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HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Definities
De Koninklijke Nederlandsche Roeibond verstaat onder:
Nederland:
Het Koninkrijk der Nederlanden;
KNRB:
de "Koninklijke Nederlandsche Roeibond";
HR:
het Huishoudelijk Reglement;
Bestuur:
het bestuur van de "Koninklijke Nederlandsche
Roeibond", tenzij uit de bewoordingen anders
blijkt;
Bondsjaar:
het
verenigingsjaar
van
de
"Koninklijke
Nederlandsche Roeibond";
Bondsbureau:
het kantoor waar de administratie van de bond
wordt gevoerd;
FISA:
Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron;
Lidvereniging(en):
Lid van de KNRB als bedoeld in artikel 3 lid 1 van
de KNRB Statuten
Regionale bond:
Een begunstiger van de KNRB wiens leden
gevestigd zijn binnen een regio;
Roeier en stuurman:
eveneens roeister en stuurvrouw tenzij uit de tekst
anders blijkt;
Ploeg:
eveneens skiffeur;
Roeien:
roeien is de voortstuwing van een verplaatsbare
boot met of zonder stuurman, door spierkracht van
een of meer roeiers, met behulp van riemen als
enkelvoudige hefboom van de tweede orde en
zittend met de rug in de richting van de beweging
van de boot.
Onder roeien wordt ook verstaan het op een
machine of in een waterbak nabootsen van de
roeibeweging.
RvR:
het Reglement voor Roeiwedstrijden;
Rules of Racing:
het reglement voor internationale roeiwedstrijden;
UR:
het UitvoeringsReglement van het reglement voor
roeiwedstrijden;
Evenement:
iedere roeiactiviteit welke openstaat voor
tenminste drie bij de KNRB aangesloten
lidverenigingen onder te verdelen in
Roeiwedstrijden:

Een evenement bestaande uit een aantal
afzonderlijke
wedstrijdnummers.
Elk
wedstrijdnummer is een serie races in een bepaald
boottype tussen roeiers van een bepaalde
categorie. Deze categorieën kunnen worden
ingedeeld naar geslacht, leeftijd, gewicht en/of
behaald
aantal
overwinningen.
De
wedstrijdnummers kunnen verroeid worden als
tijdwedstrijd of als boord-aan-boord wedstrijd.
Roeiwedstrijden kunnen worden onderverdeeld in:
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o

Internationale wedstrijden:
• Roeiwedstrijden over iedere afstand, die open staan voor alle bij de
FISA aangesloten federaties, welke voldoen aan de bepalingen
van de C.d.C.

o

Nationale wedstrijden:
• Roeiwedstrijden, over tenminste 500 meter, die voldoen aan de
bepalingen in het RvR en het UR.

o

Regiocompetities:
• Een serie van wedstrijddagen in een periode van ten hoogste 4
maanden. Op elke wedstrijddag wordt minimaal 2 keer een afstand
verroeid van maximaal 1000 meter. Regiocompetities staan alleen
open voor ploegen bestaande uit roeiers van één lidvereniginguit
een bepaalde regio. Eenmaal per jaar wordt de Nationale
Regiofinale georganiseerd door de KNRB. De snelste ploegen uit
elke regiocompetitie mogen op deze wedstrijd starten, mits de
betreffende regiocompetitie heeft bestaan uit minimaal 4
wedstrijddagen.

o

Klassementen:
• Competitie over meerdere roeiwedstrijden, waarbij de uitslag van
het klassement wordt bepaald door de resultaten in de betrokken
roeiwedstrijden.

o

Roei-ergometerwedstrijden:
• Roeiwedstrijden die verroeid worden op een machine die de
roeibeweging nabootst.

o

Roeiontmoeting met Wedstrijdkarakter:
• Alle overige roeiwedstrijden. Hieronder valt ook:
• Bedrijfswedstrijden: een roeiwedstrijd in een acht bemand door
roeiers, lid van een of meer lidverenigingen, die allen dezelfde
werkgever hebben, tot dezelfde beroepsgroep of tot eenzelfde
concern behoren.

o Overige evenementen: Alle andere evenementen.

Artikel 2. Bevoegdheid KNRB
1. De bevoegdheid van de KNRB strekt zich uit over geheel Nederland. De
KNRB is op het gebied van de roeisport in Nederland het algemeen leidend
lichaam; hij werkt alleen met organisaties samen, welke hem als zodanig
erkennen.
2. De KNRB behoudt zich het uitsluitend recht voor:
a. om op het gebied van de roeisport op te treden als vertegenwoordiger
van Nederland en als zodanig overeenkomsten te sluiten met
organisaties, zowel in als buiten Nederland;
b. roeiwedstrijden, in overleg met de organiserende lidvereniging(en),
aan te wijzen waar gestreden wordt om de titel “Nederlands Kampioen”
of “Open Nederlands Kampioen”.
c. tot het geven van toestemming aan lidverenigingen en roeiorganisaties
in Nederland tot het deelnemen aan roeiwedstrijden in het buitenland;
5
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d. tot het kiezen of doen kiezen van Nederland vertegenwoordigende
ploegen.

HOOFDSTUK II

LIDMAATSCHAP, ERELEDEN, ONDERSCHEIDINGEN

Artikel 3. Lidmaatschap
1. Alvorens kan worden gestemd over de toelating van een lidvereniging tot
de KNRB moeten roeitenue, de riemen, de vlag en verdere kentekenen
door het bestuur van de KNRB zijn goedgekeurd.
2.
2.1. Indien een lidvereniging in zijn statuten enige wijziging wenst aan te
brengen, dient deze lidvereniging een concept van deze wijziging ter
goedkeuring aan het bestuur voor te leggen en deze wijzigingen niet
in werking te doen treden dan na vooraf verkregen goedkeuring van
het bestuur.
2.2. Indien een lidvereniging roeitenue, de riemen, vlag en/of verdere
kentekenen van de lidvereniging wil wijzigen, dient de lidvereniging
voor 1 oktober een verzoek in ter goedkeuring bij het bestuur.
Wijzigingen gaan in per 1 januari van het daaropvolgende jaar.
2.3. Indien een lidvereniging roeitenue en/of de riemen van de
lidvereniging voor één jaar wil wijzigen, dient de lidvereniging voor 1
mei een verzoek in ter goedkeuring bij het bestuur. Wijzigingen gaan
in per 1 september van het lopende jaar tot en met 31 augustus van
het daaropvolgende jaar.
2.4. Indien een lidvereniging in zijn reglementen enige wijziging heeft
aangebracht, is de lidvereniging verplicht deze wijziging binnen
veertien dagen nadat zij bindend is geworden, aan het bestuur te
melden.

Artikel 4. Ereleden
1. Natuurlijke personen, die zich jegens de KNRB of jegens de roeisport
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door de algemene
vergadering tot ereleden van de KNRB worden benoemd.
2. Het erelid ontvangt het insigne van het erelidmaatschap.

Artikel 5. Onderscheidingen
1. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur een erepenning
in goud toekennen als blijk van erkenning van belangrijke diensten aan de
KNRB of aan de roeisport bewezen.
2. Het bestuur kan een erepenning in brons toekennen als blijk van erkenning
van trouwe plichtsvervulling in dienst van de roeisport.

HOOFDSTUK III

BESTUUR

Artikel 6. Lidmaatschap bestuur
1. Het bestuur bestuurt de Bond.
6
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2. Het bestuur kan aan een of meer bestuursleden het beheer van bepaalde
waarden of zaken opdragen.
3. Bij tussentijds aftreden van een lid van het bestuur moet zo spoedig
mogelijk in de vacature worden voorzien.
4. De overige bestuursleden nemen zo mogelijk de opengevallen functie waar
totdat de nieuw benoemde in het bestuur zitting heeft genomen.

Artikel 7. Kandidaatstelling bestuur
1. Het bestuur is verplicht eventuele vacatures in het bestuur schriftelijk aan
de leden te melden, zodra deze ontstaan, doch uiterlijk 60 dagen voor het
houden van een algemene vergadering. Elke vacaturemelding dient het
bestuur te voorzien van een korte omschrijving van de gewenste
competenties.
2. Een lidvereniging is bevoegd een of meer personen kandidaat te stellen
voor de functie van bestuurslid. Zodanige kandidaatstelling kan slechts
geldig geschieden indien zij tenminste veertien dagen voor het houden van
de algemene vergadering waarin de benoeming moet geschieden, aan de
secretaris van de Bond is medegedeeld onder overlegging van een
verklaring van het voorgedragen bestuurslid, dat deze zijn eventuele
benoeming zal aanvaarden, van welke lidvereniging hij lid is, alsmede
vermelding van de vacature waarvoor hij kandidaat wordt gesteld.
3. Het bestuur is verplicht ten minste zeven dagen voor het houden van de
algemene vergadering waarvoor kandidaten ter benoeming zijn gesteld,
deze kandidaatstelling aan de leden mede te delen.
4. Aan elke kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door
een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen
genomen besluit van de algemene vergadering, waarin ten minste
twee/derde van de leden aanwezig moeten zijn.
5. Zijn geen kandidaten gesteld overeenkomstig het in 7.2 van dit artikel
bepaalde of besluit de algemene vergadering overeenkomstig 7.4 van dit
artikel de opgemaakte voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan
is de algemene vergadering vrij in de keuze, mits een benoeming plaats
vindt met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen.
6. Indien slechts één kandidaatstelling is geschied, is deze kandidaat
benoemd tenzij aan de kandidaatstelling overeenkomstig het bepaalde in
7.4 het bindend karakter is ontnomen. Indien meer dan één
kandidaatstelling is geschied, vindt de benoeming uit die
kandidaatstellingen plaats.
7. Onverminderd het in 7.6 bepaalde, heeft het bestuur de bevoegdheid aan
de algemene vergadering een niet-bindende aanbeveling te doen voor elke
functie waarin moet worden voorzien, zulks met dien verstande, dat indien
een bestuurslid aftredend en tevens herkiesbaar is, kan worden volstaan
met een desbetreffende mededeling. In dat geval wordt het betreffende
bestuurslid vanaf het moment van de mededeling geacht kandidaat te zijn
gesteld op de voet van 7.2.

Artikel 8. De voorzitter
De voorzitter
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a. leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast,
behoudens het recht van de algemene vergadering daarin wijziging te
brengen;
b. heeft het recht beraadslagingen te sluiten, indien hij meent dat de
vergadering voldoende is voorgelicht, doch is verplicht die weder te
openen, wanneer de vergadering dit met ten minste twee/derde der
uitgebrachte geldige stemmen verlangt;
c. is bij elke officiële vertegenwoordiging van de KNRB de woordvoerder
van het bestuur;
d. heeft het recht de vergaderingen en bijeenkomsten van alle tot de
KNRB behorende lichamen of commissies bij te wonen of door een der
andere bestuursleden te laten bijwonen; hij heeft dan een adviserende
stem;
e. houdt toezicht op de taken van beheer, die aan de andere
bestuursleden zijn toegewezen;
f. brengt op de jaarlijkse algemene vergadering verslag uit over de
lotgevallen van de KNRB gedurende het afgelopen bondsjaar.

Artikel 9. De secretaris
De secretaris
a. draagt zorg voor het opmaken van de notulen welke na vaststelling
door de voorzitter mede worden ondertekend;
b. draagt verantwoordelijkheid voor alle van de bond uitgaande stukken
en voor het houden van afschriften daarvan, en voor het bewaren van
deze afschriften evenals de ingekomen stukken in het archief, een en
ander behalve het bepaalde in artikel 10.4 HR;
c. draagt zorg voor het beheer van het archief en is verantwoordelijk voor
de goede gang van zaken op het bondsbureau;
d. draagt zorg voor het bijeenroepen van de vergaderingen;
e. draagt zorg voor de bekendmaking van veranderingen of aanvullingen
in statuten en reglementen.

Artikel 10. De penningmeester
De penningmeester
a. is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden van de KNRB;
b. draagt de verantwoordelijkheid voor het innen van de aan de KNRB
toekomende gelden en doet alle door het bestuur en de algemene
vergadering goedgekeurde uitgaven;
c. draagt de verantwoordelijkheid voor het boeken van alle ontvangsten
en uitgaven;
d. daagt de verantwoordelijkheid voor alle van de Bond uitgaande stukken
voorzover deze betrekking hebben op de uitvoering van de in de
voorgaande leden van dit artikel vermelde taken.
e. brengt in de jaarvergadering verslag uit van de toestand der
kasmiddelen en presenteert daarbij de balans per 31 december, de
staat van baten en lasten over het afgelopen bondsjaar en een
begroting voor het lopende bondsjaar.

Artikel 11. Vicevoorzitter en plaatsvervangers
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1. Het bestuur kiest uit zijn midden een vicevoorzitter die bij afwezigheid van
de voorzitter diens functie waarneemt. Bij afwezigheid van de vicevoorzitter
treedt een ander bestuurslid in diens plaats. De plaatsvervanger van de
voorzitter treedt in al diens rechten en plichten, zolang het waarnemen van
deze functie duurt.
2. Bij afwezigheid van de secretaris of de penningmeester zal een ander
bestuurslid als plaatsvervanger optreden. De plaatsvervanger treedt in alle
rechten en plichten van degene, die hij vervangt, zolang het waarnemen
van diens functie duurt.

Artikel 12. Bestuursvergaderingen
Bestuursvergaderingen worden belegd:
a. op verlangen van de voorzitter;
b. op verlangen van ten minste 3 leden van het bestuur.

Artikel 13. Stemmen in bestuursvergaderingen
1. In bestuursvergaderingen brengt ieder bestuurslid een stem uit. Besluiten
over zaken worden genomen met gewone meerderheid van uitgebrachte
geldige stemmen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het
desbetreffende
punt
aangehouden
tot
de
eerstvolgende
bestuursvergadering. Bij nieuwe staking van stemmen in deze vergadering
beslist de voorzitter. In spoedeisende gevallen, welke niet tot een volgende
vergadering kunnen worden uitgesteld, beslist bij staking van stemmen de
voorzitter.
2. Stemming over personen geschiedt schriftelijk; de gewone meerderheid
van de uitgebrachte geldige stemmen is vereist; is deze niet verkregen dan
wordt een nieuwe stemming gehouden, waarbij de gewone meerderheid
van uitgebrachte geldige stemmen beslist. Wordt bij deze stemming geen
gewone meerderheid verkregen, dan beslist het lot tussen hen, die de
meeste stemmen op zich verenigden.
3. Blanco uitgebrachte stemmen zijn ongeldig.

Artikel 14. Andere vorm van besluitneming in bestuursvergadering
Het bestuur kan besluiten nemen zonder bijeen te komen.

Artikel 15. Informatie over bestuursbesluiten
Besluiten van het bestuur, welke ter kennis van de leden zijn gebracht, zijn voor
alle leden bindend, totdat daarover op de eerstvolgende algemene vergadering
anders is beslist.

HOOFDSTUK IV

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Agendapunten
1. In de jaarlijkse algemene vergadering komen onder meer aan de orde:
a. de begroting voor het lopende bondsjaar, alsmede de rekening en
verantwoording, als bedoeld in artikel 14 van de statuten, met het
verslag van de aldaar bedoelde registeraccountant;
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b. het advies van de Financiële Adviescommissie, opgesteld na
kennisname van het rapport van de registeraccountant zoals bedoeld
in de statuten, omtrent het door het bestuur gevoerde financiële beleid
in het afgelopen bondsjaar.
c. benoeming op aanbeveling van het bestuur van de Financiële
Adviescommissie, als bedoeld in de statuten;
d. voorziening in de vacatures in het bestuur wegens periodiek en ander
aftreden;
e. het jaarverslag van de voorzitter;
f. benoeming van de voorzitter en leden van de tuchtcommissie en de
voorzitter en de leden van de commissie van beroep;
g. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping
voor de vergadering.
2. Indien een lidvereniging aan de jaarlijkse algemene vergadering een
voorstel wenst te doen, zal het dat voorstel met redenen omkleed voor 1
januari schriftelijk ter kennis van het bestuur moeten brengen.

Artikel 17. Stemmen
In een algemene vergadering kan slechts worden gestemd over de in de
oproepingsbrief vermelde voorstellen en over de daarop betrekking hebbende
amendementen. Voorstellen betreffende punten die niet in de oproepingsbrief
zijn vermeld, kunnen met algemene stemmen in behandeling komen.

Artikel 18. Vertegenwoordiging van leden
De lidverenigingen en begunstigers worden door ten hoogste 2 natuurlijke
personen, hierna te noemen afgevaardigden, ter algemene vergadering
vertegenwoordigd. De afgevaardigden moeten lid zijn van de lidvereniging,
welke zij vertegenwoordigen, die van een begunstiger moeten lid zijn van een
bij die begunstiger aangesloten lidvereniging, dan wel in het geval van een
stichting lid zijn van het stichtingsbestuur. De lidverenigingen of begunstigers
delen schriftelijk mede wie haar (hun) afgevaardigden zijn. Deze schriftelijke
mededeling moet voor de vergadering bij de secretaris worden ingeleverd. Een
afgevaardigde kan niet meer dan 1 lid of begunstiger vertegenwoordigen.

Artikel 19. Stemwijze
Bij stemming brengt slechts 1 afgevaardigde per lidvereniging de aan die
lidvereniging toegekende stem(men) uit.

Artikel 20. Stemprocedure
Over elk voorstel wordt naar volgorde van indiening afzonderlijk gestemd, tenzij
een later ingediend voorstel volgens de mening van de voorzitter van verdere
strekking is dan een voorgaand, in welk geval het later ingediende voorstel de
voorrang heeft.

Artikel 21. Stemmen bij gewone meerderheid van stemmen
Behalve in de gevallen waarvoor de statuten of het HR anders bepalen, worden
besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 22. Stembureau
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De voorzitter benoemt zo nodig een uit 3 personen bestaand stembureau.
Nadat het invullen van de stembiljetten heeft plaatsgehad, worden deze bij het
stembureau ingeleverd. Het stembureau opent de stembiljetten en beslist
onmiddellijk over de geldigheid van elk biljet.

Artikel 23. Ongeldige stembiljetten
1. Ongeldig zijn stembiljetten:
a. waarop niets of het woord "blanco" is ingevuld;
b. welke een persoon niet duidelijk aanwijzen;
c. waarop meer dan één persoon is aangewezen;
d. welke meer bevatten dan hetgeen strekt tot duidelijke aanwijzing van de
persoon, die is bedoeld;
e. welke zijn ondertekend;
f. welke namen bevatten van personen, die niet verkiesbaar zijn;
g. welke onleesbaar zijn.
2. Eveneens ongeldig zijn blanco uitgebrachte mondelinge stemmen.
3. Stembiljetten en mondelinge stemmen, welke ongeldig zijn, worden niet
meegerekend ter bepaling van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
4. Voor stemmingen over zaken geldt bovenstaande op overeenkomstige
wijze.

HOOFDSTUK V

COMMISSIES

Artikel 24. Instellen
De algemene vergadering en het bestuur hebben te allen tijde het recht
commissies met bijzondere opdracht in te stellen en haar benoeming en
werkwijze te regelen.

Artikel 25. Lidmaatschap
Benoembaar tot lid van een commissie is ieder lid van een lidvereniging als
bedoeld in artikel 3 van de statuten. De benoeming geschiedt, behoudens
tussentijds bedanken of herroeping van het mandaat, voor de periode van drie
jaar. Aftredende commissieleden kunnen ten hoogste tweemaal voor een
periode van drie jaar worden herbenoemd.

HOOFDSTUK VI

GELDEN

Artikel 26. Opgave van leden van lidverenigingen
1. Alle lidverenigingen leveren jaarlijks aan het bestuur een registratie van
haar leden aan, zoals bedoeld in het volgende lid, die over het
verenigingsjaar van dat lid een bijdrage hebben betaald of verschuldigd
zijn. Deze registratie omvat voor- en achternaam, voorletters, adres, emailadres, land, geslacht, geboortedatum, datum ingang lidmaatschap,
datum einde lidmaatschap (indien van toepassing) en deelnemerschap aan
nationale wedstrijden. Deze registratie dient minimaal tweemaal per jaar te
geschieden. Een keer in de eerste 4 weken van het nieuwe kalenderjaar
11
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

(met peildatum 1 januari) en een keer in de laatste 4 weken van het
verenigingssjaar van de betreffende lidvereniging. De geregistreerde
gegevens dienen in digitale vorm te worden doorgegeven.
In het totaalaantal leden, zoals bedoeld in lid 1, dienen ook te worden
begrepen die leden, die slechts een deel van dat verenigingssjaar lid waren
omdat zij gedurende dat verenigingssjaar lid werden of hun lidmaatschap
beëindigden.
Lid van een lidvereniging in de zin van dit artikel is eenieder die hetzij
stemrecht heeft, hetzij gerechtigd is tot het gebruik van het botenmateriaal
van de lidvereniging.
De jaarlijkse registratie als bedoeld in lid 1 dient te geschieden in een door
het bestuur vastgesteld formaat en via een door de KNRB voorgeschreven
systeem.
De registratie, zoals bedoeld in lid 1, dient door de voorzitter en de
penningmeester van de lidvereniging voor akkoord te worden ondertekend.
Het bestuur is gerechtigd een verstrekte registratie aan de hand van de
gevoerde administratie te doen controleren en, bij gebleken onjuistheid,
eveneens de registraties van voorgaande jaren te doen controleren.
De geregistreerde gegevens worden door de KNRB intern gebruikt en
daarnaast uitsluitend ter beschikking gesteld aan NOC*NSF ten behoeve
van de sportfinanciering.

Artikel 27. Contributiebedragen voor leden
1. Een lidvereniging betaalt jaarlijks voor elk van de personen zoals bedoeld
in artikel 26.1, een bijdrage welke vastgesteld wordt door het bestuur,
behoudens lid 2.
2. Indien een door het bestuur beoogde contributiewijziging verder gaat dan
de inflatiecorrectie, zal deze ter goedkeuring aan de algemene vergadering
worden voorgelegd.
3. De bijdragen voor het volgende jaar zullen, nadat deze zijn vastgesteld,
uiterlijk in de maand augustus ter kennis van de leden worden gebracht.
4. Aan nieuwe lidverenigingen kan het bestuur gedurende de eerste jaren van
hun lidmaatschap een subsidie verstrekken ter grootte van: 80% van hun
bijdrage gedurende het eerste jaar, 60% van hun bijdrage gedurende het
tweede jaar, 40% van hun bijdrage gedurende het derde jaar en 20% van
hun bijdrage gedurende het vierde jaar.

Artikel 28. Niet-verschuldigde contributiebetaling
1. Een lidvereniging die een uitdrukkelijke interne scheiding heeft in een
roeiafdeling en een andere sportafdeling, is voor elk van de personen
bedoeld in artikel 26.1 ten aanzien van wie zij ten genoegen van het bestuur
aantoont, dat zij niet de roeisport maar een of meer andere takken van sport
beoefent, de bijdrage als bedoeld in artikel 27.1 niet verschuldigd.
2. Voor een persoon die lid is van meer dan één lidvereniging anders dan
bedoeld in artikel 31, is slechts eenmaal een bijdrage verschuldigd. Deze
bijdrage is verschuldigd door die lidvereniging waar de persoon het eerst
lid is geworden en als zoals dit opgegeven is bij de registratie als bedoeld
in artikel 26.

Artikel 29. Dispensatie van contributiebetaling
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Het bestuur kan gehele of gedeeltelijke dispensatie verlenen voor het betalen
van de bijdrage, zoals bedoeld in artikel 27.1.

Artikel 30. Minimumbijdrage als contributie
Jaarlijks betalen aan de KNRB een door het bestuur vast te stellen
minimumbijdrage:
a. lidverenigingen van de KNRB die als hoofddoelstelling, enkel het
organiseren van roeiwedstrijden hebben;
b. begunstigers als bedoeld in artikel 4 lid 3 van de statuten;
c. lidverenigingen van de KNRB waarvan de bijdrage krachtens artikel
27.1 lager zou zijn dan de minimumbijdrage, betalen deze
minimumbijdrage.

Artikel 31. Betaaltermijnen
1. De jaarlijkse bijdragen worden gefactureerd middels een voorschotnota in
januari en een afrekening tegen het einde van het verenigingsjaar van de
roeivereniging.
2. De jaarlijkse voorschotnota moet voor 1 april zijn voldaan. De definitieve
nota met afrekening moet binnen 30 dagen na factuurdatum worden
voldaan.
3. Degenen, die op die datum geheel of gedeeltelijk in gebreke zijn
gebleven, vervallen in een boete van 1% per maand over het per maand
openstaande bedrag vanaf de eerste datum waarop het bedrag
verschuldigd is.

Artikel 32. Beleggen van gelden
Het bestuur beslist over de wijze waarop de gelden die daarvoor in aanmerking
komen, zullen worden belegd.

Artikel 33. Financiële verantwoording aan Algemene vergadering
Onder voorbehoud van goedkeuring door de subsidiërende instanties dient het
bestuur op de jaarlijkse algemene vergadering een begroting in voor het
lopende bondsjaar en doet daarbij voorstellen ten aanzien van de mutaties in
de in artikel 34 HR genoemde bestemmingsreserves.

Artikel 34. Bestemmingsreserves
Naast de Algemene reserve zijn er de volgende bestemmingsreserves:
a. bestemmingsreserve FISA-kampioenschappen in Nederland; bestemd
om daaruit de kosten van een organisatie in Nederland van de FISA of
gelijksoortige kampioenschappen te bestrijden;
b. bestemmingsreserve materieelvoorziening; bestemd om hulp te bieden
aan lidverenigingen, bedoeld in artikel 3 lid 1 der statuten, ten einde die
lidverenigingen in staat te stellen materiële aanschaffingen te doen;
c. eventuele andere bestemmingsreserves; in te stellen bij besluit van de
algemene vergadering.

Artikel 35. Boetes
1. Boetes kunnen worden opgelegd tot een maximum van een EUR 500.
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2. Boetes als disciplinaire maatregel worden opgelegd door de
tuchtcommissie of de commissie van beroep op een wijze zoals in het
tuchtreglement is voorzien.

Artikel 36. Vergoedingen aan bestuurs- en commissieleden
Voor het bijwonen van bestuurs- en commissievergaderingen kunnen de
reiskosten aan de bestuurs- of commissieleden worden vergoed. Het bestuur
stelt voor deze en overige vergoedingen regelingen op.

HOOFDSTUK VII

SPONSORING EN RECLAME

Artikel 37. Begrippen sponsoring en reclame
1. Onder sponsoring wordt verstaan een overeenkomst, waarbij de ene partij
(de sponsor) een op geld waardeerbare prestatie levert waartegen de
andere partij (de gesponsorde) communicatiemogelijkheden verschaft.
Deze overeenkomst is mede gericht op de bevordering van de
sportbeoefening.
2. Onder reclame wordt verstaan elke activiteiten die beogen een boodschap
te richten tot het publiek, teneinde dit te bewegen tot het kopen van een
product of een dienst, dan wel het gunstig stemmen jegens een bedrijf,
instelling of idee.

Artikel 38. Bevoegdheid KNRB
Het is de KNRB, zijn leden en begunstigers toegestaan sponsorovereenkomsten aan te gaan.

Artikel 39. Sponsorovereenkomst
Sponsorovereenkomsten dienen altijd schriftelijk te worden aangegaan.
Sponsorovereenkomsten mogen nooit bepalingen bevatten welke in strijd zijn
met de Statuten en Reglementen van de KNRB of de FISA. De regelen van de
KNRB met betrekking tot sponsoring en reclame dienen als een hiervan
onverbrekelijk deel in de sponsorovereenkomst te zijn opgenomen.

Artikel 40. Reclame-uitingen
Alle reclame-uitingen tot welke de gesponsorde zich door middel van een
sponsorovereenkomst verplicht, dienen te voldoen aan de gedragsregels van
de Nederlandse Code van het Reclamewezen.

Artikel 41. Betekenis van sponsoring voor KNRB
1. Een sponsorovereenkomst mag de KNRB niet verplichten tot het wijzigen
van zijn naam of tot het voeren van reclame hierin.
2. Buiten het in dit reglement gestelde, zal de KNRB in een
sponsorovereenkomst geen bepalingen mogen opnemen welke de rechten
of de autonomie van zijn leden aantasten.
3. Bij alle door de KNRB aangegane sponsorovereenkomsten zal, indien in
de overeenkomst geen hoger percentage wordt vastgesteld, 5% van het
geldbedrag en van de op geld waardeerbare prestatie, geacht worden een
redelijke tegemoetkoming te zijn voor de door de KNRB te maken
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4.
5.
6.

7.

personeel- en kantoorkosten voortvloeiende uit de door de KNRB te
leveren tegenprestatie(s). Deze 5% - ofwel het overeengekomen hogere
percentage - zal derhalve toevloeien aan de algemene middelen van de
KNRB.
Het bestuur dient bij de presentatie van de jaarrekening apart verslag te
doen van de inkomsten en uitgaven voortvloeiende uit sponsoring.
Het is de sponsor toegestaan evenementen, georganiseerd door
lidverenigingen of begunstigers van de KNRB, te sponsoren.
Het is de lidverenigingen of begunstigers van de KNRB niet toegestaan om
sponsorovereenkomsten anders dan de in artikel 41.5 genoemde aan te
gaan, zonder schriftelijke toestemming van de KNRB.
Met uitsluiting van anderen is alleen de KNRB bevoegd
sponsorovereenkomsten aan te gaan, die verband houden met het
deelnemen aan FISA-kampioenschappen, FISA-wereldbekerwedstrijden
en vergelijkbare wedstrijden en daaraan voorafgaande trainingskampen
voor zover het tegenprestaties betreft inzake reclame-uitingen op kleding
en boten. Het bestuur van de KNRB kan echter een ploeg slechts
verplichten reclame op de boot te voeren, indien rekening is gehouden met
de belangen van degene, die de boot ter beschikking heeft gesteld. Het
bestuur geeft uiterlijk voor 1 mei van het lopende jaar aan de leden te
kennen of het zijn rechten in dat jaar zal uitoefenen.

Artikel 42. Betekenis van sponsoring voor lidverenigingen
1. Een sponsorovereenkomst mag een lidvereniging niet verplichten tot het
wijzigen van haar naam of het voeren van reclame hierin.
2. Alle aanduidingen, buiten de vermeldingen van merk of handelsnaam van
de fabrikant, op het roeitenue van een lidvereniging, al dan niet als reclame
aan te merken, vallen onder de verantwoordelijkheid van de lidvereniging.
Slechts de lidvereniging is gerechtigd deze aanduidingen vast te stellen.
Uitsluitend lidverenigingen mogen Sponsorovereenkomsten aangaan met
betrekking tot aanduidingen op het roeitenue van de lidvereniging.
3. Het aanbrengen van reclame op het roeitenue van een lidvereniging is
geen wijziging van roeitenue als bedoeld in artikel 3 HR.

Artikel 43. Betekenis van sponsoring voor evenementorganisaties
Alvorens een sponsorovereenkomst voor een evenement aan te gaan dient de
organisatie van het evenement de KNRB te benaderen. Pas nadat is gebleken,
dat de sponsor(s) van de KNRB geen belangstelling heeft om het evenement
te sponsoren of indien de organisatie niet binnen een redelijke termijn met de
hoofdsponsor van de KNRB tot overeenstemming heeft kunnen komen, is de
organisatie vrij om andere te contracteren.

HOOFDSTUK VIII VEILIGHEID

Artikel 44. Veiligheid en aansprakelijkheid in algemene zin
1. De leden en begunstigers van de KNRB, zullen erop toezien dat de
veiligheid van alle beoefenaars van de roeisport een hoge prioriteit heeft.
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2. De KNRB is niet aansprakelijk voor enig schade of letsel die het gevolg is
van de beoefening van de roeisport.

Artikel 45. Zwemmen
Zij die bij een van de lidverenigingen of begunstigers van de KNRB de roeisport
beoefenen, moeten kunnen zwemmen.

Artikel 46. Vaartuigen etc.
Alle vaartuigen, riemen en overige toebehoren gebruikt door een van de
lidverenigingen of begunstigers, moeten te allen tijde voldoen aan de
veiligheidseisen gesteld in het RvR.

HOOFDSTUK IX

ROEIWEDSTRIJDEN

Artikel 47. Toepassing van reglementen
Alle deelnemers, functionarissen en organisatoren van evenementen dienen
zich te allen tijde te houden aan de reglementen en zich in het bijzonder zodanig
te gedragen dat sportiviteit is gewaarborgd.

Artikel 48. Specificatie bij reglementen
1. Voor alle door een der lidverenigingen en/of begunstigers van de KNRB te
houden evenementen geldt hetgeen daaromtrent in dit HR, in de
onderscheidene door de KNRB vastgestelde Reglement voor
Roeiwedstrijden en het daarbij behorende door het bestuur vastgestelde
uitvoeringsreglement, is bepaald.
2. Het bestuur kan, gehoord de kamprechtercommissie, voor een bepaald
evenement vrijstelling verlenen van een of meer artikelen van het
Reglement voor Roeiwedstrijden. Een vrijstelling wordt ruimschoots van
tevoren, doch tenminste drie dagen voor de sluiting van de inschrijving van
het betreffende evenement, op de KNRB-website gepubliceerd.

Artikel 49. Deelname aan en toegang tot evenementen
1. Bij een door een van de leden of begunstigers uitgeschreven evenement
kunnen slechts worden toegelaten ploegen van:
• lidverenigingen van de KNRB,
• lidverenigingen van een van de bij de FISA aangesloten bonden, of
• bonden aangesloten bij de FISA.
2. Geen van de lidverenigingen van de KNRB zal deelnemen aan, noch
medewerking verlenen aan, noch zich doen vertegenwoordigen bij een
roeiwedstrijd in Nederland, die wordt georganiseerd door een niet-lid en/of
niet-begunstiger van de KNRB, of die niet volgens de reglementen van de
KNRB wordt gehouden.
3. Het gestelde in lid 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing op die
roeiwedstrijden, waarvoor een schriftelijke toestemming door het bestuur is
verleend.
4. Het bestuur en leden van de in artikel 24 HR genoemde commissies
hebben te allen tijde het recht van vrije toegang tot in Nederland
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georganiseerde roeiwedstrijden; de organisatoren zullen hun daartoe
desgevraagd een onbeperkte toegangskaart verstrekken.

Artikel 50. Toelating tot deelname aan roeiwedstrijden
1. Tot het deelnemen aan roeiwedstrijden worden alleen toegelaten roeiers
en stuurlieden die, onder welke benaming ook, zijn aangesloten bij een van
de lidverenigingen van de KNRB en een geldig wedstrijdcontract hebben
afgesloten
2. De roeier of stuurman moet zijn sport beoefenen zonder er direct of indirect
enig materieel voordeel uit te trekken of uit te hebben getrokken. Met
toestemming van zijn nationale bond mag de roeier of stuurman een
vergoeding aannemen van onkosten en voor het derven aan inkomsten,
ten gevolge van zijn deelname aan trainingen, aan roeiwedstrijden of aan
trainingskampen, welke door of met goedkeuring van zijn bond worden
georganiseerd.

Artikel 51. Deelname vanuit verschillende lidverenigingen
Geen enkele sporter (roeier of stuur) mag op dezelfde roeiwedstrijd uitkomen
voor verschillende lidverenigingen, behoudens schriftelijke toestemming van
het bestuur van de KNRB.

Artikel 52. Medische keuring
Het actief beoefenen van een sport, en dus ook de roeisport, brengt bepaalde
medische risico’s met zich mee. Roeiers die aan roeiwedstrijden deelnemen
wordt dringend geadviseerd zich, voor hun eerste roeiwedstrijd en vervolgens
periodiek, medisch te laten keuren. Een richtlijn voor deze keuring zal door de
bondsarts worden vastgesteld en op de KNRB-website worden gepubliceerd.

Artikel 53. Doping
Het gebruik van verboden middelen, die zijn vermeld op de van toepassing
verklaarde dopinglijst van het Instituut Sportrechtspraak, is verboden.

Artikel 54. Tests
1. De KNRB kan te allen tijde behalve doping- ook seksetesten (laten)
uitvoeren. Dit kan zowel tijdens evenementen als buiten de evenementen
om.
2. Roeiers en stuurlieden die weigeren een normale testprocedure te
ondergaan of handelingen te verrichten welke de voortgang ervan
verhinderen, kunnen door het Bestuur bestraft worden conform het
Dopingreglement.

Artikel 55. Strafmaatregelen bij gebruik van doping
De KNRB stelt na het vaststellen van het gebruik van doping de FISA schriftelijk
op de hoogte.

Artikel 56. Wedstrijdkalender
1. Telkenjare wordt tot 1 april aan de lidverenigingen en/of begunstigers die
het komende kalenderjaar (inter)nationale wedstrijden wensen te

17

Huishoudelijk Reglement

organiseren, de gelegenheid gegeven verzoeken daartoe bij het bestuur
van de KNRB in te dienen.
2. Voor 1 mei wordt de voorlopige wedstrijdkalender voor het desbetreffende
jaar samengesteld. Deze wordt door een bericht aan de leden en
begunstigers van de KNRB ter kennis gebracht.
3. Eventuele bezwaren kunnen in een speciale bijeenkomst, te houden in de
maand juni, met de belanghebbenden worden besproken. Uiterlijk 1 juli
stelt het bestuur de definitieve wedstrijdkalender voor het desbetreffende
jaar vast.

Artikel 57. (Open) Nederlands Kampioenschap
1. Ieder jaar worden door het bestuur het Nederlands Kampioenschap en/of
het Open Nederlands Kampioenschap uitgeschreven; uitgangspunt hierbij
is dat tenminste de velden welke door de FISA zijn vastgesteld voor de
respectievelijke FISA Kampioenschappen voor Junioren, Senioren B en
Senioren A worden uitgeschreven, tenzij het bestuur van mening is dat
een door de FISA uitgeschreven veld voor Nederland niet representatief
zou zijn.
2. Aan veld waar om een Nederlands Kampioenschap wordt gestreden
kunnen alleen ploegen deelnemen die bestaan uit personen met de
Nederlandse nationaliteit. Aan een juniorenveld waar om een Nederlands
Kampioenschap wordt gestreden kunnen ook personen met een andere
nationaliteit dan de Nederlandse deelnemen mits zij ingeschreven staat in
de Basisregistratie Personen van een Nederlandse gemeente.
3. Op een Open Nederlands Kampioenschap kunnen alle ploegen strijden
om de titel Open Nederlands Kampioen.

Artikel 58. Organisatie Nederlands Kampioenschap
De nationale kampioenschappen zullen bij voorkeur in combinatie met een
nationale wedstrijd worden verroeid.

Artikel 59. Deelname aan FISA-kampioenschappen
Aan
onder
verantwoordelijkheid
van
de
FISA
georganiseerde
kampioenschappen of dergelijke wedstrijden, met uitzondering van de FISAMasters, nemen de roeiers deel onder de naam van de KNRB, die alleen
gerechtigd is om de roeiers te vertegenwoordigen. Het bestuur beslist of en zo
ja welke ploegen, als vertegenwoordigende Nederlandse ploegen, mogen
deelnemen, en onder welke voorwaarden.

Artikel 60. Deelname aan buitenlandse roeiwedstrijden
Geen der lidverenigingen van de KNRB zal deelnemen aan noch zich doen
vertegenwoordigen bij een roeiwedstrijd in het buitenland, alvorens hiertoe,
onder nader vast te stellen voorwaarden, schriftelijk toestemming is verkregen
van het bestuur. De inschrijving tot het deelnemen aan een zodanige
roeiwedstrijd moeten geschieden door tussenkomst van de KNRB voor
rekening en risico van de betrokken lidvereniging.

Artikel 61. Nadere eisen aan deelname buitenlandse roeiwedstrijden
Het bestuur kan aan de in de artikelen 59 en 60 HR bedoelde deelname nog
de voorwaarde verbinden van het voldoen aan nader vast te stellen eisen. Deze
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eisen kunnen ondermeer betrekking hebben op het naleven van
trainingsvoorschriften en in het algemeen op het volgen van aanwijzingen door
of namens het bestuur.

Artikel 62. Nederlandse nationaliteit
Verkiesbaar tot roeier of stuurman van een vertegenwoordigende Nederlandse
ploeg zijn slechts personen die in bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit.
Voor een vertegenwoordigende Nederlandse juniorenploeg geldt dat een roeier
of stuurman met een buitenlandse nationaliteit daar onderdeel van uit kunnen
maken, mits zij ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen van een
Nederlandse gemeente, tenzij de organisatie van de betreffende roeiwedstrijd
anders heeft bepaald.

HOOFDSTUK X

WEDSTRIJDFUNCTIONARISSEN

Artikel 63. Kamprechters
Het toezicht op het veilig en eerlijk verlopen van roeiwedstrijden vindt plaats
door kamprechters. Een kamprechter dient in het bezit te zijn van een licentie
A, B of C, zoals gedefinieerd in het Reglement voor Roeiwedstrijden.
Buitenlandse kamprechters in bezit van een FISA International Umpires’
licence kunnen optreden tijdens nationale wedstrijden en andere door het
bestuur aangewezen roeiwedstrijden. Zij worden daar geacht in bezit te zijn van
een licentie A.

Artikel 64. Eisen aan kamprechter
Uitsluitend aan personen die aangesloten zijn bij een van de lidverenigingen
van de KNRB kan een licentie voor kamprechter worden verleend. Een
kamprechter met licentie A of B heeft een leeftijd van tenminste 18 jaar, een
kamprechter met licentie C heeft een leeftijd van tenminste 16 jaar. Voor het
verkrijgen van een licentie dient te zijn voldaan aan door de
Kamprechtercommissie onder verantwoordelijkheid van het bestuur vast te
stellen exameneisen.

Artikel 65. Kamprechtersexamen
1. Onder het gezag van de Kamprechtercommissie worden de examens tot
het verkrijgen van een kamprechterlicentie afgenomen.
2. De licentie A wordt verleend voor de duur van 4 jaar en kan – zolang
voldaan wordt aan de door de Kamprechtercommissie gestelde eisen –
telkenmale voor 4 jaar verlengd worden of zoveel korter als tot het einde
van het jaar waarin betrokkene 65 wordt.
3. De licenties B en C worden verleend voor de duur van 2 jaar en kunnen –
zolang voldaan wordt aan de door de Kamprechtercommissie gestelde
eisen – telkenmale voor 2 jaar verlengd worden of zoveel korter als tot het
einde van het jaar waarin betrokkene 65 wordt.
4. Na het jaar waarin de betrokkene de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt wordt
– zolang voldaan wordt aan de door de Kamprechtercommissie gestelde
eisen – de licentie A, B of C telkenmale verlengd voor de duur van 1 jaar.
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5. Een kamprechterlicentie vervalt wanneer betrokkene geen lid meer is van
een van de lidverenigingen van de KNRB.

Artikel 66. Voordracht van een kandidaat-kamprechter
Een kandidaat voor het verkrijgen van een kamprechterlicentie C dient te
worden voorgedragen door een lidvereniging van de KNRB waarvan de
kandidaat lid is. Dit geldt ook voor een kandidaat voor het verkrijgen van een
licentie B, tenzij deze reeds in het bezit is van een licentie C.

Artikel 67. Taken en bevoegdheden van de kamprechter
De taken en bevoegdheden van kamprechters A, B en C zijn nader geregeld in
het RvR.

HOOFDSTUK XI

SLOTBEPALINGEN

Artikel 68. Kennis van KNRB-documenten
Alle personen die aangesloten zijn bij de lidverenigingen en begunstigers van
de KNRB, worden geacht de statuten en reglementen te kennen, zowel als de
bestuursbesluiten en officiële berichten welke schriftelijk ter kennis van de
lidverenigingen zijn gebracht.

Artikel 69. Verlenen van vrijstelling door algemene vergadering
De algemene vergadering kan met inachtneming van artikel 17 vrijstelling
verlenen van ieder artikel van het HR of van andere reglementen en
bepalingen. Hiervoor zijn tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen
vereist.

Artikel 70. Beslissing door bestuur
In geval van geschil over de uitlegging van de statuten, reglementen en
bepalingen, beslist het bestuur.

20

