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1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering (AV) van de KNRB om 14.00 uur en heet alle 
aanwezigen van harte welkom, met name de ereleden, dragers van erepenningen en de voorzitter van 
de erevoorzittende vereniging.  Hij leest volgens gebruik de namen voor van de mensen die de 
roeiwereld in het afgelopen jaar zijn ontvallen: Arie Landaal (erelid van de KNRB en lid van K.Z.&R.V. 
Hollandia), Evert Kruyswijk (Officier in de Orde van Oranje-Nassau, erelid van de ARB, drager van de 
erepenning in goud van de KNRB, Lid van Verdienste bij De Amstel en lid van de Hunze), Marlene 
Schenkel (lid van A.A.S.R. Skøll), Martin Bosch (lid van A.A.S.R. Skøll), Willem Bitter (lid en 
begunstiger van Tubantia), Hans Hofmeijer (lid van Daventria), Derk de Jonge (Lid van Verdienste van 
Daventria), Herman Dorgelo (oprichter en eerste president van de Eindhovense Studenten 
Roeivereniging Tachos (later gefuseerd tot Thêta), Keesjan Kuijk (Lid van Verdienste KR&ZV Het 
Spaarne), Rob Scholder (Lid van Verdienste KR&ZV Het Spaarne), Bram Jongh Visscher (Erelid 
KR&ZV Het Spaarne). De voorzitter vraagt de vergadering om een minuut stilte in acht te nemen. 
 
De voorzitter stelt voor om de volgorde van de agenda te wijzigen. De AV heeft geen bezwaar. Aldus 
wordt besloten. 
 
 
2. Ingekomen stukken 
Mevrouw Fobler (secretaris) deelt mee dat als ingekomen stuk is ontvangen het Jaarverslag 2015 van 
de tucht- en beroepscommissie van de KNRB.  
 
 
3. Bestuursmededelingen 
De voorzitter deelt mee dat er een extra AV uitgeschreven zal worden in juli/juli 2016 omdat het 
meerjarenplan tijdig moet worden goedgekeurd door de AV en daarmee op tijd kan worden 
voorgelegd aan NOC*NSF. De vergadering in november zou daarvoor te laat zijn. Ten tweede is deze 
extra vergadering nodig om de afronding van een aantal projecten aan de leden te kunnen 
voorleggen. In november 2016 zal vervolgens de gebruikelijke najaarsvergadering plaatsvinden. Hij 
deelt tot slot mee dat het selectieproces voor een nieuwe voorzitter van start is gegaan en dat hij blij is 
dat zich reeds een flink aantal kandidaten gemeld heeft. De secretaris heeft de leiding over het 
selectieproces. Hij geeft het woord aan de heer Smits die enige mededelingen wil doen over het WK 
2016. 
 
De heer Smits (WK 2016) doet een dringende oproep aan de roeiwereld om niet alleen voor 
vrijwilligers maar ook voor zo veel mogelijk bezoekers te zorgen. Hij schetst de omvang van het 
project. De organisatie draait op volle toeren. Er zijn 6 vrijwillige managers in 6 werkstromen aan het 
werk. Er zijn 42 wedstrijdnummers uitgeschreven en daar komt het nummer bedrijfsachten in de 
pauze op zaterdag bij. Er hebben zich reeds 300 vrijwilligers gemeld maar er moeten er nog 400 bij. 
Er hebben zich 1500 deelnemers uit 20 landen ingeschreven. Als gevolg daarvan zijn er 15.000 
hotelovernachtingen gerealiseerd. Tijdens de openingsactie is voor 20.000 euro aan tickets verkocht. 
Dat is geen slecht begin, gezien het feit dat de totale verkoop wordt begroot op 100.000 euro. De 
NSRF is partner geworden van de WK-organisatie.  
Spreker resumeert dat de organisatie van het WK 2016 dus nog op zoek is naar 400 vrijwilligers en 
nog veel meer tickets wil verkopen. Leden van roeiverenigingen kunnen met een speciale code tickets 
kopen met 35% korting. Tot slot roept spreker iedereen op om het WK 2016 te volgen via Facebook 
en alle informatie zo veel mogelijk te delen via hun eigen Facebookpagina.  
 
De voorzitter bedankt de heer Smits en deelt voor de goede orde mee dat de heren Grootenhuis en 
Landman afwezig zijn omdat zij op dit moment in Londen zijn voor overleg met de FISA. 
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) deelt in aanvulling op de begroting mee dat de KNRB in 
2016 45.000 euro extra zal ontvangen van NOC*NSF voor talentontwikkeling als gevolg van de motie-
Heerma die is ingediend bij de behandeling van de begroting van het ministerie van VWS in de 
Tweede Kamer. Het ministerie heeft eenmalig 1,7 miljoen euro extra beschikbaar heeft gesteld voor 
talentontwikkeling. NOC*NSF hoopt en verwacht dat de fusie tussen de Lotto en de Staatsloterij vanaf 
2018 voor meer inkomsten zal zorgen. De genoemde 45.000 euro zal voornamelijk besteed worden 
aan de voorbereiding van de Nederlandse equipes voor het WK 2016.  
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Ten tweede deelt de commissaris toproeien mee dat er nogal wat te doen is geweest in de media over 
de deelname van de LW2x (Keijser en Van Zomeren) van De Maas aan de World Cup in Varese. In 
goed overleg met De Maas is overeenstemming bereikt over hun deelname.  
 
De heer Kraak (commissaris communicatie en sponsoring) neemt een voorschot op het 
meerjarenplan, waarin gesproken wordt over nieuwe vormen van roeien. Een daarvan is het gig-
roeien. De KNRB is in gesprek met de Dutch Pilot Gig Association (DPGA) over een mogelijke 
aansluiting bij de KNRB. Gig-roeien is een oude, traditionele sport uit Cornwall maar relatief jong in 
Nederland. Er zijn 8 verenigingen in Nederland met circa 1000 roeiers. Gig-roeien is het snelst 
groeiende roeionderdeel in Engeland. Ook in Nederland zit er groei in en daarom ziet het bestuur van 
de KNRB er heil in om met de Gig Association samen te werken. Het bestuur hoopt in de loop van dit 
jaar met een voorstel te komen over het aansluiten van de DPGA bij de KNRB. Aanstaande maandag 
zal een filmpje over gig-roeien op de website van de KNRB staan.  
 
 
4. Notulen van de Algemene Vergadering van 21 november 2015  
De voorzitter deelt mee dat onduidelijkheid over een passage in de notulen is ontstaan, pagina 5 een-
na-laatste alinea. Daarom wordt de volgende aanvulling gegeven, want wellicht is de indruk gewekt 
dat het niet mogelijk is voor ploegen buiten het ANRT om deel te nemen aan de World Cup in Varese. 
Dat is echter nadrukkelijk niet het geval.  
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) geeft zijn complimenten voor het verslag. 
 
De notulen worden vastgesteld met inachtneming van bovenstaande opmerking. 
 
 
5. Jaarverslag 2015 
De voorzitter geeft de AV gelegenheid om te reageren op het niet-financiële gedeelte van het 
Jaarverslag 2015. 
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) vindt het een goed leesbaar verslag maar heeft nog een paar 
suggesties voor volgende jaren. De mooie sportprestaties die behaald zijn, staan wat weggestopt in 
de tekst. Er wordt maar één algemene zin gewijd aan het juniorenroeien. Spreker pleit voor meer 
aandacht voor de prestaties van de junioren. Zij bedrijven immers ook topsport en hun prestaties 
zouden wat hem betreft in het hoofdstuk Topsport genoemd moeten worden. Bovendien pleit hij 
ervoor om vermeldingen van medailles op internationale kampioenschappen met foto’s te illustreren.  
 
De voorzitter is het met de heer Van Kouterik eens dat successen gevierd moeten worden. Hij zal zijn 
suggesties ter harte nemen.  
 
 
6. Financiën Bondsjaar 2015 
6.1 Jaarrekening 2015 
De heer Maes (penningmeester) bedankt het bondsbureau voor de prettige samenwerking en 
complimenteert het met de goede resultaten. Helaas gaat de financieel manager van het 
bondsbureau, Ruud Bakker, de KNRB verlaten. Spreker bedankt hem voor de prettige samenwerking 
Het heeft zijn leven als penningmeester een stuk eenvoudiger gemaakt. Het tweede positieve punt dat 
de penningmeester aan de orde stelt, is de snelle betaling van de contributie. Amenophis, Nautilus, 
Gyas, Voorne-Putten, De Hoop en het Spaarne hebben zelfs binnen een dag na facturering betaald. 
2015 was het jaar van de consolidatie. Het bestuur heeft op verzoek van de FAC indringend 
gesproken met de afdeling Topsport die tot vreugde van de penningmeester binnen het afgesproken 
budget is gebleven. Het WK 2014 bracht helaas nog een kleine, onvermijdelijke tegenvaller (rekening 
van de gemeente Amsterdam), daarvoor was reeds een voorziening getroffen.  De penningmeester 
laat aan de hand van dia zien waaraan de contributie van de verenigingen besteed is. De 
Jaarrekening 2015 sluit met een positief resultaat van 127.000 euro. Het bestuur stelt de AV voor om 
die 127.000 euro toe te voegen aan de algemene reserve. De penningmeester geeft de AV 
gelegenheid om in te gaan op het financieel jaarverslag.  
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De heer Van Kouterik (Die Leythe) mist in het jaarverslag onder topsport de 25.000 euro die door 
middel van crowdfunding bijeen zijn gebracht voor de uitzending van junioren naar het WK in Rio de 
Janeiro.  
De heer Maes (penningmeester) antwoordt dat zijn presentie alleen heeft laten zien hoe de contributie 
van de ledenverenigingen besteed wordt. In het jaarverslag zelf zijn die middelen wel te zien als 
inkomsten, net als subsidies bijvoorbeeld. 
 
De heer Van Bekkum (De Maas) vraagt of dit goede resultaat incidenteel is of dat verwacht kan 
worden dat deze trend zich volgend jaar voortzet.  
De heer Maes (penningmeester) noemt ieder goed resultaat voorzichtigheidshalve incidenteel. De 
KNRB begroot in principe voorzichtig maar de hogere contributie en de reductie van de kosten hebben 
zeker bijgedragen aan het resultaat. De KNRB heeft voorzichtig begroot maar er zijn ook wat 
meevallers aan de kostenkant geweest. 
De heer Van Bekkum (De Maas) vraagt of het goede resultaat voornamelijk toe te schrijven is aan die 
meevallende kosten. 
De heer Maes (penningmeester) antwoordt dat het een opeenstapeling van kleinere bedragen is. 
De heer Van Bekkum (De Maas) concludeert toch dat er sprake is van een min of meer structurele 
verbetering van het resultaat als gevolg van de verhoogde contributie. 
De heer Maes (penningmeester) hoopt het van harte.  
 
De voorzitter brengt daar tegenin dat de KNRB dit jaar weer te maken krijgt met forse risico’s; een 
goed resultaat is niet vanzelfsprekend. Uiteraard is hij ook heel blij met dit resultaat en hij geeft 
daarvoor zijn complimenten aan de penningmeester, het bondsbureau en de sectie Topsport. Hij is 
vooral blij met deze steviger positie omdat de KNRB komend jaar te maken krijgt met een WK in eigen 
land en met Olympische Spelen. Dat is ook de reden waarom het bestuur blijft streven naar 
versterking van het vermogen.  
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) concludeert naar aanleiding van het betoog van de 
penningmeester dat een vervroegde aflossing van de hypotheek in verband met de financieringslasten 
van het OTC geen optie is. Hij vraagt of zijn conclusie juist is. 
De heer Maes (penningmeester) antwoord dat in 2014 gekozen is voor een financiering met een vaste 
renteperiode. Vervroegd aflossen is niet mogelijk.  
 
6.2 Controleverklaring betreffende de jaarrekening 2015 
De heer Maes (penningmeester) deelt mee dat de accountant zijn verklaring in concept heeft 
afgegeven. De Jaarrekening 2015 wordt formeel vastgesteld door de AV. Daarna wordt de 
accountantsverklaring automatisch definitief. Zowel de accountant als de FAC waren tevreden over de 
bevindingen. 
 
De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn en geeft het woord aan de Financiële 
Adviescommissie (FAC). 
 
6.3 Verslag van de Financiële Adviescommissie 
De heer Los (voorzitter FAC) is blij dat de voorzitter van de KNRB de boodschap van de FAC heeft 
uitgedragen dat de bond reserves moet opbouwen. De FAC is uiteraard ook blij met de boodschap 
van de commissaris toproeien over de extra middelen van NOC*NSF. De budgetdiscipline van de 
sectie Topsport en de WK’s 2014 en 2016 waren de belangrijkste aandachtspunten voor de FAC. De 
bevindingen van Ernst & Young (EY) konden eerder dan in vorige jaren met de FAC worden 
doorgenomen, volgens spreker een teken dat de administratie beter op orde is. Hij sluit zich dan ook 
aan bij het compliment van de penningmeester voor het bondsbureau, in het bijzonder de financieel 
manager die erin geslaagd is om de kwaliteit van de administratie te verbeteren en die daarnaast een 
grote bijdrage heeft geleverd aan de beheersing van het topsportbudget. De FAC is enthousiast over 
het resultaat en betreurt daarom des te meer het afscheid van de heer Bakker.  
De FAC is blij dat een van haar leden zich beschikbaar heeft gesteld om de taak van penningmeester 
op zich te nemen. Voor het eerst in vier jaar is de sectie Topsport binnen het afgesproken budget 
gebleven. Dat is een grote vooruitgang maar waakzaamheid blijft geboden. Het uitblijven van de finale 
afrekening van het WK 2014 zorgde voor onzekerheid voor 2015. Het resultaat is inmiddels bekend. 
Het WK 2014 is afgesloten met een tekort van 145.000 euro. Dat is jammer maar met een begroting 
van bijna 4 miljoen euro had het ook erger kunnen zijn. Bovendien is er door dit WK een aantal 
structurele verbeteringen gerealiseerd, zoals het OTC. De stichting die belast was met de organisatie 
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van het WK 2014 is tegen de afspraak in nog steeds niet opgeheven. De FAC roept het bestuur op om 
dat zo snel mogelijk te doen.  
Het WK 2016 is niet ondergebracht in een aparte stichting maar blijft als project binnen de KNRB. De 
FAC vindt dat er op dit moment onvoldoende financiële informatie is over het project en roept het 
bestuur op om daaraan prioriteit te geven. De FAC zal in de eerstkomende vergadering de financiën 
van het WK 2016 met het bestuur en het organisatiecomité doornemen, omdat dit evenement zeker 
niet zonder risico’s is. De FAC vindt het weerstandsvermogen nog steeds te laag, ook al is er een stap 
in de goede richting gezet. De FAC betreurt het dan ook dat een begroting met een tekort van 140.000 
euro is goedgekeurd, terwijl er ook nog geen rekening is gehouden met een mogelijk verlies op het 
WK 2016. Met betrekking tot de financiële verantwoording over 2015 zegt spreker dat de 
aanbevelingen (het waren er slechts enkele) van de accountant zullen worden opgevolgd. De kwaliteit 
van de administratie was goed. De FAC heeft geen reden om aan te nemen dat de gepresenteerde 
Jaarrekening 2015, gecertificeerd door EY, onjuist zou zijn of een verkeerde voorstelling van zaken 
zou geven. Daarom adviseert de FAC de AV om het bestuur van de KNRB financieel te dechargeren. 
Tot slot bedankt spreker de penningmeester en het bondsbureau voor de prettige en constructieve 
samenwerking en wenst de nieuwe penningmeester succes. 
 
6.4 (Her)benoeming van de leden van de FAC 
De voorzitter deelt mee dat de heer O. Feenstra terugtreedt uit de FAC in verband met zijn 
kandidaatstelling als penningmeester. Hij stelt voor om de heer M. van Viersen, lid van Het Spaarne, 
te benoemen als lid van de Financiële Advies Commissie. Tevens stelt de voorzitter voor de beide 
huidige leden, de heer B. Los en mevrouw H. Neppėrus, te herbenoemen. Aldus wordt besloten.  
 
6.5 Decharge bestuur over het jaar 2015 
De AV dechargeert het bestuur voor het gevoerde financieel beleid in 2015 door middel van applaus.  
 
 
7. Vaststellen aanpassingen Reglement van Roeiwedstrijden  
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) legt uit dat dit voorstel een vervolg is op de discussie in 
de vorige AV. Overleg met de verenigingen heeft geleid tot de volgende aanpassingen: 
• De grens om te mogen starten in een klasse 2-veld is verlaagd van 8 naar 6 punten. De 

verwachting is dat dit tot een betere verdeling van deelnemers tussen klasse 2 en klasse 1 leidt. 
• Hiermee samenhangend zijn de opwaarderingen voor deelname of het behalen van medailles 

tijdens internationale kampioenschappen ook met 2 punten verlaagd. 
• De definities voor eerstejaars- en tweedejaarsroeiers zijn duidelijker gemaakt, zonder de inhoud 

daarvan aan te passen. 
• Verder zijn nog wat kleine correcties doorgevoerd. 
Er is nog geen consensus bereikt over de vraag of ploegen alsnog zouden mogen deelnemen aan het 
klassement voor vieren, als bijvoorbeeld een eerstejaarsacht uit elkaar valt. Dit aspect wordt niet 
geregeld in het Reglement voor Roeiwedstrijden maar in de bepalingen van de klassementen die door 
het bestuur vastgesteld worden. Spreker stelt voor eerst het aangepaste wedstrijdprogramma en de 
wijzigingen in het Reglement voor Roeiwedstrijden aan de orde te stellen. Hij wil daarna een peiling 
doen naar de mening over de bepalingen voor de klassementen.  
 
De heer Vervloet (RIC) vraagt namens de burgerverenigingen of junioren en senioren die niet in een 
studenten-eerstejaarsacht varen maar als eerstejaarswedstrijdroeiers deelnemen in een skiff, een vier 
of een clubacht, nog steeds in die nummers kunnen uitkomen of dat deelname beperkt is tot 
studentenroeiers. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat de voorstellen geen onderscheid maken 
tussen studenten- en burgerverenigingen maar gebaseerd zijn op leeftijden en roei-ervaring.  
De heer Vervloet (RIC) associeert de genoemde klassementen met studentenverenigingen omdat dit 
in het verleden ook zo was. Hij vraagt of burgerverenigingen bijvoorbeeld een eerstejaarsveld zou 
kunnen winnen en of de studentenverenigingen het daarmee eens zijn.  
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat het niet alleen mogelijk is maar 
nadrukkelijk ook de bedoeling dat burgerverenigingen meedoen aan de klassementen. 
De heer Vervloet (RIC) vraagt tot slot of de kleine nummers (skiff en 2x) blijven bestaan.  
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) verzekert hem dat die gewoon blijven bestaan.  
 
De heer Brunet (De Geeuw) vraagt wie de puntenadministratie bijhoudt. 
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De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat daarvoor ICT-systemen ingezet worden.  
In de komende tijd zal daarmee proefgedraaid worden, zodat het met ingang van het nieuwe seizoen 
goed werkt. 
 
De AV stemt in met de voorgestelde wijzigingen. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) brengt in herinnering dat er tijdens het Nationale 
Roeicongres discussie is ontstaan over de vraag of ploegen zich mogen na-inschrijven (bijvoorbeeld 
voor de derde of vierde wedstrijd van het seizoen) voor een klassement. Het bestuur heeft sterke 
voorkeur voor sluiting van de inschrijving voor de eerste wedstrijd, met name ook omdat de KNRB 
verwacht een klassement dan beter te kunnen ‘vermarkten’ op zoek naar sponsoren. Hij vraagt of er 
verenigingen zijn die een andere mening zijn toegedaan. 
De heer Van der Horst (Asopos de Vliet) is van mening dat er wel consensus was over de sluiting van 
de inschrijving maar niet over deelname aan klassementen buiten mededinging. 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat velden en klassementen twee 
verschillende dingen zijn en dat deelname buiten het klassement gewoon is toegestaan. 
De heer Moors (Phocas) is het niet eens met de opmerking van Asopos de Vliet. Volgens hem ging de 
discussie wel degelijk over het later instromen in een klassement. 
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) wil graag de mening van de aanwezigen peilen en 
vraagt wie tegen het voorstel van het bestuur is.  
De heer Vervloet (RIC) maakt bezwaar. Hij vindt het onjuist om de discussie te beslechten door middel 
van handopsteken, terwijl niet alle betrokken verenigingen aanwezig zijn. Dat kan wat hem betreft 
alleen als er een gewogen stemming plaatsvindt.  
De voorzitter en de secretaris zijn het met de heer Vervloet eens.  
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) stelt als alternatief voor om een schriftelijke peiling te 
doen bij de verenigingen. Aldus wordt besloten. 
 
 
8. Beleidsplan Talentontwikkeling 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) brengt in herinnering dat er sinds de vorige AV hard 
gewerkt wordt aan een nieuw plan voor talentontwikkeling. Hij zal eerst ingaan op het proces, dan op 
de punten waarover consensus bestaat en tot slot op de punten waarover nog verschil van mening 
bestaat. Veranderen is lastig omdat er sprake is van veel stakeholders die verschillende belangen 
hebben. Daarom hecht het bestuur aan een zorgvuldig proces, hoewel op enig moment wel een 
besluit moet worden genomen. Het bestuur heeft inmiddels gesprekken gevoerd met de RTC’s, 
verenigingen met junioren en studentenverenigingen. Het bestuur heeft vervolgens een eerste 
concept geschreven. Er is gekeken naar Engeland en Nieuw Zeeland die in de afgelopen jaren de 
grootste stappen hebben gezet in het professionaliseren van de roeisport maar die aanpak levert 
vertaald naar de Nederlandse situatie, een nogal centralistisch plan op, waarvoor geen draagvlak 
bestaat. Daarom heeft het bestuur ervoor gekozen het traject op te splitsen in fases. De verenigingen 
zouden de verantwoordelijkheid krijgen voor de eerste fase (de eerste vijf jaar), vergelijkbaar met de 
huidige situatie. Er is geen verschil van mening over de ambitie en evenmin over de concrete aanpak 
maar wel over de organisatie en de financiering. Gezien de motie die vandaag uitgedeeld is blijkt dat 
verenigingen een andere mening hebben of nog niet toe zijn aan een besluit maar ook dat zij willen 
weten wat de KNRB wil doen met de extra middelen. Spreker laat een voorbeeld zien van een 
mogelijke begroting voor 2017, uitgaande van een groter aantal atleten dan nu. De 240.000 euro aan 
contributies zou aangevuld moeten worden met 200.000 euro. Die extra middelen zouden bijvoorbeeld 
opgebracht kunnen worden door wedstrijdlicenties. Inclusief de eigen bijdragen en sponsoring komt 
het totale budget dan op 514.000 euro. Het is de bedoeling om die middelen in te zetten voor 
deelname aan internationale evenementen, opleidingen, coachconferenties, datamanagement 
(talentvolgsysteem), vergoedingen voor coaches en teammanagers, een full time talentcoördinator, 
reservering voor dure uitzendingen, kleding en trainingskampen. Zonder die 200.000 euro extra 
moeten er keuzes gemaakt worden. Daarnaast wil het bestuur een aantal commissies instellen die 
meepraten over het jaarplan, uitzendcriteria en equipevorming. De KNRB en de verenigingen zijn het 
nog niet volledig eens over de organisatorische principes en de financiering. Hij stelt voor om vandaag 
discussie te voeren over de motie en mogelijke vervolgstappen in het proces.  
 

6 
 



De voorzitter benadrukt dat het bestuur vandaag geen specifiek voorstel doet en dat er ook geen 
besluit genomen wordt. Hij geeft de heer Van Kouterik het woord om het idee van de motie van de 
verenigingen toe te lichten. 
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) benadrukt dat bestuur en verenigingen niet tegenover elkaar staan 
omdat de hele roeigemeenschap dezelfde ambities heeft. Hij denkt echter dat het wel goed is om aan 
te geven hoe een fors aantal juniorenverengingen en een paar RTC’s  tegen het proces en een aantal 
inhoudelijke punten aankijken. De heer IJsbrandy had het over een benchmark met landen als 
Engeland en Nieuw Zeeland maar de allerbelangrijkste benchmark is natuurlijk het succes van de 
Nederlandse junioren. Nederland staat in de medaillespiegel voor junioren op de derde plaats en 
Engeland op de vierde plaats. In de notitie “Nederland, grootmacht in junioren” staat in het kort 
beschreven waarom Nederland zo succesvol is; junioren leren en ontwikkelen zich op een andere 
manier dan volwassenen. Het is dan ook jammer dat zowel in de eerste versie als in de tweede versie 
van de nota van het bestuur geen enkele aandacht wordt besteed aan deze succesvolle aanpak. De 
juniorenverenigingen staan erop dat hun succesvolle aanpak de basis is voor de talentontwikkeling in 
komende jaren. Spreker benadrukt dat selecteren iets heel anders is dan ontwikkelen. Het voorstel 
van de KNRB ademt heel sterk de sfeer van selecteren, terwijl ontwikkelen er nauwelijks in voorkomt.  
 
De voorzitter benadrukt dat het bestuur nog niet klaar is en dat veel verenigingen vandaag ook niet 
aanwezig zijn. Behalve talentontwikkeling zijn er ook nog het toproeien en de breedtesport. Heel veel 
mensen zullen het eens moeten zijn op het moment dat de financiën aan de orde komen, temeer als 
keuzes consequenties hebben voor de begroting van de KNRB. De plannen moeten gedragen worden 
door de gehele roeiwereld en de technische uitvoerbaarheid van alle mogelijke oplossingen moet 
eerst duidelijk zijn. Het bestuur zal alle mogelijke middelen moeten inzetten om iedereen te bereiken. 
Het is van groot belang dat er gezamenlijk een oplossing gevonden wordt voor de financiële 
achteruitgang waarmee de KNRB sinds 2012 te kampen heeft. Hij beaamt dat het fantastisch is dat 
het jeugd- en juniorenroeien zo succesvol is. Hij hoopt dat dat zo blijft en hij hoopt ook dat de KNRB 
erin slaagt om het breedteroeien verder uit te breiden zonder dat kleine verenigingen afhaken omdat 
zij een te grote contributiestijging niet aankunnen. Een breed draagvlak is van cruciaal belang en het 
bestuur is van plan om de tijd te nemen om dat te bereiken. 
 
De heer Vervloet (RIC) herinnert zich de heftige discussie over het invoeren van de wedstrijdlicentie. 
Uiteindelijk zijn de verenigingen en de KNRB het daarover eens geworden. Hij heeft nu echter het 
gevoel dat met het invoeren van de wedstrijdlicentie een paard van Troje is binnengehaald. De 
wedstrijdlicentie wordt geëffectueerd in een bepaalde bijdrage voor het deelnemen aan wedstrijden. 
Gemiddelde kosten komen neer op € 0,75  per wedstrijd bij deelname aan 25 wedstrijden per jaar. 
Jeugdroeiers tussen de 10 en 14 jaar die één keer per jaar bij een roeivereniging een wedstrijd roeien 
over 250 meter moeten volgens de statuten van de KNRB ook een wedstrijdlicentie hebben. Daarmee 
stijgen de kosten voor zo’n wedstrijdje van € 1,50 naar € 16,50 euro. Spreker brengt als tweede punt 
naar voren dat een vereniging als RIC tussen de 100 en 150 leden heeft die één  keer per jaar 
deelnemen aan een wedstrijd, zoals de Head, de Skiffhead of een regiowedstrijd. Hun eigen bijdrage 
voor deelname aan de Skiffhead zou van € 25 naar € 40 gaan. Spreker kan zich niet voorstellen dat 
het de bedoeling is die groep mensen op deze manier op kosten te jagen.  
 
De voorzitter deelt de zorgen van de heer Vervloet en daarom heeft hij ook gezegd dat het bestuur 
nog niet klaar is. In de stukken wordt weliswaar gesproken over een wedstrijdlicentie die de 
financiering van 200.000 euro extra mogelijk moet maken, maar eigenlijk wordt daarmee bedoeld dat 
de financiering nog onbekend is.  
 
De heer Vervloet (RIC) leest toch duidelijk ‘wedstrijdlicentie’ en niet ‘onbekend’.  
 
De voorzitter benadrukt nogmaals dat dit precies het soort probleem is, waarom het bestuur 
geconcludeerd heeft dat het nog niet klaar is.  
 
De heer Vervloet (RIC) is bang dat de verenigingen de eindeloze discussie op enig moment zat zijn en 
dat die licentie er dan opeens is, met alle gevolgen van dien. 
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) legt uit dat de hamvraag is of gekozen wordt voor werken 
volgens het profijtbeginsel of het solidariteitsbeginsel. Hoe hoger de mate van solidariteit, des te lager 
de kosten per persoon maar dat geldt ook andersom. In Engeland is men erg verwend met hoge 
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inkomsten uit de lottery maar in Nieuw Zeeland moeten junioren een eigen bijdrage betalen van 4.500 
NZD om naar Europa te mogen. Dat is de kern van de discussie. Het bestuur heeft voorkeur voor de 
variant met een wedstrijdlicentie maar vindt een algemene contributieverhoging ook een goede  
oplossing, mits daarvoor draagvlak bestaat. Een bijkomend voordeel is dat een algemene 
contributieverhoging geen uitvoeringskosten met zich meebrengt. 
 
De heer Van Bekkum (De Maas) complimenteert het bestuur met de transparante uitleg. Ook hij is 
ervan overtuigd dat KNRB en verenigingen dezelfde ambitie hebben. Over de vraag hoe de kosten 
verdeeld moeten worden, zal in de komende tijd overeenstemming moeten worden bereikt. Spreker 
benadrukt dat het niet alleen over het juniorenroeien gaat maar over alle roeiers die het WK-niveau 
nog niet bereikt hebben. De Maas gelooft in de ambitie maar de vraag is vooral of de benodigde 
200.000 euro extra een overbrugbaar dan wel onoverbrugbaar probleem is. Spreker denkt persoonlijk 
dat het een overbrugbaar probleem is en roept daarom alle verenigingen op om mee te denken over 
een oplossing. Tot slot vraagt hij of het bestuur bereid is om de succesvolle juniorenaanpak, veelal 
uitgevoerd door vrijwilligers, voort te zetten.  
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) antwoordt dat het bestuur daartoe bereid is, als duidelijk is 
dat iedereen daarvan de beste resultaten verwacht. Hij geeft toe dat het een succesvolle aanpak is 
gebleken. Hij wijst er echter wel op dat continuïteit een punt van aandacht is. De discussie richt zich 
ook niet op de aanpak maar op de intensivering en de financiering van het proces. 
 
De heer Vervloet (RIC) sluit zich aan bij de opmerkingen van de heer Van Bekkum. Veel schouders 
kunnen samen een groot gewicht aan maar anderzijds ziet hij nog steeds het risico dat het systeem 
straks alleen tot doel heeft om geld binnen te krijgen. Hij brengt het startgeld van € 0,40 in herinnering 
dat eerder is ingevoerd. Nu wordt er gepraat over 15 euro licentievergoeding. Hij zou liever zien dat de 
haalbaarheid van een algemene contributieverhoging goed onderzocht wordt.  
 
De heer Rijke (KNSRB) wijst erop dat het verdwijnen van de studiefinanciering voor veel 
wedstrijdroeiers <23 jaar grote financiële gevolgen heeft gehad. Daardoor is het juist belangrijker 
geworden om de kosten zo laag mogelijk te houden. In de studentenwereld zijn inmiddels grote 
stappen gezet op het gebied van professionalisering, talentontwikkeling en sponsoring. Hij constateert 
dat er grote sponsorbedragen worden opgehaald voor het ANRT. Hij pleit ervoor om ook voor de 
talentontwikkeling meer aandacht te besteden aan sponsoring.  
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) benadrukt dat er geen grote bedragen aan sponsorgeld 
worden binnengehaald voor het ANRT. De inkomsten bestaan voor het grootste deel uit subsidie van 
NOC*NSF. Sponsoren die jaren achtereen grote bedragen ter beschikking stellen die vrij besteed 
kunnen worden, zijn zeer schaars geworden. Studentenverenigingen slagen er vaak in om middelen 
binnen te halen uit de publieke sector die gekoppeld zijn aan regionale of lokale belangen. Spreker is 
ervan overtuigd dat met een goede decentrale organisatie meer geld is binnen te halen dan op 
nationaal niveau. De RTC’s hebben dat in de afgelopen jaren al bewezen. In plaats van de 
wedstrijdlicentie zou de KNRB bijvoorbeeld van iedere vereniging een bijdrage kunnen vragen, 
afhankelijk van het ledental, dat zij zelf moeten financieren, op welke manier dan ook.  
 
De heer Van der Horst (Asopos de Vliet) vraagt waarom de KNRB de RTC’s dan niet helpt bij het 
zoeken naar sponsoren.  
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) antwoordt dat mogelijk zou zijn om daarvoor een 
functionaris van de KNRB in te zetten, hoewel ook dat geld zou kosten.   
 
De heer Van Emden (ARB) is blij met de cijfermatige onderbouwing maar hij zou graag zien dat 
daarbij ook de verwachte uitgaven in de komende 5 jaar vermeld worden. Hij denkt dat dit de 
discussie aanmerkelijk zou verhelderen. Hij heeft zelf berekend dat een algemene 
contributieverhoging ongeveer zou uitkomen op € 6,50 per lid. 
 
De voorzitter brengt in herinnering dat in de vorige vergadering al gebleken is dat een dergelijke 
verhoging voor een groot aantal verenigingen onacceptabel is. 
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) vindt het opvallend dat er voornamelijk over geld gepraat wordt. Hij 
vindt het antwoord van de heer IJsbrandy op de vraag van De Maas zuinig. Of de verenigingen de 
motie of bepaalde punten daaruit in stemming gebracht willen zien, hangt af van het antwoord van het 
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bestuur in tweede termijn op de vraag of het bestuur bereid is om de succesvolle juniorenaanpak te 
steunen, voort te zetten en als basis te  nemen voor de verdere beleidsdiscussie, inclusief de functie 
van bondscoach junioren. Spreker deelt de vrees dat de verenigingen de discussie op een gegeven 
moment zat worden want dan gebeuren er verkeerde dingen. Hij hoort daarom graag een voorstel van 
het bestuur om de discussie in gezamenlijkheid voort te zetten, zodanig dat die zal leiden tot een 
positieve uitkomst voor de volgende AV.  
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) benadrukt nogmaals dat de aanpak niet ter discussie staat 
en dat de KNRB graag bereid is om daarmee door te gaan. Hij stelt voor om een werkgroep in te 
stellen met vertegenwoordigers vanuit de RTC’s, de juniorenverenigingen, de studentenverenigingen 
die niet samenwerken met een RTC en de KNRB. Hij denkt aan totaal acht leden die samen de 
voorstellen verder zouden moeten uitwerken. Daarnaast stelt hij voor om een paar hoorzittingen voor 
alle verenigingen te organiseren en een enquête te houden. Op basis van de resultaten wil hij in de 
volgende AV (juni/juli 2016) met een gedragen voorstel komen.  
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) is tevreden over dit voorstel. De motie hoeft niet in stemming 
gebracht te worden maar hij benadrukt daarbij wel dat de intentie blijft bestaan.  
 
De heer Koopman (De Amstel) pleit voor een duidelijke tijdsplanning op korte termijn, zodat de 
verenigingen tijdig weten wat te doen. 
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) zegt toe volgende week al voor een planning te zullen 
zorgen.  
 
De voorzitter vraagt tot slot aan de verengingen om vooral ook vroegtijdig met ideeën te komen, zodat 
die meegenomen kunnen worden. 
 
 
9. Meerjarenambities 2017+ 
De voorzitter wijst erop dat bij dit agendapunt geen besluitvorming aan de orde is. De KNRB wil tegen 
de krimpende sportmarkt in proberen te groeien. Het bestuur wil de AV vandaag de beoogde richting 
laten zien. Het beleidsplan dat voor de volgende AV op de agenda zal staan, zal ook een financiële 
paragraaf hebben. Het definitieve beleidsplan zal in november 2016 gepresenteerd worden. Hij geeft 
het woord aan de heer Kraak voor een nadere uitleg. 
 
De heer Kraak (commissaris communicatie en sponsoring) gaat ervan uit dat iedereen het stuk 
gelezen heeft. Hij voegt eraan toe dat de inmiddels bekende ambities iets verder en iets concreter zijn 
uitgewerkt. Het bestuur wil daarmee doorgaan en de resultaten presenteren tijdens de 
regiobijeenkomsten die in april 2016 op drie verschillende plaatsen gehouden worden. Daarnaast 
komt er over twee maanden een ledenonderzoek, waarop alle leden kunnen reageren. Op basis van 
alle input zal het bestuur in juni 2016 een nieuw voorstel presenteren. De definitieve versie moet 
vervolgens in november goedgekeurd worden.  
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) vraagt de heer Kraak of het mogelijk is om de enquête te 
combineren met de ledenraadpleging. 
De heer Kraak (commissaris communicatie en sponsoring)  antwoordt daarop bevestigend.  
 
De voorzitter constateert dat niemand het woord wenst te voeren en sluit de behandeling van dit 
agendapunt. 
 
 
10. Verkiezing bestuursleden KNRB 
10.1 Herbenoeming voorzitter 
Mevrouw Fobler (secretaris) deelt mee dat de huidige voorzitter volgens rooster aftreedt, dat hij zich 
herkiesbaar heeft gesteld en dat er geen tegenkandidaten zijn. De voorzitter heeft eerder al laten 
weten dat hij voornemens is in november 2016 af te treden. Inmiddels is de selectieprocedure voor 
een nieuwe voorzitter gestart. Spreekster vraagt of de AV instemt met de herbenoeming van de heer 
Frans Cornelis als voorzitter van de KNRB. Aldus wordt besloten.  
 
10.2 Benoeming penningmeester 
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De voorzitter deelt mee dat de heer drs. V. Maes aftreedt als penningmeester en zich niet opnieuw 
verkiesbaar stelt. Het bestuur steunt de voordracht van de heer drs. O. Feenstra voor de functie van 
penningmeester van de KNRB door De Maas en stelt de AV voor om de heer Feenstra te benoemen 
in die functie. Aldus wordt besloten. 
 
De voorzitter neemt vervolgens uitgebreid afscheid van Victor Maes. Hij kan niet genoeg benadrukken 
hoeveel Victor Maes gedaan heeft voor de KNRB in de afgelopen tijd. De humor waarmee hij zijn taak 
vervuld heeft, heeft het bestuur ontzettend geholpen op moeilijke momenten. Spreker bedankt hem 
persoonlijk omdat Victor Maes bereid was om langer aan te blijven, toen hij hem dat vroeg bij zijn 
aantreden. Het bestuur stelt de AV voor om de heer Maes de erepenning in goud toe te kennen. Aldus 
wordt besloten.  
 
De heer Maes is bijzonder verguld met deze onderscheiding. Hij roemt de roeigemeenschap om de 
goede sfeer en pleit ervoor daar vooral zuinig op te zijn. Hij roept de aanwezigen op de AV op, om 
elkaar wat vaker te bellen in plaats van elkaar te bestoken met e-mail omdat dit de sfeer ten goede 
komt. Tot slot bedankt hij de bestuursleden voor de leuke tijd die hij met hen gehad heeft.  
 
De heer Vervloet (RIC) vraagt of de voorzitter de heer Feenstra wil toestaan zich aan de AV voor te 
stellen.  
 
De heer Feenstra is 49 jaar oud, lid van De Maas, vader van twee roeiende dochters en sinds 2009 lid 
van de FAC. Hij is van plan om het werk van de heer Maes voort te zetten onder het motto ‘de kost 
gaan niet voor de baat’.  
 
10.3 Herbenoeming commissaris sportontwikkeling 
10.4 Herbenoeming commissaris toproeien 
10.5 Herbenoeming commissaris wedstrijden en opleidingen 
De voorzitter deelt mee dat de heren Kraak, IJsbrandy en Haagsma volgens rooster aftreden en zich 
alle drie ook herkiesbaar stellen. Er zijn geen tegenkandidaten. De voorzitter concludeert dat zij bij 
acclamatie herbenoemd worden.  
 
 
11. Benoeming voorzitter beroepscommissie en plaatsvervangend lid in de kamer S.I. 
Mevrouw Fobler (secretaris) deelt mee dat de heer J. van der Helm (voorzitter van beroepscommissie) 
en mevrouw F. Heijning (plaatsvervangend lid) te kennen hebben gegeven hun functie te willen 
neerleggen. Het bestuur stelt de AV voor om voor deze vacatures te benoemen: 
• Als voorzitter van de kamers van beroep de heer mr. Gert Visser. De heer mr. Gert Visser is sinds 

2014 gepensioneerd, maar nog werkzaam als raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof 
Amsterdam, rechter-plaatsvervanger rechtbank Noord-Nederland en plaatsvervangend kroonlid 
Hof van Discipline. 

• Als plaatsvervangend lid van de seksuele intimidatie kamer van de commissie van beroep 
mevrouw Jacqueline Groeneweg, werkzaam als urogynaecoloog in het Jeroen Bosch ziekenhuis 
in Den Bosch. 

Aldus wordt besloten.  
Met deze benoemingen zijn alle commissies weer gevuld. Tijdens het roeicongres is een aantal leden 
bij elkaar gekomen om elkaar te leren kennen. Het bestuur hoopt dat de commissie nooit te maken zal 
krijgen met een echte casus maar de bond is in ieder geval goed voorbereid.  
 
 
12. Voorstel nieuwe verenigingen: A.S.R.V. Agon en MSRA Odin 
Mevrouw Fobler (secretaris) deelt mee dat zich twee nieuwe verenigingen hebben aangemeld, Agon 
en Odin. De eerste is gevestigd in Flevoland. De secretaris overhandigt mevrouw Schoenmakers van 
A.S.R.V. Agon de vlag van de KNRB. 
 
Mevrouw Schoenmakers (Agon) stelt de nieuwe studentenvereniging Agon uit Almere voor. Agon zit in 
Almere, waar twee hogescholen gevestigd zijn. In 2014 is Agon begonnen als stichting en in 
november 2015 is de stichting omgezet in een vereniging. De leden van de vereniging hopen vanaf nu 
uit te komen op wedstrijden onder de naam Agon, ook al zijn zij Pampus dankbaar voor de faciliteiten 
die zij Agonleden geboden hebben. Spreekster hoopt dat de AV instemt met de toetreding van Agon 
tot de KNRB. De AV stemt in met applaus. 
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De heer Laarakkers (Odin) is de kersverse voorzitter van de enige studentenroeivereniging in 
Zeeland. Odin is een afsplitsing van De Honte, heeft 45 leden. Naar verwachting zal het ledental na 
de zomer groeien met nog eens 35 leden. De AV stemt wederom in met applaus. 
 
De voorzitter  concludeert dat deze beide studentenverenigingen van harte welkom zijn als leden van 
de KNRB.  
 
13. Rondvraag 
De voorzitter constateert dat er geen gebruik gemaakt wordt van de rondvraag. Hij geeft tot slot het 
woord aan de erevoorzittende vereniging.  
 
De heer Maks (K.N.Z & R.V.) constateert dat er vanmiddag heel veel gezegd is, misschien wel te veel. 
De verschillen van mening over talentontwikkeling leiden tot discussie en tegenpolen. Hij vergelijkt het 
met het wapen van Zeeland, een leeuw die half in het water zit met daaronder de tekst ‘luctor et 
emergo’. De Zeeuwen zelf zeggen dat er veel minder ‘geluctord’ moet worden en meer ‘geëmergood’. 
Hij spreekt diezelfde wens uit voor de roeiwereld.  
 
14. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 16.25 uur. 
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