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AGENDA

1. Groei roeisport

2. Veiligheid

3. Lidmaatschapsvormen voor nieuwe vormen van roeien



GROEI ROEISPORT
Wat betekent dit voor KNRB en verenigingen?



WAT VOOR GROEI?

1. Belangstelling en aantal leden neemt elk jaar toe

a. Aantal junioren stijgt sterker

b. Studentenverenigingen nemen soms maar de helft aan van degenen die zich aanmelden

c. Burgerverenigingen hebben soms ledenstops

2. Deelname aan wedstrijden groeit nog sterker dan het aantal leden

a. 2km wedstrijden hebben geen ruimte meer om uit te breiden

b. Er zijn meer ploegen die willen deelnemen aan studentencompetities dan er plek is

c. Lange-afstandwedstrijden breiden uit van één naar twee dagen



EN DAARNAAST… 

3. Spelen we wel voldoende in op de kansen?

a. Indoorroeien

b. Gig en Coastal Rowing

c. Commercieel verhuur van roeiboten

4. Bieden we wel voldoende voor alle groepen?

a. Juniorencompetitie

b. Boord aan boord masterwedstrijden

c. Toertochten



ONTWIKKELING LEDENAANTALLEN IN BEELD
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jaartal

Aantal 
wedstrijd
en

Aantal 
inschrijvin
gen

Aantal 
unieke 
personen

2002 13 4540 11214
2003 21 6444 17298
2004 21 6933 19071
2005 19 6354 17601
2006 21 7361 19988
2007 20 6553 17612
2008 21 7612 19537
2009 21 7297 19472
2010 22 8272 19544
2011 22 8124 20713
2012 23 8585 22968
2013 24 9393 25283
2014 25 10470 28711
2015 25 11638 34129
2016 24 10771 31097

ONTWIKKELING WEDSTRIJDEN



WAT BETEKENT DIT VOOR DE KNRB?

- Meer inkomsten

- Versterking van de marktpositie

- Meer ondersteuningsvraag en administratie

- Meer wedstrijden en klassementen

- Grotere diversiteit aan evenementen

- Grotere behoefte aan vrijwilligers

- Meer vraag naar opleidingen

- Vraag om een betere kwaliteit van de faciliteiten en de dienstverlening



WAT BETEKENT DIT VOOR DE ROEIWERELD?

Als voorbeeld: Nationale 2km wedstrijden (april – juli):

We zien/verwachten ook groei in de deelname aan andere evenementen

Varsity Hollan-
dia Damen Weste-

lijke ARB ZRB Hollan
d Beker NSRF 8

• Studentencompetities en bokalen

• Juniorencompetities

• Masterswedstrijden

• Marathons

• Indoorroeien

• Gig en Coastal Rowing

• Schoolroeien

• Regionale competities

• Toertochten

• Multisport evenementen

• Meerkampen



EN STRAKS?

Vragen voor de verenigingen:

• Twee wedstrijden op een weekend?

• Hoe verdelen we de klassementen?

• Scheiden junioren en senioren?

• Wie organiseren de nieuwe wedstrijden?

• Hoe organiseren we het botentransport?

• Hebben we meer boten nodig?

• Hebben we voldoende coaches

• Hoe coördineren we dit allemaal?

Varsity ? Hollan-
dia ? Damen ? +

Weste-
lijke

? ARB ZRB Holland 
Beker NSRF 12

Wat betekent dit voor de capaciteit (vloot, gebouw, kader, opleidingen, roeiwater, …) van de roeiverenigingen?



VEILIGHEID
Inleiding voor een discussie



INLEIDING

- Veiligheid staat hoog op de agenda binnen de KNRB.

- Veiligheid is een zeer breed begrip. We denken vooral aan veiligheid op het water maar denk ook aan:

• het sociale domein (contact met anderen)

• de veiligheid op het land (brandveiligheid gebouw, technische staat van het gebouw, indeling van 

botenloods, verkeersveiligheid rond het pand, veiligheid in werkplaats, veilig fietsen door coaches etc.)

- Over veiligheid is in algemene zin een aantal artikelen opgenomen in het Huishoudelijk reglement.

“Iedereen is verantwoordelijk 
voor veiligheid, maar er moet 
één vast aanspreekpunt/ 
veiligheidscoördinator zijn.”

Presentator
Presentatienotities
Mondeling toelichten:Bullit 1: Veiligheid is een van de pijlers van het jaarplan 2017.Bullit 2: uitleggen waarom veiligheid een breed begrip is en niet alleen incidenten op het water betreft, maar ook dat leden zich veilig voelen op de vereniging.De tragische gebeurtenissen bij Jason maken opnieuw duidelijk dat we als roeiwereld zeer alert moeten zijn op veiligheid binnen de roeiwereld en bij roeiverenigingen.Verschillende verenigingen vragen om een reactie van het bestuur/de KNRB, zonder daarbij direct te vragen om nieuwe eisen.Specifieke (re)actie op de gebeurtenissen bij Jason kan pas volgen na afronding van de officiële onderzoeken. Daarover houden we nauw contact met Jason.



STATUS & DOEL

- Iedere paar jaar staat het onderwerp (weer) op de agenda bij de KNRB. 

- Veel verenigingen hebben een veiligheidsbeleid en nemen veiligheidsmaatregelen.

- Wedstrijdorganisaties zijn zeer alert op veiligheid en de commissie wedstrijden en de kamprechtercommissie 

evalueren regelmatig. 

Doel:

- afspraken maken over de elementen waaruit veiligheid bestaat

- afspraken te maken over rolverdeling / taken tussen KNRB en verenigingen

- prioriteiten stellen

“De mens is vaak de zwakste 
schakel in het streven te 
komen tot veiligheid.”

Presentator
Presentatienotities
Mondeling toelichten:Bullit 1: Eerder werden inventarisaties gemaakt in 2001 en in 2009/2010. In het jaarplan 2017 wordt veiligheid weer als doelstelling genoemd om te onderzoeken en de opgedane kennis te delen.  In kaart brengen veiligheidsmaatregelen van en op verenigingen en in kaart brengen van afroei-eisen en komen tot richtlijnBullit 2: Dit blijkt uit de inventarisatie van het najaar 2016. Echter vaak ontbreekt veiligheidsbewustwording of wordt veiligheid niet breed gedragen binnen de vereniging.Bullit 3: hoe met veiligheid, inclusief weersomstandigheden en crowd control, wordt omgegaan. Bullit 4: Er is de afgelopen jaren ook best veel veranderd in de roeiwereld, o.a.:boten steeds meer afgesloten met luchtkasten  groter drijfvermogenregelmatige discussies over reddingsvesten  geen eenduidige oplossing, maar wel bewustzijn bij verenigingensterke controle op heelstrings en one-hand quick release



HOE GOED ZIJN ONZE VEILIGHEIDSPLANNEN? 

- Maak veiligheid bespreekbaar: aanspreken, toepassen en handhaven.

- Door kennis te delen helpen we elkaar bij het maken van een goed veiligheidsplan

- Een veiligheidsplan is voor iedere vereniging verschillend. De invulling is afhankelijk van de locatie en behoeften.

- Een veiligheidsplan begint met een volledige risico-inventarisatie (risicoregister).

- Risico = frequentie x kans dat er wat misgaat x impact als het misgaat.

- Impact betreft mens en materiaal.

“Bij twijfel…..NIET DOEN.”

Presentator
Presentatienotities
Mondeling toelichten:Roeien is een kwetsbare watersport. We zitten met onze rug naar de vaarrichting, varen vaak relatief snel in technisch zeer fragiele boten die het tegen ieder ander object, varend of stilstaand, afleggen.De roeier(s) zijn daarom altijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid!In het veiligheidsdenken van de overheid (voorbereiding op overstromingen) wordt onderscheid gemaakt tussen grootste (dwz ergst denkbare) risico's en meest voorkomende risico's. Ofwel: focus is belangrijk, want bereid je je voor op ergste wat de vereniging kan overkomen (clubhuis brandt af tijdens een feest met junioren in het gebouw) of bereid je je voor op aanvaring met motorbootje, dat elk jaar wel paar keer bijna plaatsvindt? Bullit 1: we zullen daarom Best Practices in de nieuwe publicatie opnemen.Daarnaast kunnen we leren van andere organisaties en watersporters: KNRM, Watersportverbond, Stichting Waterrecreatie, DPGA, DCR.Andere geraadpleegde bronnen zijn documenten van NOC*NSF, Rijkswaterstaat, Rijksoverheid en FISAUit de congressen van najaar 2016 en januari 2017 kwam naar voren dat verenigingen behoeften hebben aan: bestuurlijke verankering van het beleid, de communicatie en draagvlak van het veiligheidsbeleid en als onderwerp specifiek: veilig voelen op de vereniging.



HOE VERBETEREN WE ONZE VEILIGHEIDSPLANNEN?

- Meten is weten! Incidentregistratie en evaluatie is de basis voor een up-to-date risicoregister.

- Opgeteld helpt registratie van incidenten de KNRB om trends te zien en de dialoog met elkaar en met andere 

watergebruikers te voeren.

- Focus op grootste (omvang/impact of frequentie?) risico’s en bedenk ‘risico-reducerende maatregelen’.

- Een gemeenschappelijke noemer is echter het maken, uitvoeren en evalueren van het beleid.

- Communiceer regelmatig met alle leden over veiligheid om het risicobewustzijn hoog te houden.

Presentator
Presentatienotities
Mondeling toelichten:In het veiligheidsdenken van de overheid (voorbereiding op overstromingen) wordt onderscheid gemaakt tussen grootste (dwz ergst denkbare) risico's en meest voorkomende risico's. Ofwel: focus is belangrijk, want bereid je je voor op ergste wat de vereniging kan overkomen (clubhuis brandt af tijdens een feest met junioren in het gebouw) of bereid je je voor op aanvaring met motorbootje, dat elk jaar wel paar keer bijna plaatsvindt? Ervaring is garantie voor veiligheid! Ervaring kan ook tot achteloosheid leiden (“ik ken het hier wel en hoef daarom niet om te kijken...”).



STAPPENPLAN

1. Het maken van een visie passend bij de vereniging

2. Weten wat de belangen zijn (inclusief draagvlak creëren)

3. Een veiligheidsplan hebben

4. Weten welke middelen er nodig zijn

a. praktische veiligheidsmiddelen/hulpmaterialen

b. draagvlak

c. werkgroep

d. afschrijfsysteem

e. incidentenregistratie

5. Weten welke competenties er nodig zijn

visie veilgheid belang leden Veiligheidsplan veiligheids
middelen competenties VERANDERING



DISCUSSIE

- Hoe kijkt u hier tegenaan?

- Welke rollen ziet u voor de verenigingen?

- Kunt u zich in de rol van de KNRB vinden?

- Hoe kunnen we verenigingen het beste laten samenwerken en verbinden op gebied van veiligheid?

- Wat zijn de beste manieren om draagvlak voor veiligheidsbeleid op de vereniging te creëren?

- Hoe kunnen we een en andere het beste organiseren?



ROUTEKAART

- Veiligheid blijft een verantwoordelijkheid van iedere vereniging en de individuele roeier.

- De KNRB speelt graag een faciliterende rol.

- De KNRB is een centraal punt bij de uitwisseling van kennis en ervaringen op veiligheidsgebied 

- De KNRB stelt voor een raamwerk/kader voor een veiligheidsplan te publiceren.

- Een centrale registratie van ongevallen en incidenten dient wederom te worden gerealiseerd 

- Eens per jaar zullen evaluaties van incidenten en registratiesysteem gepresenteerd worden tijden de AV 

(of andere bijeenkomst). 

- Op basis van de congressen en de regiobijeenkomsten zal er een nieuwe publicatie volgen.

Presentator
Presentatienotities
Mondeling toelichten:Bullit 4: wat iedere vereniging dan voor zichzelf kan invullen, aangepast aan de lokale omstandigheden.Bullit 5: in het verleden ( de jaren 2010) hebben we ook een centrale incidentenregistratie gehad.Bullit 5: zodat op basis van analyse lering kan worden getrokken en aanbevelingen kunnen worden gedaan. Dit kan alleen tot stand komen met medewerking van de verenigingen. Bovendien kan de statistiek gebruikt worden als gespreksonderwerp bij verenigingen.Bullit 6: om zo het veiligheidsbewustzijn bij verenigingen te stimuleren en in stand te houden.n.a.v. bullit 2 een stelling/vraag:  deze misschien laten terugkomen in de dia discussie?hoe kunnen we de verenigingen het beste laten samenwerken en verbinden op veiligheidsgebied?



LIDMAATSCHAPSVORMEN 
NIEUWE VORMEN VAN 
ROEIEN



STATUS

- Waaraan denkt u bij dit onderwerp?

- Besluitvorming binnen bestuur nog niet uitgekristalliseerd. Graag uw input.



ASPECTEN

verenigings-
lidmaatschap

daglicentie

individueel
lidmaatschap

GIG

coastal

indoor-
roeiers

ledenraad?vertegenwoordig
ing in AV

VERENIGINGEN
KNRB

Rechten en 
belangenbehartiging

Sloep-
roeien

Multi sport 
events

Watersport
verbond

School- en 
bedrijfs-
roeiers

Deelname
wedstrijden/ 
evenementen
(tuchtrecht en 

dopingreglemen
ten)

Presentator
Presentatienotities
Wedstrijden GIG nu georganiseerd door DPGA, coastal sluit daar bij aan vanwege karakter evenementen. Dus veel minder begeleiding op dit moment door KNRB.DPGA geen FISA evenementen, dus geen bemoeienis van topsport en NOC*NSF.Coastal nu bij verenigingen aangesloten bij KNRB, Watersportverbond en niet aangesloten. Evenementen moeten in toekomst meer onder KNRB vlag plaatsvinden door officiële FISA wedstrijden en mogelijk Olympische status op termijn. Bij evenementen onder KNRB auspiciën/verantwoordelijkheid is onderwerping aan tucht- en dopingreglement noodzakelijk en moeten HR en RvR aangepast worden.Roeiers moeten dus op een of andere manier een binding hebben met de KNRB. Dat kan door verenigingen aan te laten sluiten (voorkeur) of door individueel lidmaatschap (duurder) of via daglicentie (onder verantwoordelijkheid van wedstrijdorganisatie). Indien via verenigingslidmaatschap moeten verenigingen voldoen aan KNRB statuten en HR.Sloeproeien mogelijk op lange termijn. KNRB vertegenwoordiger van alle roeiers in Nederland.Verenigingen hebben recht op verenigingesondersteuning en opleidingen tegen gereduceerd tarief.



BEDANKT!


	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Dianummer 24

