worden. Hierdoor zijn de metingen 
en (maximaal) testen van het voltallige Aegon 
Nationaal RoeiTeam naar een hoger niveau getild. 
Roeiers , coaches, studenten en wetenschappers 
werken hierin nauw samen, in het nu en voor de 
toekomst.

Deze projecten zijn:
• Optimalisatie van voorstuwing door en over water 
 (zwemmen en roeien).
• Trainingsstrategieën voor optimaal piek- en 
 duurvermogen van wielrenners, schaatsers en 
 roeiers.
 

 

 Medailleklassementen Olympisch Marktaandeel (M)
 2015 WK 2015 OS 1900 tm 2012
 WJK WKU23 WK WK-OS Pos. Land Goud Zilver Brons Totaal punten M G Z B Tot rank M rank

 10 6 2 1 1 NZL 3 3 1 7 16 19,0% 9 2 10 21 9 2,8% 12
 4 12 1 2 2 GBR 2 3 1 6 13 15,5% 28 22 13 63 3 9,8% 3
 6 3 5 3 3 USA 2 0 1 3 7 8,3% 32 31 24 87 2 12,6% 2
 10 13 4 4 4 AUS 1 2 0 3 7 8,3% 10 13 14 37 7 4,9% 7
 1 2 3 5 5 GER 1 1 2 4 7 8,3% 62 28 29 119 1 18,8% 1
 16 25 7 6 6 CZE 1 1 0 2 5 6,0% 3 5 7 15 17 1,8% 15
 16 5 6 7 7 FRA 1 0 1 2 4 4,8% 6 14 12 32 11 4,0% 9
 16 23 8 8 8 CRO 1 0 0 1 3 3,6% 0 2 1 3 26 0,3% 21  
 2 1 8 9 9 ITA 1 0 0 1 3 3,6% 10 13 12 36 6 4,7% 8
 16 22 8 10 10 SUI 1 0 0 1 3 3,6% 6 8 9 23 13 3,0% 11
 16 8 12 11 11 LTU 0 1 1 2 3 3,6% 0 0 1 1 34 0,1% 24
 16 23 12 12 12 DEN 0 1 0 1 2 2,4% 7 4 11 22 10 2,8% 13
 8 8 14 13 13 GRE 0 1 0 1 2 2,4% 0 1 2 3 31 0,3% 23
 3 14 16 14 14 NED 0 0 2 2 2 2,4% 6 11 11 28 12 3,5% 10
 16 17 18 15 15 CHN 0 0 1 1 1 1,2% 1 4 2 7 20 0,9% 17
 16 - 21 16 16 RSA 0 0 1 1 1 1,2% 1 0 1 2 24 0,3% 22
 16 7 18 17 17 CAN 0 0 1 1 1 1,2% 9 16 15 40 8 5,1% 6
 16 17 18 18 18 NOR 0 0 1 1 1 1,2% 3 6 5 14 14 1,8% 14
 16 15 16 19 19 SRB 0 0 1 1 1 1,2% 0 0 0 0 35 0,0% 25
 16 25 21 20 20 EST 0 0 1 1 1 1,2% 0 2 0 2 28 0,9% 18
 7 15 22 21 21 RUS 0 0 0 0 0 0,0% 12 20 10 46 5 6,0% 4
 5 4 22 21 21 ROU 0 0 0 0 0 0,0% 19 10 8 37 4 5,9% 5
 16 8 22 21 21 POL 0 0 0 0 0 0,0% 3 3 10 16 16 1,7% 16
 - 11 22 21 21 BLR 0 0 0 0 0 0,0% 2 1 4 7 18 0,8% 19
 10 25 21 21 21 UKR 0 0 0 0 0 0,0% 1 1 1 3 23 0,4% 20
 - - 22 21 21 CUB 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 35 0,0% 25
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Marike en Martine Veldhuis van Amycus, 
gecoacht door Henk Suvaal, waren de 
winnaars van het Aegon Development 
Klassement 2015 lichte dames



Sportparticipatie bevat de programma’s 
sportontwikkeling, wedstrijdzaken en opleidingen. 
Het faciliteren van verenigingen, wedstrijd- en 
evenementenorganisaties en het verzorgen van 
opleidingen voor coaches en instructeurs is een 
kerntaak van de KNRB.

SPORTONTWIKKELING

Ledenontwikkeling
Afgelopen jaar is er veel tijd besteed aan de 
ledenadministratie. De KNRB heeft eind 2015 
33.000 leden. Ledengroei is een belangrijk doel uit 
het meerjarenplan 2013-2016. Belangrijk is om de 
groeidoelstelling ook in 2016 vast te houden.

Nieuwe verenigingen & initiatieven
Roeivereniging SilVia en roeivereniging Skylla 
Wolvega zijn in de algemene ledenvergadering van 
het voorjaar 2015 toegetreden tot de KNRB. Dit 
brengt het totaal aantal verenigingen op 119. In 
Almere, Nijmegen, Sint-Michielsgestel, Ulft, Venlo, 
Weert en Middelburg zijn nog initiatieven. Er is in de 
zomer van 2015 een commissie nieuwe verenigingen 
opgericht. Deze commissie gaat initiatiefnemers 
helpen en adviseren bij het oprichten van een 
vereniging.

Aegon Open Roeidag
Voor de vierde en laatste keer is tijdens het 
openingsweekend van de Nationale Sportweek 
op 18 en 19 april de Aegon Open Roeidag (AOR) 
georganiseerd. De Ank in Doetinchem <link naar 
het artikel op roeien.nl> heeft deelgenomen aan 
de georganiseerde opening van de Nationale 
Sportweek. Overige deelnemers zijn voorzien van 
promotiemateriaal in de vorm van flyers. 

Daarnaast kregen verenigingen hulp bij de 
organisatie van en communicatie over hun open 
dag. In aanloop naar de Aegon Open Roeidag is 
er een kennisdelingsbijeenkomst georganiseerd 
in samenwerking met de Alkmaarsche Roei- en 
Zeilvereniging. De deelnemende verenigingen gaven 
de AOR een 7,1 en vermelden allen dat ze aan de 
open dagen nieuwe leden hebben overgehouden. 
Echter, uit de enquête onder alle verenigingen blijkt 
dat de toegevoegde waarde van deelname aan de 
AOR niet in verhouding staat tot de kantoorbelasting. 

Daarom wordt vanaf 2016 alleen een gratis toolkit 
aangeboden waar alle verenigingen gebruik van 
kunnen maken.

Aegon Nationaal Schoolroei Kampioenschap
Het Aegon Nationaal Schoolroei Kampioenschap 
werd traditiegetrouw op de vrijdag voor de ARB 
wedstrijden gehouden. Ook dit jaar kon weer gebruik 
gemaakt worden van hun faciliteiten. 
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In de Aegon picknickarea zaten grote groepen 
scholieren op deze zonnige dag met elkaar te kijken 
naar hun klasgenoten en deden fanatiek mee aan de 
ergometer challenge. 

Het promotie-evenement voor scholen verwelkomde 
44 scholen met 128 ploegen. Hiervan werden 89 
C4-en bemand door junioren die op 1 januari 2015 
nog geen lid waren van een roeivereniging. De beste 
‘roeischool’ van Nederland staat in Groningen, de 
beker ging naar het Willem Lodewijk Gymnasium.

Oud studenten roeiers database
In 2014 is een start gemaakt met de oud (studenten) 
roeiers database. De database is bedoeld om met 
de afmelders in contact te blijven en ze te blijven 
informeren over de roeisport. 

Aan het einde van dit jaar is de database in 
gebruik genomen. Naast de afmelders (vanaf 
juni 2015) zijn ook de deelnemers van de Reünie 
eerstejaarswedstrijdroeiers van het WK 2014 gemaild 
om in de database opgenomen te worden.

Leskaarten
De leskaarten die eind 2014 gereed waren en die het 
oude lesplan vervangen zijn tijdens het roeicongres 
uitgedeeld. Tevens ontvingen alle verenigingen twee 
boekjes per post. De reacties zijn zeer positief en er 
zijn meer dan 1200 boekjes verspreid. De overige 
exemplaren zijn via de webwinkel te koop. 

Aangepast roeien
De Commissie Aangepast Roeien heeft samen met 
Cornelis Tromp een kennisdelingsbijeenkomst 
georganiseerd waar de theorie en praktijk van het 
AS en TA roeien in een boot met vaste bank en 
drijvers werd besproken en gedemonstreerd.

Diverse verenigingen werken samen met 
revalidatiecentra en breiden zo de kennis over 
de mogelijkheden van aangepast roeien uit. Ze 
organiseren een of meerdere bijeenkomsten per 
jaar en één voor (oud) revalidanten die zo kunnen 
kennismaken met roeien.

Roeivereniging Willem III heeft dit jaar de Nationale 
tocht Aangepast Roeien georganiseerd. Er was een 
grote groep roeiers met hun begeleiders uit heel 
Nederland aanwezig. 

Para-roeien
Sinds begin 2015 is de KNRB verantwoordelijk voor 
uitvoering van de classificatie voor para-roeiers. Dit 
jaar is er een volledig team classifiers samengesteld 
bestaande uit Frederieke van der Blom, internationaal 
sport specifiek classifier en Ilse Hoogeveen als 
nationaal medisch classifier. Zij hebben dit jaar een 
classificatie voor drie mensen uitgevoerd.

Sinds 1 januari krijgt de roeibond steun en advies 
voor de para-groep van Fedor Hes, oud-zwemcoach 
en handbikecoach bij de Koninklijke Nederlandse 
Wielerunie. De begeleiding van het para-team is in 
de loop van het jaar overgenomen door Jan Klerks als 
coach en Merel L’Ami als teammanager nadat Martin 
Lauriks en Leendert van Dis besloten te stoppen. De 
KNRB is Martin en Leendert zeer erkentelijk voor 
hun jarenlange inzet voor het team en het aangepast 
roeien in de breedste zin.
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Nederland kwam met twee para-ploegen uit op 
het WK in Aiguebelette. In de TAMix2x behaalden 
Esther van der Loos en Corné de Koning een vijfde 
plaats en voldeden hiermee aan de kwalificatie-eis 
voor de Paralympische Spelen in Rio. Alexander van 
Holk werd zesde in de finale en moet volgend jaar 
zijn ticket naar Rio behalen tijdens de internationale 
ontmoeting in Varese.
Dankzij de financiële steun van het Fonds Gehandi-
captensport, uit de 1% fairshare van Aegon, kon de 
voorbereiding voor de wereldkampioenschappen in 
2015 worden verbeterd. Daarnaast kreeg hierdoor 
ook de voorbereiding richting Rio verder vorm 
en konden we aandacht blijven besteden aan de 
promotie van het aangepast roeien.

Kennisdeling

Aegon Nationaal Roeicongres
Hoofdsponsor Aegon was ook in 2015 weer gastheer 
voor het Nationaal Roeicongres op 31 januari. 
Het congres is het moment voor bestuurders en 
vrijwilligers vanuit heel roeiend Nederland om 
nieuwe ideeën op te doen, hun kennis te verdiepen 
en te netwerken. In totaal zijn er ruim driehonderd 
mensen te gast geweest. In het plenaire deel 
werd ruim aandacht geschonken aan ongewenste 
omgangsvormen in de sport. Met een algemene 
beoordeling van 7,8 en voor de workshops een 
7,4 scoorde het congres een ruime voldoende. 

Verenigingsbezoeken
In samenwerking met het gehele bureau is dit 
jaar het contact met verenigingen opgepakt door 
middel van verenigingsbezoeken. In totaal zijn 28 
verenigingen bezocht. De meeste verenigingen waren 
positief over het bezoek. De contacten met het 
bureau zijn verbeterd en mede door de producten- 
en dienstenmatrix weten verenigingen sneller de 
juiste persoon te benaderen. Ook zijn er leuke en 
nuttige best practices en congresonderwerpen 
opgehaald en hebben bureaumedewerkers beter 
inzicht welke kennis en expertise erbij verenigingen 
beschikbaar is. 

Recreatief roeien
Er is een eerste bijeenkomst geweest met vertegen-
woordigers van de verschillende recreatieve roei-
vormen om samenwerking en kennisuitwisseling te 
bevorderen. De reacties waren voorzichtig positief 
en in het voorjaar van 2016 wordt hier een vervolg 
aangegeven.

Sloeproeien
Er zijn vervolggesprekken gevoerd met Dutch Pilot 
Gig Association. Dit gaat in eerste instantie over 
samenwerking met de roeivorm Pilot Gig. Er wordt 
voor 2016 onder andere gekeken of deze vorm van 
roeien deel kan nemen aan een aantal roeimarathons 
en of de association kan toetreden tot de KNRB in het 
najaar van 2016.

Regiobijeenkomsten
In het voorjaar ging alleen de regiobijeenkomst bij 
’t Diep door. De vereniging vertelde enthousiast over 
de introductie van gastroeien.nl en de manier waarop 
zij subsidie van de provincie hebben ontvangen. 
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Ook werd door de aanwezige verenigingen op een 
informele, leuke manier gediscussieerd en werden 
plannen voor meer contact in de regio gesmeed. 
In het najaar hadden de bijeenkomsten een meer 
formeel karakter. De drie bijeenkomsten waren druk 
bezet en er werd goede input geleverd voor het 
nieuwe wedstrijdprogramma en het Meerjarenplan 
2016+. Net als de verenigingsbezoeken zijn de 
regiobijeenkomsten een voorbeeld van beter 
communiceren met de verenigingen.

Commissie infrastructuur
De KNRB commissies hebben weer goed werk 
geleverd. Met alle bouw- en verbouwplannen blijft de 
rol van de commissie infrastructuur onmisbaar. Ook 
in 2015 is intensief samengewerkt met Phocas en 
De Waal ter voorbereiding op hun accommodatie(s) 
aan de nieuwe Nevengeul bij Nijmegen. De vele 
overheden en instanties die betrokken zijn, 
maakten het ontwikkelen ervan niet eenvoudig. 
Andere verenigingen waaraan de commissie heeft 
geadviseerd zijn De Stern, De Driewerf, Gyas en 
De Hunze, De Kogge en Proteus-Eretes.
De commissie heeft een nieuwe versie gemaakt van 
het handboek roei-accommodaties. Deze is te vinden 
op de KNRB website.

OPLEIDINGEN

Afgelopen jaar hebben we ons gericht op het 
afronden van de aangevraagde certificering van de 
niveau twee en drie opleidingen. Er is gekozen voor 
een nieuwe structuur. In plaats van versplintering 
werd gefocust op de roei-instructeur en roeicoach 
opleidingen. Er is geen certificering meer 
aangevraagd voor de ergometer-, jeugd-, aangepast 
roeien of masteropleidingen. Deze onderwerpen 
worden in 2016 ontwikkeld als masterclasses. 
Na evaluatie met docenten en deelnemers zijn de 
opleidingen op niveau twee en drie doorontwikkeld. 
Er zijn twee docentenbijeenkomsten georganiseerd 
om materiaal, manier van opleiden en niveaus 
op elkaar te laten aansluiten. De eerste herziene 
opleiding tot roeicoach drie is inmiddels gestart. 
De overige herziene opleidingen starten in 2016. 

Daarnaast is er aandacht geweest voor het 
administratieve en financiële proces rondom 
de opleidingen met als resultaat een heldere 
procesbeschrijving. Het bijhouden van gegevens in 
verschillende systemen is een aandachtspunt voor 
de toekomst. Tijdens de ARB heeft een diploma-
uitreiking plaatsgevonden. Door de deelnemers 
werd dit zeer gewaardeerd. Het heeft er ook aan 
bijgedragen dat een flink aantal extra deelnemers de 
opleiding met goed gevolg heeft afgerond.
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Aantal uitgereikte diploma’s

Type opleiding  Aantal diploma’s

roei-instructeur 2/RIAR-2 82

roei-instructeur 3 2

roeicoach 2  14

roeicoach 3  20

roeicoach 4  6

Totaal  124

Aantal opleidingen (opl.) en deelname (dln.)

Type opleiding Aantal opl. Aantal dln.

roei-instructeur 2 9 97

roei-instructeur 3 1 8

roeicoach 2 5 63

roeicoach 3 5 48

roeicoach 4 - -

Totaal 20 216
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WEDSTRIJDZAKEN

Net als voorgaande jaren was er ook in 2015 
een mantelovereenkomst voor tijdwaarneming. 
Tevens is in het begin van het jaar het jaaroverzicht 
(voorheen evenementennummer) rondgestuurd naar 
verenigingen. Voor het eerst is er een digitale versie 
beschikbaar gesteld, die verenigingen achter een 
inlog op hun website konden publiceren. 
In maart is tijdens de Algemene Vergadering een 
voorstel voor de wedstrijdbijdrage (een afdracht 
per inschrijving op grote competitie- en nationale 
wedstrijden) goedgekeurd. De inkomsten die hieruit 
gegenereerd zijn, zijn onder andere gebruikt voor 
de introductie van botenwegen en een aantal ICT-
aanpassingen. 

Zo werd in het voorjaar de vernieuwde uitslagen.
knrb.nl site gelanceerd. Nu kunnen roeiers hun 
uitslagen makkelijk op naam opzoeken. 

Daarnaast is er door Time Team een videostreaming 
met ‘overlays’ ontwikkeld. Door middel van deze 
streaming kan de wedstrijdorganisatie, tegen relatief 
lage kosten, een weergave van het roeien op de 
gehele baan aan het publiek op het finishterrein 
tonen. Dit wordt mogelijk gemaakt door op afstand 
bedienbare camera’s naast de baan. De overlays 
worden gebruikt om informatie over ploegen of 
tussentijden weer te geven. Dit draagt bij aan een 
betere beleving van het roeien voor het publiek. 
Na een test op de Skøll Cup hebben minimaal drie 
wedstrijdorganisaties gebruikt gemaakt van deze 
mogelijkheid.

Er is een aantal maatregelen genomen om de 
eerlijkheid op wedstrijden te vergroten. Zo worden
 al jaren minimum gewichten voor boten voor-
geschreven, maar deze werden nooit controleerd. 



Met de wedstrijdbijdrage is een goede boten-
weegschaal aangeschaft en heeft de kamprechter-
commissie de botenweging reglementair verder 
uitgewerkt. Naar aanleiding van een uitsluiting 
op het NK Klein is besloten om de regels gelijk te 
trekken met de Rules of Racing van de FISA. Wanneer 
een boot nu één keer uitgewogen wordt, wordt 
de boot teruggeplaatst naar de laatste plek in de 
voorwedstrijd in plaats van direct uitgesloten te 
worden.

Naast botenweging is er in het Reglement voor 
Roeiwedstrijden een aanpassing gedaan, die 
wedstrijdorganisaties met een goedgekeurd 
veiligheidsprotocol de mogelijkheid geeft om bij 
oneerlijke weersomstandigheden de banenindeling 
radicaal te wijzigen.
In 2013 is er gestart met het maken van een plan 
voor het wijzigen van het standaardprogramma 
voor nationale 2 km wedstrijden. Het standaard-
programma is het minimum aanbod dat nationale 
wedstrijdorganisaties moeten aanbieden. De 
uitgangspunten voor de wijzigingen zijn geweest, 
het aanbrengen van een verschuiving van skiffs naar 
grote nummers en het creëren van vollere velden. 
Het plan leek meerdere malen afgerond en klaar voor 
de Algemene Vergadering, maar met de wisselingen 
van de studentenbesturen in september bleek dit 
niet het geval. Dit jaar is een constructief overleg 
opgestart met als doel om in maart het onderwerp 
definitief ter stemming te brengen tijdens de 
Algemene Vergadering.

De klassementen waren dit jaar wederom goed bezet. 
Het eerstejaarsklassement had bij de start van het 
seizoen bijna zeshonderd deelnemers. Helaas ook dit 
jaar zonder sponsor voor het eerstejaarsklassement. 
Het developmentklassement wordt nog steeds 
gesponsord door Aegon waardoor winnaars een mooi 
geldbedrag voor een trainingskamp of uitzending 
kunnen winnen. Verrassend was dat twee jonge 
zusjes van Amycus er met de prijs, voor het Lichte 
dames developmentklassement, vandoor gingen.

Kamprechters

De commissie en vele anderen hebben een enorme 
werklust, het bruist van de positieve energie. Met 
behulp van de wedstrijdbijdrage is dit jaar de 
botenweging geïntroduceerd bij het NK Klein. De 
speciaal ontwikkelde posters om kennis over regels 
en weging te vergroten bij junioren en (eerstejaars)
roeiers zijn goed ontvangen. De twee bijeenkomsten 
hierover in het voor- en najaar zijn druk bezocht. 
Daarnaast is er hard gewerkt aan het handboek 
kamprechters. Dit wordt in februari 2016 gedrukt.
Er is gestart met de doorontwikkeling van 
de kamprechtersopleiding. Zo zijn er twintig 
kamprechters naar de kamprechter coachopleiding 
van de Academie voor Sportkader geweest. Er is 
gestart met een talentprogramma kamprechters en 
met het omzetten van de opleidingsstructuur naar de 
Kwalificatiestructuur Arbitrage.

De kamprechtermodule in het KNRB inschrijfsysteem 
is opgeleverd en in de testfase. Dit betekent dat er in 
2016 gestart kan worden met de online administratie. 
Het systeem maakt het makkelijker voor evenemen-
tenorganisaties en kamprechters om in te plannen 
wie er welke dag kan optreden. Daarnaast is het voor 
de kamprechtercommissie makkelijker te zien wie er 
aan de licentie-eisen heeft voldaan.

Als laatste is er een enquête over de naamgeving 
geweest en een voorstel voor wijziging van het 
kamprechtertenue gedaan. De naamgeving had een 
andere uitslag dan verwacht en wordt de komende 
jaren niet gewijzigd. 

Overzicht winnaars klassementen 2015

Veld 1e jaars winnaars Development winnaars

Zware Heren Vidar Skøll

Lichte Heren Nereus Laga

Zware Dames Njord Orca

Lichte Dames Argo Amycus
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De reacties op de meer sportievere tenues zijn 
positief. Er wordt gewerkt aan de introductie van de 
nieuwe tenues in 2017.

Nationale Kampioenschappen 

Dit jaar hebben er op vier momenten Aegon NK’s 
plaatsgevonden. Op het water tijdens de Hollandia 
Roeiwedstrijden, de ARB en de Aegon Koninklijke-
Holland Beker en op de ergometer tijdens het 
Nederlands Kampioenschap Indoor Roeien (NKIR). 

De Hollandia Roeiwedstrijden zijn gehouden 
op de Bosbaan. Het NK kleine nummers 
is zoals bij wereldkampioenschappen en 
wereldbekerwedstrijden verroeid in toernooivorm. 
Dit betekent voorwedstrijden, herkansingen, 
kwart- en halve finales. Op de vrijdagavond waren 
de voorwedstrijden en door het grote aantal 
deelnemers, timetrials voor de juniorennummers. 

De ARB Bosbaan wedstrijden waren het strijdtoneel 
voor de NK groot SA en junioren 16. De wedstrijden 
zijn goed verlopen. Dames en lichte roeiers van het 

Aegon Nationaal RoeiTeam (ANRT) sleepten het 
merendeel van de NK titels binnen. Het NK paste 
helaas niet in de trainingsopbouw van de zware 
heren, ze gingen op de zondag op trainingskamp. 
De junioren 16 mogen zich altijd weer verheugen 
op een groot aantal deelnemers. Op basis van 
de te verwachten windrichting is er uit fairness 
overwegingen voor gekozen om het gehele weekend 
op de boeien 1 t/m 6 te varen.

De Aegon Koninklijke-Holland Beker/Aegon Open NK 
Groot is gehouden op de Willem-Alexander baan. 
Buiten de dubbeltwee was er weinig Nederlandse 
belangstelling voor de U23 en de U19 NK nummers. 
Bij de U23 zijn vier van de vier open NK medailles 
uitgereikt aan buitenlandse ploegen. De Nederlandse 
NK Junioren selecties waren gevormd en er zijn 
aanvullend ploegen samengesteld om te voldoen aan 
de minimale deelname. Er was geen sprake van een 
echte NK strijd. 

Het Aegon NK Indoorroeien kenmerkte zich door een 
goede organisatie. Er werd flink gestreden om de NK 
medailles door de dames van het ANRT. Eveneens 
was er een groot junioren deelnemersveld. 
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De media-aandacht tijdens het 
wereldkampioenschap was groot



De afdeling PR, Communicatie & Sponsoring 
is verantwoordelijk voor het promoten van de 
roeisport, het ondersteunen van de afdelingen 
topsport en sportparticipatie, het behartigen van 
de sponsorbelangen en het werven van nieuwe 
sponsoren met als doel roeiers, publiek en 
sponsoren te inspireren.

Communicatie 

Het afgelopen jaar zijn de vertrouwde middelen 
ingezet, zoals de website, posters, flyers en de 
ledenpost. Ook is met de afdeling sportparticipatie 
een weegposter ontwikkeld en zijn diverse 
diploma’s vernieuwd. Samen met de afdeling 
topsport is weer volop aandacht besteed aan de 
resultaten, wijzigingen en ontwikkelingen rondom 
het Aegon Nationaal RoeiTeam. Dankzij een goede 
samenwerking met de teammanagers werden de 
resultaten van junioren, coupe en onder 23 roeiers 
gecommuniceerd via de kanalen van de KNRB.
Tevens is dit jaar weer prettig samengewerkt met 
de organisaties van de NK’s met betrekking tot de 
communicatie rondom deze evenementen. 

De bondssite knrb.nl had in het hele jaar ruim 
107.500 gebruikers, dit is iets lager dan voorgaande 
jaren. In 2015 is gestart met het vernieuwen van 
knrb.nl. Deze site wordt in 2016 gepresenteerd. 
Informatie over en de standen van de klassementen 
worden gepubliceerd op klassementen.knrb.nl.

Social media
Om roeien goed te promoten moet de KNRB online 
actief zijn met interessante content. Sport is emotie 
en daarom is goed beeldmateriaal essentieel. Dit jaar 
is de focus gelegd op foto’s. Op het gebied van social 
media richt de KNRB zich op Facebook en Twitter. 
Social media spelen een grote rol in de promotie 
van roeien.nl. Het is veelal de directe connectie 
met roeigeïnteresseerden en zij zijn belangrijk voor 
de promotie van de sport. Inmiddels zijn er ruim 
3700 ’vind ik leuks’ op Facebook en 2300 volgers op 
Twitter. Afgelopen jaar zijn er meer dan 1000 ‘vind ik 
leuks’ op Facebook bij gekomen en het aantal volgers 
op Twitter blijft oplopen. 
Voor het Eerstejaarsklassement en het Development-
klassement zijn speciale Facebookpagina’s waar 
de wijzigingen in de standen en foto’s van de 
wedstrijden gepubliceerd worden. 
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 In september 2016 verschijnt de film DE HELD in de 

Nederlandse bioscopen. Actrice Monic Hendrickx moest 

voor deze hoofdrol in de skiff. Zij kreeg les van Olympisch 

kampioen Marit van Eupen.



Roeien.nl
De ambitie van de KNRB is om met roeien.nl een plek 
te creëren waar je alle informatie kunt vinden over 
de sport roeien. Het aantal bezoekers van de portal 
blijft stijgen. Het tweede jaar had roeien.nl 90.000 
gebruikers ten opzichte van 65.000 gebruikers in 
2014. Ook is het aantal sessies en paginaweergaves 
gestegen. De KNRB is samen met Aegon een 
samenwerking aangegaan met Tyrsday, een online 
sport- marketingbureau, gespecialiseerd in social 
media, om de roeisport verder in de markt te zetten. 
Tijdens het WK in Aiguebelette is de samenwerking 
gestart met een pilot met social reporters die hun 
belevenissen deelden op dichtbij.roeien.nl een 
onderdeel van roeien.nl. 

Huldiging
Nieuw dit jaar was de huldiging van de 
medaillewinnaars op het Olympisch Trainingcentrum 
aan de Bosbaan, alle medaillewinnaars werden door 
de KNRB en Aegon in het zonnetje gezet. 

Sponsoring

Het werven van nieuwe sponsoren leverde een aantal 
nieuwe partners op. Zo zijn Brand Candies, Vision, 
MMID en Lorini aangetrokken als nieuwe sponsoren. 

Brand Candies stelt als partner uren beschikbaar 
om de KNRB te ondersteunen op allerlei vlakken 
om de roeisport verder in de markt te zetten. Vision 
voorziet als supplier het Aegon Nationaal RoeiTeam 
van zonbescherming en daarnaast zijn tijdens diverse 
evenementen samples uitgedeeld. Gezamenlijk is 
aandacht besteed aan de gevaren van verbranding 
en wat te doen wanneer je door de zon verbrand 
bent. MMID richt zich als sponsor op de talenten, 
zij ondersteunen de junioren. Maar dat niet alleen, 
zij hebben de ontwerpen gemaakt voor de huidige 
kledinglijn van de KNRB.
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Toen de KNRB begin 2015 een samenwerking is 
aangegaan met Lorini Sports als kledingsponsor is 
samen met ANRT roeiers Kaj Hendriks en Ilse Paulis, 
MMID, Aegon en Lorini Sports een nieuwe kledinglijn 
ontwikkeld. In 2015 is tevens de basis gelegd voor de 
merchandise lijn van de KNRB. 

Fonds Gehandicaptensport staat ook achter de 
roeiers met een handicap. Daarom steunen zij, 
in samenwerking met hun 1% FairShare® partner 
Aegon, de KNRB in 2015 en 2016.

Naast deze nieuwkomers ondersteunde 
Damen Shipyards ook dit jaar, naast hoofdsponsor 
Aegon, de vrouwen van de nationale equipe. 
Daarnaast deed partner Zilveren Kruis wederom 
een mooi aanbod voor de leden van de aangesloten 
verenigingen van de KNRB met betrekking tot de 
ziektekostenverzekering. 
Vanzelfsprekend stond het continueren van de relatie 
met de huidige sponsoren op de lijst. Hoofdsponsor 
Aegon heeft wederom fors geïnvesteerd in het 
promoten van de roeisport met een groot aantal 
acties. Er werd geïnvesteerd in het lounge gedeelte 
van de Aegon Koninklijke-Holland Beker, maar ook op 
de andere NK’s was Aegon goed vertegenwoordigd.

Roeien in de media

Door de afdeling PR, Communicatie & Sponsoring is 
veel energie gestoken in de promotie van de sport 
via social media en roeien.nl. Dit heeft zeker zijn 
vruchten afgeworpen, kijkend naar de groei op online 
gebied. Ten opzichte van 2014 met een WK in eigen 
land, scoren we op de publieke zenders minder goed, 
maar de aandacht is wel groter dan in een 
na-olympisch jaar zoals 2013. 

De media-aandacht voor roeien bleef in 2015 
op een hoog niveau.
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Totale waarde (€) exposure roeien

 2013 2014 2015

Online 11.769.149 17.352.340 20.232.624

Print 5.956.953 7.375.946 5.474.333

TV Publiek 236.115 590.175 386.055

TV Eurosport 24.750 41.720 n.v.t.



FINANCIEEL
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Toelichting op de Jaarrekening 2015

2015 is een jaar geweest van consolidatie, 
na 2014 waarin het OTC is gebouwd en de WK 2014 
is georganiseerd.

De belangrijke reorganisatie van het bureau van de 
KNRB is achter de rug. In dit jaar is de organisatie 
versterkt en zijn administratieve processen opnieuw 
ingericht.

Op alle fronten is zeer zuinig gewerkt en is binnen 
het budget gebleven. Daarnaast waren er meer 
inkomsten uit de contributie waardoor er een 
behoorlijk overschot is op de begroting. Bij de sectie 
Topsport werden extra inkomsten gegenereerd voor 
het junioren-roeien en door extra sponsoring. Deze 
extra inkomsten zijn uitgegeven binnen de pijler van 
Topsport, waarna het resultaat van de pijler Topsport 
per saldo binnen budget is gebleven. 

Er zijn helaas ook tegenvallers te melden. Het 
WK 2014 werd geconfronteerd met een aantal 
nagekomen kosten. Op het moment van het schrijven 
is men nog in de laatste fase om dit af te handelen. 
De extra kosten kunnen oplopen tot maximaal 
€ 45.000, hetgeen de KNRB extra zal bijdragen aan 
de Stichting Organisatie Roeien WK 2014. Deze 
bijdrage is reeds in mindering gebracht op het 
resultaat van de KNRB over 2015.
 
De hoogte van de liquiditeitspositie is op dit moment 
goed. Na aftrek van de vooruitontvangen subsidies 
voor het WK 2016 bedraagt deze € 420.000. Dit is een 
goede positie voor het normaal functioneren van de 
KNRB, maar volstrekt onvoldoende om onverhoopte 
grote tegenvallers op te vangen.



Baten 2015 versus begroting en realisatie 2014

   Realisatie  Begroting Realisatie
  2015 2015 2014
Algemeen  1.225      1.161  1.261
Sterk profiel 220 215 245
Sportparticipatie 293  279     320 
Topsport 1.582 1.433 1.586 
Organisatie WK’s 0 0 0 
 
     232  1.215 
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Lasten 2015 versus begroting en realisatie 2014

   Realisatie  Begroting Realisatie
  2015 2015 2014
Algemeen  468      544  551
Sterk profiel 217 218 240
Sportparticipatie 442  454     405 
Topsport 2.021 1.872 2.052 
Organisatie WK’s 45 0 100 
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Gerealiseerde baten minus lasten 2015 versus begroting en realisatie 2014

   Realisatie  Begroting Realisatie
  2015 2015 2014
Algemeen  757      617  710
Sterk profiel 3 -3 5
Sportparticipatie -149  -175     -85 
Topsport -439 -439 -466 
Organisatie WK’s -45 0 -100 
 



JAARREKENING
JAARREKENING 2015
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Balans per 31 december 2015
(na verwerking voorstel bestemming saldo van baten en lasten)

   2015 2014
    EUR 1000   EUR 1000 
   
Activa    
 
Vaste activa    
Materiële vaste activa 4  1.481                    1.501
Financiële vaste activa 5                      3                       8  
   1.484                   1.509                                    
   
Vlottende activa    
Vorderingen en overlopende activa 6                             361                691
Liquide middelen 7                                647                    210
                 1.008                901 
                  2.492                2.410
   
Passiva    
 
Eigen vermogen 8  
Algemene reserve                     983                    811
Bestemmingsreserves                      255                    300
                  1.238                1.111
   
Voorzieningen 9                                 61                      71
Langlopende schulden 10 346 367
Kortlopende schulden 11                                 847                    861 
                  2.492                2.410
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Staat van baten en lasten 2015

     Begroting  
   2015 2015 2014
    EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000 
    
Baten    
Algemeen 13 1.225  1.161  1.261  
Sterk profiel 14 220  215  245 
Sportparticipatie  15 293  279  320  
Topsport 16 1.582  1.433  1.586 
Organisatie WK’s 17 -  -  - 
   3.320  3.088  3.412  
   
Lasten    
Algemeen 19 468  544  551  
Sterk profiel 20 217  218  240 
Sportparticipatie 21 442  454  405  
Topsport 22 2.021  1.872  2.052  
Organisatie WK’s 23 45  -  100 
   3.193  3.088 3.348  
   
Saldo van baten en lasten  127  0  64  
   
    
Bestemming van saldo van baten en lasten   
Dotatie aan Bestemmingsreserves  - - -
Vrijval van Bestemmingsreserves  -45 - -100
Dotatie aan Algemene reserves  172 - 164

   127 0 64



Toelichting

1. Algemeen

De Koninklijke Nederlandsche Roeibond (hierna ‘KNRB’ ) is op 21 januari 1917 opgericht met als doel het 
bevorderen van de roeisport. De KNRB is een vereniging met als leden in Nederland gevestigde roeiverenigingen 
en regionale roeibonden. De KNRB is statutair gevestigd in Amsterdam, maar is feitelijk gevestigd op Bosbaan 10 
te Amstelveen.

De jaarrekening is opgesteld conform de “Richtlijn voor Jaarverslaggeving RJk C1 kleine organisaties zonder 
winststreven”. Uit hoofde van deze richtlijn is tevens de begroting 2015 opgenomen in de staat van baten en 
lasten, zoals deze door de algemene ledenvergadering van 15 november 2014 is goedgekeurd. Op deze 
begroting is geen accountantscontrole toegepast.

2. Enkelvoudige jaarrekening

De KNRB is (mede)oprichter van de ‘Stichting Organisatie WK Roeien 2014’. Op grond van de statuten van de 
‘Stichting Organisatie WK Roeien 2014’ kan de KNRB drie van de vijf bestuursleden benoemen. De KNRB maakt 
gebruik van de vrijstelling tot consolidatie van ‘Stichting Organisatie WK Roeien 2014’ vanwege de omvang op 
grond van RJ 217.217.

De activiteiten van de Stichting Organisatie WK Roeien 2014 zijn inmiddels beëindigd, zodat in 2016 de stichting zal 
worden geliquideerd. In 2015 zijn er nog diverse nagekomen lasten gekomen. De KNRB zal een bijdrage doen aan 
de Stichting om de nagekomen lasten te kunnen dekken. Naar verwachting is deze bijdrage € 45.000.

De activiteiten van het WK roeien 2016 zijn niet opgenomen in een aparte entiteit, maar is een onderdeel van de 
KNRB.

3. Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor het bepalen van het resultaat

Algemeen
Zover niet anders wordt vermeld, worden alle activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben en ook aan de pijler waar 
deze betrekking op hebben.

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening worden diverse oordelen en 
schattingen gemaakt. De belangrijkste oordelen en schattingen zijn:
- Levensduur vaste activa en daaruit voortvloeiende afschrijvingen;
- Inbaarheid van de vorderingen;
- Voorzieningen.

Valutaomrekening
Een transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de functionele valutakoers op 
transactiedatum.
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Salderen 
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend 
indien en voor zover een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd 
vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen en het stellige voornemen bestaat om het saldo zodanig of 
beide posten simultaan af te wikkelen.

Financiële instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, effecten en 
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslag van de primaire financiële instrumenten wordt 
verwezen naar de behandeling per balanspost. De KNRB heeft geen derivaten.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis 
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Eventuele 
ontvangen investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de investeringen. 

Vlottende activa
De vlottende vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen en wissels en cheques. 
Deposito’s worden onder liquide middelen opgenomen indien zij in feite –zij het eventueel met opoffering van 
rentebaten– ter onmiddellijke beschikking staan. Liquide middelen die langer dan twaalf maanden niet ter 
beschikking staan van de groep, worden als financiële vaste activa gerubriceerd.

Classificatie eigen vermogen en vreemd vermogen
In de jaarrekening wordt een financieel instrument geclassificeerd overeenkomstig de juridische realiteit. 
Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot een (deel van een) financieel instrument worden in de 
jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classificatie van het financieel instrument als financiële verplichting 
respectievelijk als eigen-vermogensinstrument.

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd indien op balansdatum een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft 
waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de 
omvang betrouwbaar is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. 
Tenzij anders vermeld, worden voorzieningen gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met de 
direct daaraan toe te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
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Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met 
de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De kortlopende schulden worden na de eerste waardering 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Bij kortlopende schulden is 
dit meestal de nominale waarde.

Geamortiseerde kostprijs
De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een financieel actief of financiële verplichting bij de eerste 
verwerking in de balans wordt opgenomen verminderd met aflossingen op de hoofdsom, vermeerderd of 
verminderd met de via de effectieve-rentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie van het verschil tussen 
dat eerste bedrag en het aflossingsbedrag en verminderd met eventuele afboekingen (direct, dan wel door het 
vormen van een voorziening) wegens bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid.

Sponsorbijdragen
Sponsorbijdragen en eventueel andere giften worden verantwoord in het jaar waarin de onvoorwaardelijke 
toezegging heeft plaatsgevonden, of indien van toepassing, in de periode waarop de sponsoring betrekking heeft. 

Subsidies
Subsidies van derden worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 

Algemene kosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering 
en toegerekend aan het jaarverslag waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het 
opnemen van voorzieningen.
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4. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

  Algemeen  Sport-  Topsport OTC Totaal
   participatie
Stand 1 januari 2015     
Cumulatieve aanschafwaarde  107  201   540  1.202  2.050 
Cumulatieve afschrijvingen -61  -134  -338  -16  -549 
  46  67  202  1.186  1.501 

Mutaties 2015     
Investeringen 1 38 89 34 162
Ontvangen bijdragen - - -24 - -24
Verschuiving investering onder pijlers -23 23 -72 72 -
Verschuiving afschrijving onder pijlers 13 -13 22 -22 -
Desinvesteringen aanschafwaarde - -19 -137 - -156
Desinvesteringen cum. afschrijvingen - 19 124 - 143
Afschrijvingen -15 -21 -63 -46 -145
  -24  27  -61 38 -20 
     
Stand 31 december 2015     
Cumulatieve aanschafwaarde  85  243  396 1.308 2.032 
Cumulatieve afschrijvingen -63  -149  -255 -84 -551
  22  94  141 1.224 1.481 

De verdeling van de materiële vaste activa naar bedrijfsmiddelen is als volgt:
     
  Gebouwen Andere bedrijfsmiddelen
   Boten Sport- Inventaris ICT
    equipment  

Boekwaarde per 31 december 2015 1.224 211 18 8 20

Vanaf 2015 is het inschrijf- en uitslagensysteem geheralloceerd vanuit de pijler Algemeen naar de pijler 
Sportparticipatie. Daarnaast zijn OTC investeringen die voorheen onder de pijler Topsport waren ondergebracht, 
in 2015 samengevoegd in de pijler OTC. Beide verschuivingen sluiten beter aan bij het feitelijke gebruik.
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Materiële vaste activa worden als volgt afgeschreven:   
 Jaar
Olympisch Trainingscentrum 30
Wedstrijdboten 5
Toerboten 10
Botenwagens 10
Kantoorinventaris 5
ICT 3

Het Olympisch Trainingscentrum (OTC) is in 2005 in gebruik genomen en in 2014 uitgebreid. 
De investeringen in het OTC zijn geactiveerd onder aftrek van de ontvangen subsidies. 

5. Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

  2015 2014
  EUR 1000   EUR 1000 
    
Stand 1 januari 17        25 
Ontvangen aflossingen  -9                   -8
  8 17
Opgenomen onder vorderingen                     -5                    -9   
    
Stand 31 december   3                   8 

Onder de financiële vaste activa worden rentevrije leningen aan verenigingen uit hoofde van huurkoop van 
jeugdboten en toerboten opgenomen. Deze leningen worden in 10 jaar afgelost en lopen tot 2018.

6. Vorderingen en overlopende activa

  2015 2014
   EUR 1000   EUR 1000 
   
Debiteuren 85        108 
Stichting Organisatie WK Roeien 2014    71       149
Belastingen - 47
Pensioenpremies 9 -
Subsidie-afrekeningen OTC  -            270 
Te ontvangen aflossing financiële vaste activa 5                  9 
Vooruitbetaalde kosten 130           51 
Overige vorderingen 61 57
  
   361       691 



7. Liquide middelen

Liquide middelen die niet op korte termijn nodig zijn, worden op een spaarrekening gezet. Alle liquide middelen 
zijn ondergebracht bij de ING en zijn direct opneembaar.

8. Eigen vermogen

Het verloop in het eigen vermogen kan als volgt worden weergegeven.

   Algemene  Bestemmings- Totaal
  reserve reserves
  EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000
    
Stand per 1 januari 2015 811      300  1.111 
Vrijval aan saldo van baten en lasten - -45 -45
Dotatie van saldo van baten en lasten 172  -     172 
    
Stand per 31 december 2015 983      255  1.238 

Bestemmingsreserves 

Dit betreffen bestemmingsreserves ten behoeve van de FISA-toernooien. In 2014 organiseerde de Stichting 
Organisatie WK Roeien 2014 het WK roeien 2014 in Amsterdam. De KNRB stelde een bijdrage beschikbaar van 
€ 100.000 en heeft zich, onder voorwaarden, garant gesteld voor eventuele tekorten tot een bedrag ad € 250.000. 
In 2015 zijn er nagekomen lasten ontstaan in de Stichting. De KNRB heeft ter compensatie van deze nagekomen 
lasten een extra bijdrage moeten doen aan de Stichting. Deze bijdrage ad € 45.000 is in mindering gebracht op 
de bestemmingsreserve. 

9. Voorzieningen

  2015 2014
   EUR 1000   EUR 1000 
    
A. Voorziening onderhoud OTC  61 24
B. Voorziening huursommen -            47 
    
Stand 31 december 61            71 
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A. Voorziening onderhoud OTC 

 2015 2014
 EUR 1000   EUR 1000 
   
Stand 1 januari  24         - 
Toevoeging  37           24 
   
Stand 31 december 61            24 

Er is een voorziening groot onderhoud gevormd voor toekomstige uitgaven voor onderhoud aan het Olympisch 
Trainingscentrum (OTC). De jaarlijkse dotatie wordt vastgesteld op basis van een onderhoudsplan, welke periodiek 
wordt herijkt. Van de onderhoudsvoorziening heeft 0% een looptijd korter dan één jaar, circa 40% een looptijd 
tussen de één en vijf jaar en 60% langer dan 5 jaar.

B. Voorziening huursommen 

 2015 2014
 EUR 1000   EUR 1000 
   
Stand 1 januari  47        60
Vrijval   -47           -13 
  
Stand 31 december -            47 

Dit betreft de afkoopsom van de huursommen van de kantoorunits van de KNRB. De contractuele verplichtingen 
voor de kantoorunits zouden lopen tot mei 2016. De kantoorunits zijn in februari 2015 afgevoerd, waarna het 
huurcontract is afgekocht.

10. Langlopende schulden 

Dit betreft de hypothecaire lening van de ING Bank voor de financiering van de uitbreiding van het OTC. De 
lening is in 2013 aangegaan met een looptijd van 10 jaar, eindigend op 16 oktober 2023. De aflossingsverplichting 
bedraagt € 21.600 op jaarbasis, met een slottermijn van € 202.000 op 1 augustus 2023. Als onderpand geldt het 
OTC aan de Bosbaan nummer 10. De rente is tot 16 oktober 2018 vastgesteld op 4,07% op jaarbasis.
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 2015 2014
 EUR 1000   EUR 1000 
   
Stand 1 januari  389        -
Opgenomen lening  -                    393 
Aflossingen 21 4
 368 389
Kortlopend 22 22
   
Stand 31 december 346            367 

Per ultimo 2015 is de looptijd van deze lening langer dan 5 jaar € 259.600.

11. Kortlopende schulden

 2015 2014
 EUR 1000   EUR 1000 
  
Aflossingsverplichtingen hypothecaire lening ING 22 22
Schulden aan leveranciers 146         222 
Bijdrage Stichting Organisatie WK roeien 2014 45         -
Nog te besteden subsidies WK Roeien 2016 224         130 
Nog te besteden subsidies NOC*NSF 38         - 
Vooruitontvangen bedragen 93 82
Rekening-courant Stichting Organisatie WK Roeien 2014 - 97
Belastingen en premies sociale verzekeringen 48          42 
Vakantiegelden en -dagen  52            60 
Nog te betalen accountantskosten           20           30
Nog te betalen kosten Sterk Profiel          22           7
Nog te betalen kosten Sportparticipatie    27 10
Nog te betalen kosten Topsport               22          52
Overig  88        107 

 847      861 

Alle schulden hebben een looptijd korten dan één jaar.
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12. Niet uit de balans blijkende bezittingen en verplichtingen

Voor de bouw van het OTC in 2005 is met de gemeente Amsterdam overeengekomen dat vanaf 2025 (20 jaar na 
bouw van het OTC) de KNRB jaarlijks een retributie gaat betalen op basis van een nog nader overeen te komen 
jaarlijkse vergoeding ter hoogte van een bedrag wat voor sportaccommodaties in Amsterdam gebruikelijk is. 
Voor de uitbreiding van het OTC is een jaarlijkse retributie afgesproken van € 5.344. Dit bedrag wordt jaarlijks 
geïndexeerd.

Medio 2014 is het nieuwbouw-deel van het OTC opgeleverd. Nadien staat er nog opleverlijst open en zijn er 
gebreken aan het pand tot uiting gekomen. Deze punten zijn bij de aannemer neergelegd, zodat deze opgelost 
konden worden. Echter, eind oktober 2015 is de aannemer failliet gegaan. Daarop heeft de KNRB een claim 
neergelegd bij de curator van de failliete aannemer van ruim € 100.000 en heeft de KNRB het restant van de te 
betalen bouwsom ad € 35.000 niet betaald.

De KNRB huurt huizen voor sporters. De huurlasten worden doorbelast aan de sporters die in de huizen wonen. 
Het totaal aan jaarlijkse huurbetalingen bedraagt € 25.000. De huur is maandelijks opzegbaar.

Er zijn diverse contractuele verplichtingen voor onder andere kantoorvoorzieningen (circa € 4.000 op jaarbasis) 
en huur van equipment voor de sporters (circa € 31.000 op jaarbasis).

In 2015 zijn er verplichtingen aangegaan voor de aanschaf van nieuwe wedstrijd- en toerboten die in 2016 
geleverd gaan worden. De totale investering hiervan bedraagt € 130.000. Hiervan is in 2015 reeds aanbetaald 
€ 37.000. Het restant bedrag ad € 93.000 zal in 2016 bij aflevering betaald moeten worden.

De KNRB heeft zich gecommitteerd tot het organiseren van het WK roeien in 2016. Dit evenement zal plaatsvinden 
in Rotterdam. De KNRB zal een eigen bijdrage doen in het evenement van € 100.000. Daarnaast zal het batig c.q. 
nadelig exploitatieresultaat van het evenement ten gunste respectievelijke ten laste van het resultaat van de KNRB 
komen. Vooralsnog laat de begroting een negatief saldo zien van € 26.000.

In aanvulling op de reeds genoemde materiele verplichtingen zijn de reeds in 2015 aangegane verplichtingen 
alsmede de verkregen rechten die betrekking hebben op 2016 verwerkt in de begroting 2016.
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13. Algemene baten

   Begroting 
 2015 2015 2014
  EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000 
    
Contributies   1.008  934    968 
Subsidie  210  222    250 
Rente 6  -        6 
Btw bate (waaronder rente) -  -     6 
Overig 1        5    31 

  1.225   1.161    1.261 

De Algemene baten zijn hoger dan begroot met name doordat er meer leden zijn bij de aangesloten verenigingen. 
De subsidie van NOC*NSF is lager dan begroot. Dat komt voornamelijk dat de algemene korting (waaronder die 
van Sportparticipatie) hier verwerkt is.

14. Sterk profiel
     
  Begroting  
 2015 2015 2014
 EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000 
    
Sponsoring 235  195    222 
Sponsoring toegerekend aan Topsport -38  -     - 
TV rechten 20  20     20 
Overig 3                     -        3 
   
 220       215       245 

De Sponsorinkomsten zijn hoger dan begroot doordat er sponsorgeld van nieuwe sponsoren is ontvangen. 
Deze sponsorgelden waren bestemd om het Topsportprogramma te financieren. Daarom is 95% van deze extra 
opbrengen toegerekend aan de pijler Topsport.
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15. Sportparticipatie

    Begroting  
  2015 2015 2014
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000 
    
Opleiding vergoeding 50  34   51 
Subsidies 85  53   52 
Sponsoring - - 25
Toercommissie 104  146     122 
Materiaal verhuur  34  31    46 
Heffing nationale wedstrijden  15  12    -
Overig 5  3   24 
    
    293    279    320 

De pijler Sportparticipatie heeft meer opbrengsten gegenereerd dan begroot. Dit komt voornamelijk door een 
hogere bezettingsgraad per opleiding en doordat er een aanvullende subsidie van Fonds Gehandicaptensport is 
ontvangen ad € 25.000. Daar staat tegenover dat er minder baten zijn bij de Toercommissie, met name door het 
uitvallen van een toertocht in Frankrijk en een lagere opbrengst bij de toertochten in Ierland.

16. Topsport

    Begroting  
  2015 2015 2014
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000 
    
Subsidies NOC*NSF  1.303  1.303   1.370 
Sponsoring  38  - -
Eigen bijdragen                         109            25               41
Verkoopopbrengst materiaal     52               18              53
Overig 180  87  122
    
    1.582    1.433    1.586 

De overige opbrengsten voor Topsport zijn hoger dan begroot doordat er hogere bijdrages ontvangen zijn van 
de sporters, verenigingen en derden, voornamelijk ter dekking van kosten van het WK junioren in Rio de Janeiro 
(Brazilië). Ook zijn er extra sponsorgelden ontvangen ter dekking van extra programmakosten.
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17. Organisatie WK’s

De organisatie WK roeien 2016 is niet in een aparte entiteit opgenomen en vormt een integraal onderdeel van 
de KNRB. Daarbij zullen alle baten en lasten verantwoord worden in het jaar waarin het evenement plaatsvindt, 
namelijk 2016. Tot en met 2015 is er voor het WK 2016 € 296.000 ontvangen en € 71.000 uitgegeven. Per saldo is 
een post op de balans opgenomen ad € 224.000 als zijnde vooruitontvangen geld voor het WK 2016.

18. Status subsidieverantwoording 2015

  Subsidieverstrekker  
  NOC*NSF VWS GFS Aard
  EUR 1000  EUR 1000  EUR 1000  
   
Algemeen 
Algemeen functioneren 210 - - Structureel
Sportparticipatie
Basisbijdrage en kwaliteitsbevordering 60 - - Structureel
Aangepast roeien - - 25 Incidenteel
Topsport
Maatwerkfinanciering Top 10  1.303 - - Structureel
WK Organisatie 2016
WK Organisatie 2016 - 84 - Incidenteel
    
  1.573   84 25 

De verantwoording van de ontvangen subsidies van het NOC*NSF dient vóór 1 juli 2016 te worden gedaan. De 
voorwaarden van de subsidieverstrekking door NOC*NSF zijn verwerkt in het jaarplan en de begroting. 
De verantwoording van de ontvangen subsidies van FGS (Fonds Gehandicaptensport) voor het aangepast roeien 
dient in 2016 te worden gedaan. 
De verantwoording voor de WK Organisatie 2016 dient vóór 31 maart 2017 te geschieden.

De ontvangen subsidies van VWS ten behoeve van de WK Organisatie 2016 is opgenomen op de balans als 
vooruitontvangen subsidie en is dus niet in de baten en lasten opgenomen over 2015.  
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19. Algemene lasten

    Begroting  
  2015 2015 2014
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000 
    
Personeel 357  383  370 
Huisvesting -9  13 28 
Bureau 17  27 24 
ICT 36 36 31
Bestuur 14  10 11 
Organisatie 41  62 69 
Ledenadministratie 6  6 7 
Afschrijvingen 6  7 11 
       
  468  544  551 

De besparing op de Algemene lasten is voor een belangrijk deel gerealiseerd door besparing op personele 
lasten en op kantoor- en organisatiekosten. Verder zijn er minder kosten gemaakt bij het afvoeren van het oude 
bondsbureau (Bosbaan 14), terwijl deze kosten in 2014 wel gereserveerd waren. Ook vielen enkele afrekeningen 
van het oude bondsbureau positief uit en zijn er minder kosten gemaakt voor de huidige huisvesting in het OTC. 

20. Sterk profiel lasten

    Begroting  
  2015 2015 2014
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000 
    
Personeel 61  60 73 
PR  41  58 43 
Communicatie 105  90 115 
Afschrijvingen 10 10  9
       
  217  218  240 

De lasten van Sterk profiel zijn per saldo binnen de begroting gebleven. Daar waar een overschrijding was, 
is dit binnen de pijler opgevangen.
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21. Sportparticipatie lasten

  Begroting  
 2015 2015 2014
 EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000 
    
Opleidingen  117  94  94 
Evenementen 74  73 78 
Sportontwikkeling 100  84 69 
Toercommissie 122  154 114 
Materiaal 18  33 33 
Afschrijvingen 11  16 17 

 442  454  405 

De lasten voor Sportparticipatie zijn per saldo binnen de begroting gebleven. De opleidingskosten zijn hoger 
dan begroot, maar de opbrengsten zijn bijna evenredig gestegen. Ook zijn de kosten voor de sportontwikkeling 
hoger dan begroot, maar deze kosten hebben voor een belangrijk deel te maken met de extra subsidie van 
Fonds Gehandicaptensport. De lagere uitgaven van de Toercommissie hebben een direct verband met het 
achterblijven van de opbrengsten. 

22. Topsport lasten

  Begroting  
 2015 2015 2014
 EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000 
    
Trainingskampen en uitzendingen 570  425 577 
Sporttechnische begeleiding 932 940 1.011 
Sportmedische begeleiding 122  106 154 
Kleding 24  25 26 
Onderhoud materiaal 64  50 56 
OTC 170  197 82 
Talentcentra 40  40 50 
Huisvesting roeiers 36  37 36 
Afschrijvingen 63  52 60 
   
 2.021  1.872  2.052 

De lasten voor Topsport zijn per saldo hoger dan de begroting geweest. Echter, deze overschrijding ad € 149.000 
wordt volledig gecompenseerd door de extra opbrengsten van deze pijler (ad € 149.000). Per saldo is de pijler 
Topsport binnen de begroting gebleven. De extra programmakosten zijn gefinancierd door extra bijdragen 
en sponsorgelden. Overige overschrijdingen van kosten worden hoofdzakelijk gecompenseerd door lagere 
huisvestingskosten van het OTC. In de kosten van het OTC zijn tevens financieringslasten van de hypothecaire 
lening voor het OTC opgenomen ad € 15.000.
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23. Organisatie WK’s lasten 

    Begroting  
  2015 2015 2014
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000 
    
Bijdrage aan WK2014 45 - 100 
      
  45  - 100 

24. Personeelslasten

  2015 2014
  EUR 1000   EUR 1000 
    
Salarissen 986 1.112 
Werkgeverslasten 138 162 
Pensioen 106 124 
Overig 94 93 
Ontvangen (zieken)gelden -27 -71

  1.297 1.420 
    
Onderverdeeld naar pijler:   
Algemeen 268 287
Algemeen - overhead 89 83
Sterk profiel 61 74
Sportparticipatie 144 131
Topsport 735 845
   
  1.297 1.420

Per ultimo 2015 is het gemiddeld aantal personeelsleden, gemeten in voltijds formatieplaatsen, 
met bijna 3 fte afgenomen ten opzichte van 2014.
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Personele bezetting   
  
 31-12-2015  31-12-2014

(in fte)   
  
Bondsbureau 8,8  8,6 
Coaches  7,3  10,2 

 16,1  18,8 

De bezetting van het bondsbureau is inclusief één fte ter invulling van ziekteverzuim en zwangerschapsverlof.

Pensioenen
De KNRB is aangesloten bij de bedrijfstakpensioenfonds PFZW en past voor al haar medewerkers de 
middelloonregeling conform het standaard pensioenreglement toe. De pensioenregeling is niet in de jaarrekening 
verwerkt als een toegezegde bijdrage regeling, omdat de KNRB geen verplichting heeft tot het voldoen van 
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere 
toekomstige premies. Per ultimo 2015 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 95% (ultimo 2014: 102%).

Bezoldiging en onkostenvergoedingen van bestuurders en toezichthouders
Het bestuur van de KNRB bestaat uit vrijwilligers en is onbezoldigd. Aan de bestuursleden is ter tegemoetkoming 
in de door hen gemaakte kosten een totaalbedrag betaald van € 9.600 (€ 6.600 in 2014).

Jubileumvoorziening
De KNRB ziet af van het vormen van een voorziening op de balans voor personeelsjubilea. De kans dat zo een 
gebeurtenis zich daadwerkelijk voordoet is gering gezien de bezetting van het personeel en het verloop hiervan. 
Indien een uitkering wordt verwacht zal dit worden opgenomen in de begroting.

Ecotaks
De KNRB draagt jaarlijks zorg voor de incassering en uitbetaling van de Ecotaks. Op balansdatum zijn alle bedragen 
uit hoofde van de Ecotaks 2014 (verwerking in 2015) uitbetaald aan de verenigingen. Het doorbetaalde bedrag aan 
Ecotaks in 2015 was € 69.000 (2014: € 77.000).

Amsterdam, 5 maart 2016

Frans Cornelis, voorzitter 
Hélène Fobler, secretaris 
Victor Maes, penningmeester
Chris IJsbrandy, commissaris toproeien
Erik Kraak, commissaris sportontwikkeling
Geert Mol, commissaris marketing en sponsoring
IJsbrand Haagsma, commissaris wedstrijden
Jan Willem Landman, commissaris evenementen en internationale betrekkingen
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Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen specifieke gebeurtenissen na balansdatum.

Voorstel bestemming van het saldo van baten en lasten over het boekjaar 2015
Het bestuur heeft conform de bepalingen van artikel 18 van de statuten een jaarverslag, rekening en 
verantwoording opgesteld. Het bestuur stelt voor het saldo van baten en lasten 2015 te bestemmen conform 
de verwerking in noot 8, ‘Eigen vermogen’. Dit voorstel is verwerkt in de balans.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de directie en het bestuur van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 35 tot en met pagina 55 opgenomen jaarrekening 2015  van de 
Koninklijke Nederlandsche Roeibond te Amstelveen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans 
per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting,  waarin zijn opgenomen 
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van 
het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 voor kleine organisaties 
(RJK C1) Kleine Organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige 
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant  
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. 
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij 
onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.  

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen 
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de 
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening 
een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.  

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die 
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het 
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.  Deze risico-inschattingen 
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing 
van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van 
de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de 
Koninklijke Nederlandsche Roeibond gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van 
de jaarrekening.   

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.    
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Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen 
van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in 
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 voor kleine organisaties  (RJK C1) Kleine 
Organisaties zonder winststreven. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Wij hebben vastgesteld dat de bepalingen van de overeenkomst inzake teruggaaf ecotaks gesloten met 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn nageleefd.   

Utrecht, 5 maart 2016 
  
Ernst & Young Accountants LLP   
w.g. J-L. Geutjes RA 
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Kasstroomoverzicht

   2015 2014
    EUR 1000   EUR 1000 
   
Kasstroom uit operationele activiteiten   
Saldo van baten en lasten  127  64 
Afschrijvingen  144  121 
Mutaties voorzieningen  -10  -11 
Mutatie vorderingen  330 -181 
Mutatie kortlopende schulden  -14  86 
   577 101 
    
Kasstroom uit investeringsactiviteiten   
Investeringen   -161  -1.945 
Ontvangen subsidies op investeringen  24 855
Desinvesteringen  13 11
Aflossingen huurkoop boten  5  9 
Ontvangen financiering  - 367
Aflossing op financiering  -21 - 
   -140 -703

Netto kasstroom  437 -602 
    
Liquide middelen 1 januari  210  812
Liquide middelen 31 december  647  210 
Mutatie  437  -602 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de 
kasstroom uit operationele activiteiten.



Gecomprimeerde begroting 2016

  Begroting  Realisatie Begroting
  2016 2015 2015
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000 

Baten   
Algemeen 1.137 1.225  1.161
Sterk profiel 215 220  215
Sportparticipatie 292 293  279
Topsport 1.414 1.582  1.433
    
  3.058 3.320 3.088
    
Lasten   
Algemeen 517 467  544
Sterk profiel 217 217  218
Sportparticipatie 479 442  454
Topsport 1.885 2.010  1.872
Organisatie WK’s 100 45  -
    
  3.198 3.193 3.088
    
Saldo van baten en lasten -140 104 -
    
    
Bestemming van saldo van baten en lasten   
Onttrekking van Bestemmingsreserves -100 -45 -
Dotatie aan algemene reserves - 172 -
Onttrekking van algemene reserves -40 - -
  -140 127 -

Deze begroting is exclusief aandeel Organisatie WK roeien 2016. De begroting voor het WK 2016 zal geïntegreerd 
in de totale KNRB-begroting 2016 worden aangeboden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 maart 2016.
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Resumé baten en lasten per pijler

  Realisatie  Begroting Verschil
  2015 2015 
   EUR 1000   EUR 1000   EUR 1000 

Baten   
Baten 1.225 1.161  64
Lasten 468 544  76
  757 617 140
    
Sterk profiel   
Baten 220 215  5
Lasten 217 218  1
  3 -3 6
    
Sportparticipatie   
Baten 293 279  14
Lasten 442 454  12
  -149 -175 26

Topsport   
Baten 1.582 1.433  149
Lasten 2.021 1.872  -149
  -439 -439 -

Organisaite WK’s   
Baten - -  -
Lasten 45 -  -45
  -45 - -45

Totaal   
Baten 3.320 3.088  232
Lasten 3.193 3.088  -105
Saldo van baten en lasten 127 - 127
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Heren boord (M8+)
Dirk Uittenbogaard
Boaz Meylink
Kaj Hendriks
Boudewijn Röell
Olivier Siegelaar
Tone Wieten
Mechiel Versluis
Robert Lücken
Peter Wiersum (stuur)

Heren boord (M2-)
Roel Braas
Mitchel Steenman

Lichte heren (LM4-)
Joris Pijs
Jort van Gennep
Tim Heijbrock
Bjorn van den Ende

Heren boord (M4-)
Harold Langen
Peter van Schie
Vincent van der Want 
Govert Viergever

Herenteam
Rogier Blink
Stef Broenink
Sjoerd de Groot
Ruben Knab
Daan Klomp 
Bart Lukkes
Thijs van Luijk

Coaches heren
Mark Emke (hoofdcoach)
René Mijnders
Jeroen Spaans
Eelco Meenhorst

Dames scull (W4x)
Chantal Achterberg
Nicole Beukers
Inge Janssen
Carline Bouw

Dames boord (W8+)
Monica Lanz
Sophie Souwer
Aletta Jorritsma 
José van Veen
Ellen Hogerwerf
Claudia Belderbos
Wianka van Dorp
Olivia van Rooijen
Ae-Ri Noort (stuur)

Lichte dames (LW2x)
Maaike Head
Ilse Paulis

Damesteam
Heleen Boers
Marie-Anne Frenken
Jenny de Jong
Mirte Kraaijkamp
Karien Robbers
Lies Rustenburg
Lisa Scheenaard
Anne-Marie Schonk
Kirsten Wielaard
Lisa Wörner

Coaches dames
Josy Verdonkschot (hoofdcoach)
Nienke van Zijp
Titus Weijschedé
Kirsten van der Kolk

Specialisten Team
Topsportartsen
Floor Kappelhoff
Kasper Janssen
Fysiotherapeuten
Bert de Boer
Rutger Coerman
Jelle Visser 
Masseurs
Thijs Geurts
Gerrit van Olst
Gerrit Zoomer 
Strength & Condition Trainers
Tjalling Knijff
Theo Pickles 
Performance Nutritionists
Armand Bettonviel
Esther van Etten
Embedded Scientists
Rens Salomé 
Mathijs Hofmijster 

High Performance 
Management
Accountmanager
Paulien van Deutekom
Manager
Nienke Wind
Technisch Directeur
Hessel Evertse

Bestuur
Commissaris Toproeien
Chris IJsbrandy
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WORLD CUP

World Cup I, Bled (Slovenië)

LM2x goud
Vincent Muda De Amstel
Tycho Muda De Amstel

W2- goud
Olivia van Rooijen Nereus
Ellen Hogerwerf Proteus-Eretes

LW2x brons
Lisa Wörner Nereus
Maaike Head  Skadi

W4x brons
Nicole Beukers Njord
Chantal Achterberg Proteus-Eretes
Inge Janssen Orca
Carline Bouw Skøll
 

World Cup II, Varese (Italië)

M2- goud
Mitchel Steenman Skadi
Roel Braas Okeanos

World Cup III, Luzern (Zwitserland)

W4x brons
Nicole Beukers Njord
Chantal Achterberg Proteus-Eretes
Inge Janssen Orca
Carline Bouw Skøll

NATIONALE TITELS

Nederlands Kampioenen 2015
Senioren

SA1x
Roel Braas Okeanos

LSA1x
Conno Kuyt Laga

DSA1x
Inge Janssen Orca

LDSA1x
Amber van Zomeren Willem III

SA2-
Rogier Blink Gyas
Mitchel Steenman Skadi

LSA2-
Vincent de Vegt Gyas
Just van der Endt Gyas

SA2x
Ruben Knab Nereus
Floris Rölling Njord

LSA2x
Berend Mortier Nereus
Ivo de Graaf Nereus

DSA2x
Annick Taselaar De Maas
Marieke Keijser De Maas

LDSA2x
Anne-Marie Schonk Nereus
Marie-Anne Frenken Njord

BIJLAGE 2 1/5
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SA4-
Joris Pijs Gyas
Jort van Gennep Nereus
Tim Heijbrock Willem III
Bjorn van den Ende Skøll

DSA4-
Wianka van Dorp De Maas
Claudia Belderbos Orca
Aletta Jorritsma Nereus
Sophie Souwer Gyas

DSA4x
Nicole Beukers Njord
Chantal Achterberg Proteus-Eretes
Inge Janssen Orca
Carline Bouw Skøll

SA8+
David Fox Skadi
Peter Gründer Njord
Jasper Tissen Skadi
Vincent Klaassens Proteus-Eretes
Ruben Knab Nereus
Floris Rölling Njord
Roel Braas Okeanos
Mitchel Steenman Skadi
Evi van der Graaf (stuur) Njord

LSA8+
Berend Mortier Nereus
Vincent de Vegt Gyas
Just van der Endt Gyas
Sander van Dijk Proteus-Eretes
Sebastiaan van Kints Njord
Jurgen Langenhorst Orca
Ward van Zeijl Asopos de Vliet
Ivo de Graaf Nereus
Kayleigh Polman (stuur) Orca

DSA8+
Monica Lanz Triton
Jenny de Jong Triton
Lies Rustenburg Skøll
Sophie Souwer Gyas
Aletta Jorritsma Nereus
Claudia Belderbos Orca
Wianka van Dorp De Maas
Heleen Boers Okeanos
Ae-Ri Noort (stuur) Okeanos

Senioren B

SB1x
Amos Keijser Laga

LSB1x
Conno Kuyt Laga

DSB1x
Roos de Jong Proteus-Eretes

LDSB1x
Anne-Marie Schonk Nereus

DSB2-
Janneke Voordouw Proteus-Eretes
Marlies van der Lugt Proteus-Eretes

Junioren

J18 1x
Maarten Hurkmans Hemus

J16 1x
Gert Jan van Doorn Die Leythe

M18 1x
Karolien Florijn Die Leythe

M16 1x
Esther Koolstra Willem III

J18 2-
Jaap de Jong Willem III
Koen van den Herik Willem III
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J16 2x
Casper Bakker Viking
Koen Verlaan Viking

M16 2x
Anne Martine Klok De Amstel
Femke Paulis Salland

J16 4x
Max Gompel Cornelis Tromp
Floris Gravendeel Cornelis Tromp
Thijs Kroeze Cornelis Tromp
Casper van Luyken Cornelis Tromp

M16 4x
Tamar van Alten Willem III
Florentine de Boer Willem III
Esther Koolstra Willem III
Hannah van Westreenen Willem III

OPEN NEDERLANDSE KAMPIOENEN

Senioren B

DSB2x
Laila Youssifou Laga
Roos de Jong Proteus-Eretes

LDSB2x
Ellen de Boer Thêta
Amber Kraak Vidar

SB2x
Charles Mulot De Maas
Gert Jan van Doorn Die Leythe

LSB2x
Daan Klomp Orca
Berend Mortier Nereus

SB4-
Okke Koel Orca
Tom Ogink Orca
Thomas van der Wardt Okeanos
Tim Kok Okeanos

LSB4-
Sybren Visser Gyas
Damion Eigenberg Gyas
Jolmer Tuinstra Gyas
Nils Meijer Gyas

Junioren

JM2x
Ewoud de Haan Het Spaarne
Wouter Oosterhuis Het Spaarne

JW2x
Claudia de Hartog Cornelis Tromp
Fieke Verhaaf Cornelis Tromp

JM4-
Tijmen van Rietbergen Het Spaarne
Pieter-Bas Kerpestein Willem III
Joris Moerman RIC
Niels Brinkman Willem III

JM4x
Jelle van Haasteren Die Leythe
Ewoud de Haan Het Spaarne
Bram Meijer Die Leythe
Wouter Oosterhuis Het Spaarne

JW4x
Fieke Verhaaf Cornelis Tromp
Anne Martine Klok De Amstel
Femke Paulis Salland
Claudia de Hartog Cornelis Tromp

JM8+
Ralf Rienks Zwolsche
Bart Roovers Die Leythe
Michiel Mantel Willem III
Koen van den Herik Willem III
Maarten Hurkmans Hemus
Simon van Dorp Willem III
Jaap de Jong Willem III
Bram Schwarz Het Spaarne
Just Ponsen (stuur) Willem III
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JW8+
Sylle Hoogeveen Het Spaarne
Fenna Verberne Het Spaarne
Mick Jonkers De Amstel
To Wiersma Willem III
Bente Paulis Salland
Martine van den Boomgaard Zwolsche
Karolien Florijn Die Leythe
Fanny Bon Willem III
Tessa Gompel (stuur) Cornelis Tromp

INTERNATIONALE TITELS

Wereldkampioenschappen, 
Aiguebelette (Frankrijk)

W4x brons
Nicole Beukers Njord
Chantal Achterberg Proteus-Eretes
Inge Janssen Orca
Carline Bouw Skøll

LW4x brons
Lisa Worner Nereus
Marie-Anne Frenken Njord
Mirte Kraaijkamp Laga
Annemarie Schonk Nereus

M8+ brons
Dirk Uittenbogaard  Nereus
Boaz Meylink Nereus
Kaj Hendriks Trition
Boudewijn Röell Asopos
Olivier Siegelaar Laga
Tone Wieten Nereus
Mechiel Versluis Okeanos
Robert Lücken Nereus
Peter Wiersum (stuur) Proteus-Eretes

Europese kampioenschappen, 
Poznan (Polen)

W2- zilver
Ellen Hogerwerf Proteus-Eretes
Olivia van Rooijen Nereus

W8+ zilver
Monica Lanz  Triton
Jenny de Jong Triton
Lies Rustenburg Skøll
Sophie Souwer Gyas
Aletta Jorritsma Nereus
Claudia Belderbos  Orca
Wianka van Dorp  De Maas
Heleen Boers  Okeanos
Ae-Ri Noort (stuur) Okeanos

W4x zilver
Nicole Beukers Njord
Chantal Achterberg Proteus-Eretes
Inge Janssen Orca
Carline Bouw Skøll

Wereldkampioenschappen 
onder 23 jaar, Plovdiv (Bulgarije)

BLM2x zilver
Berend Mortier Nereus
Daan Klomp Orca

BW2x brons
Roos de Jong Proteus-Eretes
Laila Youssifou Laga

BM2x brons
Amos Keijser Laga
Abe Wiersma Nereus
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Wereldkampioenschappen junioren, 
Rio de Janeiro (Brazilië)

JW1x goud
Marieke Keijser De Maas

JM8+ goud
Bram Schwarz Het Spaarne
Jaap de Jong Willem III
Simon van Dorp Willem III
Maarten Hurkmans Hemus
Koen van den Herik Willem III
Michiel Mantel Willem III
Bart Roovers Die Leythe
Ralf Rienks Zwolsche
Just Ponsen (stuur) Willem III

Europese kampioenschappen junioren, 
Racice (Tsjechië) 

JW1x goud
Marieke Keijser De Maas

JM8+ zilver
Bram Schwarz Het Spaarne
Jaap de Jong Willem III
Simon van Dorp Willem III
Maarten Hurkmans Hemus
Koen van den Herik Willem III
Michiel Mantel Willem III
Bart Roovers Die Leythe
Ralf Rienks Zwolsche
Just Ponsen (stuur) Willem III

Coupe de la Jeunesse, 
Szeged (Hongarije)

JW4x zilver
Claudia de Hartog  Cornelis Tromp
Anne-Martine Klok De Amstel
Femke Paulis Salland
Fieke Verhaaf Cornelis Tromp

JM8+ zilver
Thomas van Olderen Cornelis Tromp
Theis Hagemeister Ruderclub am Lech Kaufering
Eise Mink van der Molen Viking
Melle Le Fevre Viking
Casper van der Steen Viking
Bastian Bergsma Cornelis Tromp
Marlon Dijkstra Cornelis Tromp
Jorke Kooijenga Willem III
Thomas Bierman (stuur) Het Spaarne

Universiade, Gwangju (Zuid-Korea)

M4- zilver
David Fox Skadi
Jasper Tissen Skadi
Vincent Klaassens Proteus-Eretes
Peter Gründer Njord

W1x brons
Marloes Oldenburg Gyas

M1x brons
Koen Metsemakers Phocas

M2- brons
Jort Timmer Orca
Djimmer Smits Orca

W4- brons
Annemarie Bernhard Orca
Marleen Verburgh Triton
Rosa Bas Orca
Kyra de Vries Orca

M8+ brons
Rikus van Groesen Vidar
Wouter Withagen Vidar
Sjoerd Dijkstra Vidar
Wouter Borghs Vidar
Florian Kostelijk Vidar
Dirk Adriaanse Vidar
Sander de Graaf Thêta
Reinier Spillenaar Bilgen Skadi
Marc Hummelink (stuur) Thêta
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Jeugdbeker

De jaarlijkse wisselprijs is voor de vereniging die 
met haar juniorploegen (15-16 jaar en 17-18 jaar) 
de beste prestaties heeft geleverd op bepalende 
wedstrijden in het binnenland, gebaseerd op basis 
van het aantal overwinningen. De jeugdbeker is 
gewonnen door de Hilversumse Roeivereniging 
Cornelis Tromp met 42 punten.

Vaardigheidsbeker Jeugd

De jaarlijkse vaardigheidsbeker voor de jeugd is 
bestemd voor die vereniging die in verhouding tot 
het aantal jeugdleden van die vereniging de meeste 
vaardigheidsproeven in de skiff heeft afgelegd. De 
prijs is gewonnen door de Alkmaarsche Roei- en Zeil 
Vereeniging. Van alle Alkmaarse jeugdleden heeft 
48% een vaardigheidsproef afgelegd.

Chris van Winden 
Vaardigheidsbeker Volwassenen

Roeivereniging Ossa won de jaarlijkse vaardig-
heidsbeker voor volwassenen. De wisselprijs is 
bestemd voor die vereniging die in verhouding tot 
het aantal seniorleden van die vereniging de meeste 
vaardigheidsproeven heeft afgelegd. Het betreft 
vaardigheidsproeven in de skiff, een wherry, of een 
tweeriemsgiek (met of zonder stuur).



Hanny van der Aa Bokaal

Hanny van der Aa heeft het marathonroeien 
in Nederland opgezet en was mede oprichter 
van de werkgroep Lange afstand roeien, later 
Marathonroeien. Ze stimuleerde door heel Nederland 
mensen om meer marathons te gaan roeien. De 
bokaal wordt uitgereikt aan de vereniging met de 
meeste deelnemers met een oorkonde in een jaar. 
De bokaal is dit jaar, net als vorig jaar, uitgereikt aan 
Roeivereniging de Laak.

KNRB Lauwerkrans voor 
Marathonroeien

Cor Schonenberg van Aross heeft 21 klasserende 
marathons succesvol volbracht en heeft daarbij 
1343 kilometer afgelegd. Hij kreeg hiervoor de 
KNRB Lauwerkrans voor Marathonroeien. De prijs 
wordt gewonnen door de marathonroeier die 
in het betreffende jaar aan het grootste aantal 
marathonevenementen heeft deelgenomen en 
bij een gelijk aantal van meerdere personen is 
diegene winnaar die in deze wedstrijden de meeste 
kilometers aflegde. Het is de tweede keer dat 
Cor de lauwerkrans wint. In 2007 heeft hij hem ook 
gewonnen, toen samen met Kees van Hengel en 
Dick Leinweber.

Tritonbeker

Deze beker is ter beschikking gesteld door 
dr. J.W. Hingst. De jaarlijkse wisselprijs wordt 
uitgereikt aan die vereniging waarvan de roeiers 
en roeisters de beste prestaties hebben geleverd 
op het FISA-seniorenwereldkampioenschap of de 
Olympische kampioenschappen. In 2015 is de beker 
uitgereikt aan de Algemene Rotterdamse Studenten 
Roeivereniging Skadi.

Gambonnière

Deze jaarlijkse wisselprijs voor het damesroeien 
wordt gewonnen door de vereniging waarvan de 
roeisters de beste prestatie hebben geleverd in de 
senior A-nummers in Nederland. De Gambonnière is 
ter beschikking gesteld door Nely Gambon die (inter)
nationaal grote betekenis had voor de roeisport, 
en voor de ontwikkeling van het damesroeien 
in het bijzonder. De prijs is uitgereikt aan de 
Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Nereus.
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A.A.J.H. Marres Herinneringsprijs

Het Bondsbestuur van de KNRB bepaalt, op 
voordracht van de Adviescommissie Toproeien, 
welke amateurcoach de beste prestatie heeft 
geleverd. In aanmerking komt elke coach, die niet
in dienst is van de KNRB. Dit jaar is de prijs voor 
Willem Jan de Widt, coach van de Junioren 8 
die goud heeft gewonnen in Rio.

Persprijs

De persprijs is gewonnen door Koos Termorshuizen, 
hoofdredacteur van het blad Roei! Deze prijs werd ter 
beschikking gesteld door dr. D. Willebrand, toenmalig 
erelid van de KNRB. De prijs wordt toegekend aan 
een medewerker van pers, radio en/of televisie, 
die naar de mening van het bondsbestuur van de 
KNRB, in het afgelopen jaar de meest positieve 
berichtgeving over roeien heeft verzorgd.

KNRB vrijwilligersprijs

De KNRB vrijwilligersprijs wordt toegekend aan een 
persoon, groep personen, instelling of organisatie 
die op bijzondere wijze heeft bijgedragen aan 
de roeisport, of een prestatie heeft geleverd die 
bijzondere waardering of aanmoediging verdient. 
Dit jaar is de prijs gewonnen door Marina van den 
Berg. Marina heeft helemaal alleen het platform 
Toer! opgezet dat door alle recreatieve roeiers 
in Nederland zeer wordt gewaardeerd en een 
echte leemte opvult. Daarnaast organiseerde zij 
afgelopen oktober het event Born2Row waar alle 
geledingen recreatieroeiers vertegenwoordigd 
waren en is zij bezig met roeikwalificaties die een 
mooie aanzet zijn om te komen tot meer uniforme 
roeivaardigheidseisen. Marina slaat een brug 
tussen alle recreatieve roeiers en de verschillende 
commissies.
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Koninklijke Nederlandsche Roeibond
Bosbaan 10
1182 AG  Amstelveen
t 020 646 2740
e info@knrb.nl

www.knrb.nl
www.roeien.nl
facebook.com/KoninklijkeNederlandscheRoeibond
twitter.com/Roeibond
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