
Terms of Reference 
 
KNRB – Commissie Aangepast roeien 
 
Doel 1. Adviserend orgaan voor KNRB bestuur en uitvoerend voor 

kennismakingsactiviteiten en promotie aangepast roeien. 
2. Bespreken algemene ontwikkeling t.a.v. aangepast roeien, 

begeleiding, vereiste voorzieningen en materiaal. 
3. Bewaken van continuïteit en kwaliteit NAR 

 
Middel: Bieden van input voor KNRB-beleid en visieontwikkeling 
(meer)jarenplan; 
Communicatie met achterban (roeiverenigingen) over AR middels 
nieuwsbrief etc.. 
Doelgroep:  roeiers met een handicap (Jeugd, Studenten en Veteranen), 
begeleiders AR, potentieel van roeiers met een handicap en verenigingen 
die AR aanbieden 
Uitvoeren: deelnemen en zo nodig organiseren van 
kennismakingsactiviteiten zoals  clinic’s en beurzen  
 

Deelnemers max. 6, liefst één van elke expertise vereniging  
Vaste samenstelling  *): 
• Voorzitter, ervaringsdeskundige: Nico van Ravesteyn 
• Secretaris: Hans Peter Zoetmulder ( voorlopig) 
• Vertegenwoordiger revalidatie circuit: vacature liefst met medische 
achtergrond 
• Communicatie:  vacature 
• AR presenteren op beurzen, clinic’s geven e.d.: vacature 
Gasten: 
Afhankelijk van onderwerpen worden gasten uitgenodigd om een 
onderwerp voor te 
bereiden dan wel bijdrage te leveren aan een discussie en/of visie 
ontwikkeling 
• Vertegenwoordiger doelgroep aangepast (top)wedstrijdroeien 
• Vertegenwoordiger coach aangepast roeien (Paul de Jong/ Martin 
Lauriks) 
• Vertegenwoordiger bondsbureau, Margriet Zietse 
• Vertegenwoordiger G-roeien (Paul Voermans) 
 

Frequentie & Tijdstip Minimaal 2 keer per jaar ‘face to face’ 2 uur en eenmaal per jaar met 
KNRB bestuurslid en bondsbureau medewerker. 
 

Onderwerpen De leden van de commissie wordt verzocht input te leveren voor het 
uitwerken van de volgende onderwerpen: 

1. …  
Agenda Deelnemers dragen onderwerpen aan bij de voorzitter 

Voorzitter bereid voor met secretaris en vertegenwoordiger Bondsbureau. 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen + actiepuntenlijst 
4. Onderwerpen 
5. Rondvraag 
6. Sluiting 

Voorbereiding en 
stukken 

Agenda (voorzitter), notulen met actiepuntenlijst (secretaris) en te 
bespreken stukken voor de agenda. 

Besluiten  



Notulen De secretaris maakt van elke vergadering een besluitenlijst met 
actiepunten. Actiepunten voortkomend uit het overleg worden individueel 
of in koppels opgepakt; zo nodig doorgeschoven naar de agenda van het 
Bondsbureau of de Bestuursvergadering (afhankelijk van het karakter 
operationeel of beleidsmatig) . 

Communicatie Verantwoordelijk voor schrijven van nieuwsbrief 3x per jaar.  
Vergaderlocatie Wordt in onderling overleg gekozen (minimaliseren reis voor betrokkenen) 
Overig Het gaat hier om een tijdelijke taak tot eind juni 2011, waarna de 

werkgroep ontbonden wordt. 
 
*) allen roeilid van een KNRB vereniging 
 


