
 

 

 

KNRB leden: extra financiële impuls voor talentontwikkeling vanaf 2017 

 

Een ruime meerderheid van de KNRB leden heeft besloten, om via een contributie verhoging 
financiële ruimte te creëren voor talentontwikkeling. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het 
verzoek van een aantal verenigingen om meer geld vrij te maken voor het juniorenroeien en aan de 
wens van KNRB-topsport om het talentontwikkelprogramma te intensiveren. De verhoging, die in 
2017 ingaat, is Euro 4,50 voor zowel senior- als juniorleden. De extra middelen die hierdoor 
beschikbaar komen zullen voor het grootste deel (Euro 3,00 per lid) naar (junioren) talentontwikkeling 
gaan. De overige opbrengsten komen ten goede aan opleidingen, coachcongressen, 
regiobijeenkomsten en de ondersteuning van roeiverenigingen   

 

Nadere toelichting: 

Sinds 2013 zijn de inkomsten van de KNRB sterk gedaald. Deze daling wordt in zijn geheel veroorzaakt 
door lagere inkomsten vanuit NOCNSF. Door een reorganisatie in 2013 zijn de effecten daarvan goed 
opgevangen, maar de ondersteuning voor topsport, talentontwikkeling en de breedtesport zijn daarmee 
wel op een minimumniveau gekomen. 

Het ondersteunen van de instroom en doorstroom van (junioren)talenten is een belangrijke taak van de 
KNRB. De veranderde regels van NOCNSF maken het steeds moeilijker om deze activiteiten met behulp 
van NOCNSF-middelen te financieren. Tegelijk zijn wij onverminderd ambitieus in het nastreven van 
roeisucces, zowel op het hoogste niveau als op het niveau van junioren en SB. Toename van het aantal 
internationale evenementen en toename van het aantal talenten vragen in een groeiende sport als 
roeien dan onvermijdelijk om meer middelen. De financiële ruimte die nu is gecreëerd maakt het 
mogelijk dat we het programma voor jonge talentvolle roeiers kunnen versterken, zodat wij onze 
stijgende prestatiecurve op dit niveau kunnen volhouden. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat ook in 
de toekomst resultaten op het Olympisch podium worden geboekt die ons (KNRB en verenigingen) in 
staat stellen om sponsoren te werven en subsidies veilig te stellen. 

Uit de verenigingsenquête bleek grote steun voor het creëren van extra financiële ruimte. De omvang (€ 
150.000), vorm (contributieverhoging) en besteding (talentontwikkeling, opleidingen, 
verenigingsondersteuning) komen voort uit een uitgebreide analyse van de resultaten van deze 
enquête. De ledenvergadering kon zich met een grote meerderheid vinden in het voorstel dat op basis 
van deze analyse door het bestuur werd gepresenteerd. 

Voor meer detail: 

- Document “vraag en antwoord” bij de stukken van de AV van 25 juni 2016, zie: 
https://knrb.nl/voor-verenigingen/knrb-publicaties/algemene-vergaderingen/extra-av-25-juni/  
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