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Inhoud

• Korte inleiding historisch perspectief: beleid, financieel
• Geselecteerde sheets uit de regio bijeenkomsten
• De uitkomsten van de enquête
• Voorstel bestuur



De lessen van 2012 Uitkomst

NB: in de context van 
een topsport budget van 
2,6 Miljoen (2017: 1,8 Miljoen)

en uitzicht op meer middelen 
in plaats van (veel) minder

bron: jaarverslag 2013

 En de instroom neemt nog 
aldoor toe, plus zaken als
KIWA/2020 dames

 Er staat een sterk en ervaren 
coach team, uitwisseling kennis 
is verbeterd

 Betere sfeer in de teams, 
betere prestaties,
samen “alles op alles”

 DEZE VERGADERING?

 OTC is gerealiseerd

Van 2012 naar nu (1)



Historie en projectie
(ongewijzigd beleid)

Goed te zien:
- Terugval topsport budget
- Terugval overige subsidie
- Reorganisatie 2013/2014
- Invloed WK’s

Onderliggende extra factoren:
- Toename personeelslasten

met name na 2016 (wet werk
en zekerheid)

- Stipendia NOC NSF staan hier 
niet in (2016: ± 1.2 mil euro)

NB: 2016 en verder zijn schattingen

Van 2012 naar nu (2)
31.521     31.312     33.000     33.500     34.000     34.500     35.250     36.000     

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(OS London) (OS Rio) (OS Tokio)

Baten

Algemeen 1.258        1.414        1.261        1.225        1.135        1.212        1.236        1.260        1.286        
Sterk Profiel 497           421           245           220           118           118           120           123           125           
Breedtesport 461           360           320           293           292           292           298           304           310           
Topsport ** 2.031        1.705        1.586        1.582        1.511        1.438        1.467        1.496        1.526        
WK's 209           299           -            -            -            -            

4456 4199 3412 3320 3.057        3.060        3.121        3.183        3.247        

Lasten

Algemeen 574           806           551           468           516           528           539           550           561           
Sterk Profiel 392           474           240           217           217           232           236           241           246           
Breedtesport 666           649           405           442           479           485           495           505           515           
Topsport ** 2.643        2.159        2.052        2.021        1.885        1.785        1.851        1.888        1.926        
WK's 209           281           100           45              100           30              

4484 4369 3348 3193 3.196        3.060        3.121        3.183        3.247        

Vrijval/dotatie bestemmingsreserve -100          

Resultaat -28 -170 64 127 -40            0                -            -            -            

** Deze conceptbegroting is onder voorbehoud van de subsidievoorwaarden van NOC*NSF en de eigen bijdrageregel (30%



De ambities voor het MJP 2017+ zijn vastgesteld in de Algemene Vergadering 
en worden gezien als wenselijk en haalbaar. Vragen die nu openstaan:

• Wat moet er gebeuren om deze ambities te realiseren?
• Gesprekken in de afgelopen periode met een aantal verenigingen (vooral 

leveranciers van jeugdig talent)  en RTC’s hebben duidelijk gemaakt dat er 
bij die verenigingen behoefte is aan meer ondersteuning (= geld) voor 
talentontwikkeling. Staat iedereen achter de wens om meer geld te 
besteden aan talentontwikkeling (geschatte extra kosten € 200K)?

• Indien extra geld beschikbaar komt, moet dat dan (uitsluitend) aan 
talentontwikkeling ten goede komen of ook aan de andere taken?

Vraagpunten rond realisatie
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• De roeisport drijft in belangrijke mate op (ex-)wedstrijdroeiers

• Een actieve jeugdafdeling geeft reuring en stimuleert groei

• Kunnen deelnemen aan internationale competitie is motiverend en stimulerend gedurende 
de gehele sportloopbaan

• Internationaal succes heeft een wervende waarde voor de sport. Niet alleen voor nieuwe 
toetreders tot de roeisport, ... maar ook voor overheden, universiteiten en sponsoren

• Een goed gevulde ‘talentenpijplijn’ is nodig voor het handhaven van onze positie in de 
Nederlandse sport (NOC*NSF, media)

Waarom extra investering Talentontwikkeling?

Presentator
Presentatienotities
Tweede nummerOndersteunend / vervangend nummer



• Verenigingen hebben grote behoefte aan extra ondersteuning en kennisuitwisseling

• Fondsen en subsidies zullen meer dan vroeger bij lokale overheden moeten worden gezocht

• Overleg met overheden kan vaak beter op centraal niveau 

• De veranderende wereld maakt ontwikkeling van digitale instrumenten wenselijk

• Diverse doelgroepen o.a. jeugdroeien vragen om extra competitievormen en ondersteuning

Waarom extra investering Sportparticipatie?
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• Omdat sterk sportkader ook sterke sportverenigingen maakt 

• Omdat sterk sportkader bijdraagt aan het roeiplezier

• Om de organisatie van de masterclass/ coachcongressen te professionaliseren

• Om de KNRB opleidingspopulatie en behoefte in beeld te krijgen o.a. door goed 
registratiesysteem 

• Om de opleidingsprijs kunstmatig laag te houden zodat prijs geen barrière is

Waarom extra investering Opleidingen?
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• De begroting en personele bezetting van de KNRB zijn de afgelopen vier jaar (2012-
2016) met 1/3 terug gelopen. De uitvoering van taken is onverminderd

• Indien we het erover eens zijn dat de KNRB extra taken op zich moet nemen is de vraag: 
Hoe dit te financieren? Immers:
◦ De middelen van de KNRB zijn beperkt en na reorganisatie eind 2013 volledig 

uitgenut
◦ Vrij besteedbare middelen KNRB bestaan vooral uit contributieopbrengsten
◦ Sponsorgeld & overige inkomsten (o.a. opbrengst deelnemersbijdragen) zijn 

geoormerkt geld
◦ Ook financiering uit Lottogeld van NOC*NSF is geoormerkt geld (grotendeels 

bestemd voor topsport) 
◦ Vanaf 2017 is er in de basis weer minder Lottogeld beschikbaar

(Inrichting bestedingsplan 2017 e.v. NOC*NSF)

Uitgangspunten - financieel
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Ambities 2017+

sportparticipatie wedstrijd- en topsport

opleidingen
cursussen

HIER?

Met en van
elkaar leren

Binden en
boeien

Sterke
verenigingen

door een
sterk kader

Talent-
ontwikkeling

Samen naar de 
wereldtop

kennisdelen
ondersteunen

belangenbehartiging

Extra financiën??

HIER?
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De enquête!



80% van de respondenten wil in elk geval IETS doen

Talentontwikkeling

Opleidingen

Participatie

Schatting:
Ongeveer
19.000 leden
vertegenwoordigd

Ja, voor alle drie, volledig (= 290 K)

Ja, maar niet zoveel, en in balans

Geen extra investering

*

* = na verwijdering dubbele invulling 63 geldige respondenten



Hoeveel dan ophalen via de KNRB? 
5 respondenten willen wel investeren maar niks ophalen

€ 200 - € 290 K -> zou € 6 - € 9 
per lid zijn (10 leden, 16%)

Tussen 75K en 200K
(35 leden, 56%)

Niets extra
(13 + 5 = 18 leden, 28% )

Samen: 
72%



Een tweederde tot driekwart wil in elk geval IETS doen
maar: wedstrijd georienteerde verenigingen en studenten verenigingen willen
iets minder doen dan de algemene en de anoniemen

= wil helemaal niets extra                                                       =  wil wel iets extra

Studenten
roeiverenigingen

Alg. Verenigingen
wedstrijdkarakter

Alg. Verenigingen
recreatief karakter

Niet aangegeven
€ 200 - € 290 K extra 

€ 75 - € 200 K extra 

Niets extra
38%

62%
37%

63%

22%

78%

22%

78%

xx% xx%



HOE zou het extra geld opgehaald moeten worden?

De kosten en moeite van het aanpassen van de systemen voor wedstrijdverklaringen en inschrijvingen
wegen echter bij lagere bedragen niet of nauwelijks op tegen de opbrengsten

Via de contributie of een combinatie….            En bij een combinatie hoofdzakelijk via contibutie,
en ook 1/5e door eigen bijdragen



NB: de helft van de respondenten heeft geen specifieke verdeling aangegeven

In welke orde van grootte zien de respondenten de “balans” ?

64%

22%

14%



Conclusies en voorstel bestuur

- Er is solidariteit:  een flinke meerderheid is bereid elk geval IETS te doen
- Tot een extra bijdrage van € 200 K of meer is slechts een hele kleine groep bereid
- Een grote meerderheid vindt dat ook ten dele op eigen bijdragen moet worden gesteund
- In het algemeen vindt men dat extra geld niet alleen naar talentontwikkeling moet gaan
- Zeer velen vinden dat het op te brengen geld via de contributie moet worden opgehaald, of via een

combinatie waarbij contributie verhoging minstens de helft moet opbrengen

VOORSTEL
- € 4,50 per lid, waarvan € 3 (= € 100 K) voor talentontwikkeling
- Via de contributie (want via andere methoden is erg inefficient) 
- Te besteden aan: zie volgende sheet



Te besteden aan: (per post)

€ 100 K Talentontwikkeling: 
- Uitzending van grotere equipes naar Coupe en Junioren-WK (ook in dure jaren met een WK buiten Europa)
- Betere ondersteuning van verenigingscoaches (met name reiskostenvergoedingen gedurende
trainingskampen)

- Uitbreiding naar 1 FTE (van 0,6) centrale ondersteuning KNRB tbv. bondscoach en teammanager rollen
- Inbreng als extra eigen geld in NOC NSF discussies voor “hefboom” werking op lange termijn naar 2024

€ 28 K Opleidingen:
- € 14 K besteden aan tariefverlaging opleidingen niveaus 2 en 3
- € 14 K besteden aan 3 x coachcongres per 2 jaar

€ 22 K Sportontwikkeling:
- te besteden aan regiobijeenkomsten en meer verenigingsondersteuning

Wat willen we daar mee doen?



Discussie, stemming
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