
Bijlage 7. Vraag en antwoord  

(op basis van de vragen van leden in de leden enquête, mei 2016) 

 
- Kunnen we niet meer sponsoring voor de KNRB krijgen? 

o De totale sponsor markt neemt waarschijnlijk iets toe, dit is echter geheel voor rekening 
van ”grote” proposities met veel media exposure  zoals Formule 1 en nationale 
voetbalclubs.  Dit gaat zeer sterk ten koste van de middelgrote sponsorrelaties. Op 
lokaal gebied en op het gebied van filantropische steun is de markt stabiel, dit deel van 
de markt is echter vooral goed bereikbaar voor de roeiverenigingen zelf.  

o De KNRB heeft in de pakketten en rechten ruimte voor meer sponsors. Er wordt al meer 
dan 10 jaar op allerlei manieren geprobeerd de inkomsten uit sponsoring te verhogen. 
In vergelijking met sportbonden van gelijke omvang hebben we echter een goede 
positie en een zeer prestigieuze en betrokken hoofdsponsor. De meeste bonden van 
onze omvang hebben namelijk GEEN hoofdsponsor. Sterker nog, per eind 2015 moesten 
zelfs 14 van de 20 grootste sportbonden het zonder doen! (de KNRB is de 26e) 

o De media exposure van roeien neemt de laatste jaren geleidelijk toe. Dit heeft ook 
geleid tot de stijging van de sponsor inkomsten, maar zeker ook tot een stijging in 
activatie bestedingen door de sponsors. Niettemin dient de exposure in de schatting van 
het bestuur nog ongeveer eens zo groot te worden voordat er een nieuwe sponsoring 
situatie ontstaat. Nieuwe technieken met bijv. drones in plaats van een TV ploeg op een 
volgauto en de vele nieuwe internet kanalen  maken dat het break-even-point hiervoor 
wat lager lijkt te worden. Wellicht kunnen andere wedstrijdvormen hierbij ook helpen. 
Maar op de korte termijn biedt dit nog weinig soelaas. 

o Voor gemeentelijke overheden en provincies is vooral de uitstraling naar de lokale en 
regionale economie van belang. Uit de analyse van het WK Roeien in 2014 door de 
Gemeente Amsterdam bleek dat het WK daar goed scoorde, dat wil zeggen dat de 
verhouding tussen de door de overheid betaalde bijdragen en de economische effecten 
van de bezoekers etc. in de regio Amsterdam goed was. Dit is echter strikt evenement- 
of faciliteit gebonden en zal dus niet vaak structureel (in de zin van meerjarig) kunnen 
zijn. Voor de Roeibond zelf zijn WK’s echter risicovolle projecten waarbij break-even al 
een hele prestatie is. Een bron van directe extra inkomsten is het vooralsnog zeker niet. 

o We worden extra gehinderd doordat we, zelfs op geanonimiseerde basis, geen leden 
gegevens mogen gebruiken om sponsors voor te lichten waar ze verbindingen zouden 
kunnen leggen etc.  Dit is een consequentie van de afspraken die gemaakt zijn naar 
aanleiding van de discussie over het “individueel lidmaatschap”, etc. Derhalve is een 
individueel lidmaatschap een onderwerp dat we in de regiobijeenkomsten hebben 
besproken en graag in de komende periode verder uitwerken. 

o Onze sponsorrechten pakketten en exposure opties zijn financieel gezien nog te klein 
om professionele bemiddelaars te interesseren, tenzij we zouden accepteren dat er hele 
forse bedragen aan commissie zouden worden betaald (bijv. rond € 100.000). De 
roeibond zelf heeft niet voldoende schaal om professionele verkoopkracht hiervoor in te 
huren.  
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- Zijn er niet meer subsidies te krijgen, zoals EU subsidies voor jeugd en algehele gezondheid? 

o De VWS subsidies die er tot 2015 waren, zijn vrijwel alle geëindigd. De bedoeling van de 
regering is om deze subsidies naar de gemeenten te verschuiven. Daarmee is dit iets 
voor de lokale verenigingen. Maar de KNRB wil uiteraard wel, indien mogelijk, via een 
extra investering in sportparticipatie extra ondersteuning kunnen bieden. 

o De EU programma’s op jeugd en bewegen (bijv. het multipartijen initiatief in Groningen) 
vereisen een samenwerkingsverband dat de schaal van de KNRB verre te boven gaat. 
Het is verder niet goed te zien hoe roeien hierin zou passen op basis van de 
gepubliceerde regelgeving. 

o Het Erasmus+ sport programma is in 2016 herzien. Het was en is vooral interessant voor 
grensoverschrijdende initiatieven, congressen en ontmoetingen. Hierbij is eigen 
mankracht en 20% eigen bijdrage noodzakelijk – dit is voor de KNRB op dit moment 
geen mogelijkheid. We hebben in 2013 en 2014 met een flinke groep EU roeibonden 
geprobeerd een grensoverschrijdend subsidieproject op te zetten. De Italianen waren 
bereid daar de benodigde mankracht voor te leveren. Maar dit is in 2014 door de EU 
afgewezen. De les is dat we daar als sport en qua eigen capaciteit te klein voor zijn. 

o De NOC*NSF subsidies staan onder druk. Door het grote aantal sportbonden en de 
(hopelijk tijdelijke) onzekerheden met betrekking tot de NOC*NSF-inkomsten, hanteren 
ze strakke regels met steeds minder ruimte voor uitzonderingen. Maatwerk oplossingen 
en dergelijke zijn vanaf 2017 afgeschaft. Verder is er het vereiste van de eigen bijdrage 
van 30%, waar het nog onzeker is of we hieraan kunnen voldoen. Er zijn strakkere regels 
met betrekking tot de berekening eigen bijdrage topsport (vanaf 2017). De gesprekken 
met de subsidiegever op de details vinden in de komende maanden plaats. Ontstaan 
hierdoor grote afwijkingen dan komen wij zo spoedig mogelijk bij de leden terug. Als wij 
het nieuwe OTC niet zouden hebben, en dus net zoals vroeger vaker naar externe 
trainingskampen zouden moeten uitwijken, zou het topsport programma nu al flinke 
extra schade hebben opgelopen. Een verdere reductie aan beschikbaar eigen geld zou 
dus ook een drievoudig negatief effect op de topsport begroting hebben. NOC*NSF 
betaalt omgerekend ruim € 40 per roeibond lid door middel van subsidie plus nog 
ongeveer € 38 per roeibond lid door stipendia voor de sporters zelf. Daarvoor stellen ze 
eisen, zoals het opzetten van de trainingsstructuur volgens CTO normen, CAO sport, etc. 
en gedetailleerde verantwoordingen en afrekeningen. Het nieuwe OTC en onze 
TD/coach organisatie voldoen daar aan. Ondanks diverse pogingen van onze kant is ook 
zeer recent weer bevestigd dat NOC*NSF talentontwikkeling (en daaronder vallen bij 
het roeien dan Junioren, RTC’s en in de oude opzet een significant deel SB), niet kan en 
wil subsidiëren, en dat eigen geld van de bond daarvoor niet meetelt voor de eigen 
bijdrage aan topsport. 
 
 

- Kan de KNRB niet meer doen met crowdfunding?  
o Ja, maar dat kan alleen voor concrete en aantrekkelijke acties als kers op de taart, niet 

voor structurele investeringen. Dit is verder ook een variant van “eigen geld” uit de 
roeigemeenschap.  
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o Een van de meer structurele voorbeelden is hier de club van beschermheren (en –
vrouwen) van de Holland Beker. Deze methode van funding staat echter de laatste jaren 
onder flinke druk. 

 
 

- Kan de KNRB zelf zijn efficiency niet verder opvoeren, ook bij het ANRT, en de verdelingen van 
gelden aanpassen? Moet het accent niet meer naar breedtesport verschuiven, of naar 
samenwerking met de RTC’s? 

o Wij waren een van de eerste sportbonden die meteen bij de reductie van subsidies 
heeft gereorganiseerd. Bij de reorganisatie van de KNRB in 2013 zijn de niet-topsport 
taken van de KNRB naar de mening van bestuur en directie tot op het minimum 
gereduceerd. Deze taken variëren vooral mee met de omvang van het ledenbestand. 
Het beleid van de KNRB is dat het invullen van deze niet-topsport gerelateerde taken 
relatief en absoluut niet verder gereduceerd moet worden. De hoeveelheid geld die 
daarin omgaat is ook absoluut gezien niet voldoende om soelaas te bieden bij de 
plannen en wensen zoals die op een aantal gebieden leven.  

o Alloceren van gevraagde extra bedragen, zoals door sommige leden voorgestaan, ten 
koste van de niet-topsport funding beschouwen het KNRB bestuur en directie dus als 
zeer onwenselijk. 

o Het ANRT draait hoofdzakelijk op de verkrijgbare subsidie, en die hangt weer direct 
samen met het percipieerde medaille potentieel in de Olympische cyclus. Er dient 
echter genoeg eigen geld in de roeibond over te blijven om de vereiste eigen bijdragen 
voor de verkrijgbare subsidie te kunnen betalen. Zie ook het antwoord onder 
“subsidies” hierboven. De aanvraag procedures en de verslagleggingsvereisten zijn 
omvangrijk en complex. De concurrentie tussen sporten en bonden is enorm. De  recent 
door onze Topsport specialisten gepresenteerde structuurplannen hebben mede tot 
doel de subsidies in de komende Olympische cyclus wat breder te kunnen toepassen. 
Hiervan mogen echter geen wonderen worden verwacht.  Structurele verruiming van de 
totale middelen vanuit NOC*NSF zal pas kunnen ontstaan als het nieuwe nationale 
loterijbedrijf succesvol is en voor NOC*NSF groeiende inkomsten gaat opleveren. 

o Het verschil in kostenbepalende factoren (enerzijds de ledenaantallen voor niet-
topsport gerelateerde zaken, anderzijds de gepercipieerde medaillepotentie voor 
topsport)  maakt dat een vaste procentuele verdeling niet de beste methode is, deze 
zou dan ieder jaar wijzigen. Het bestuur van de KNRB heeft echter beleid dat op een 
stabielere en voorspelbaardere manier hetzelfde doel probeert te bereiken. 

o Topsport is een “hefboom” die de sport als geheel en daarmee ook de breedte van de 
roeisport ten goede komt. Aansprekende Topsport resultaten zorgen in sterke mate 
voor steun, zeker ook bij niet-roeiers overal in de maatschappij, en voor interesse bij 
potentiele nieuwe leden. Het zou voor de roeisport zeer nadelig uitpakken als we onze 
relatief vooraanstaande positie in de Olympische familie zouden laten verwateren. Het 
kost vele jaren om wat we nu in topsport hebben, op te bouwen. Het zou buitengewoon 
onverstandig zijn om dit verloren te laten gaan. 

o We denken dat er zeker mogelijkheden zijn om via sterke verenigingen, RTC’s of andere 
samenwerkingsverbanden (soms sport overstijgend) meer geld voor de roeisport uit de 
lokale markt (universiteit, gemeente, provincie) te halen. Dit is echter een bewerkelijk 
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proces waarvoor het de KNRB thans aan geld en dus mankracht ontbreekt. De kansen 
hiervoor zullen daarom in de eerste plaats lokaal ontgonnen moeten worden, waarbij de 
KNRB, waar nodig, kan aanhaken en ondersteunen. 
  

 
- Kan de KNRB niet juist meer met eigen bijdragen van de verenigingen, de roeiers of hun 

ouders werken? Bijv. door hogere eigen bijdrage voor opleiding of cursus, samenwerking op 
dit gebied, verhogen regionale expertise? 

o De eigen bijdragen zijn de manier waarop het junioren roeien in de praktijk in 2015 
boven water gehouden is. In 2016 is er niet veel speling. In 2016 heeft de KNRB 
ongeveer € 265 K begroot aan junioren en talentontwikkeling, dat wordt deels betaald 
met eigen bijdragen (circa € 45 K), de rest komt uit de contributie opbrengsten en 
sponsoring van de KNRB. Er is hiervoor GEEN subsidie. Op basis van eigen middelen is de 
verhouding dan € 220 K voor junioren/TO vergeleken met de eigen bijdrage tussen de      
€ 400 K en € 500 K voor topsport. Dit is alles nog zonder de bijdrage voor RTC's 
(ruim € 40 K uit eigen middelen KNRB, geen subsidies). Voor 2017 moet er een nieuw 
meerjarenplan (MJP) komen, passend bij de nieuwe Olympische cyclus.   

o Hogere eigen bijdragen voor opleiding of cursus zijn in principe mogelijk. De zorg is 
echter dat dit studentenverenigingen onevenredig hard raakt en dat dit het al 
aanwezige gebrek aan getraind kader in de groeiende roeiwereld verder bedreigt.  Het 
bestuur denkt dat dit op korte termijn wellicht enig financieel soelaas zou kunnen 
bieden, maar dat we daar op middellange termijn een nare rekening voor 
gepresenteerd zouden krijgen. De expertise van veel verenigingen kan baat hebben bij 
verdere verhoging van de steun aan en optimalisatie van de opleidingen. Wij zouden 
dus juist graag de mogelijkheid hebben sommige opleidingen wat bereikbaarder te 
maken qua kosten. Dit geldt ook voor aanverwante zaken die tijd en geld kosten zoals 
het up-to-date maken van instructievideo’s. Dit sluit ook aan bij onze doelstelling om tot 
betere opleidingen te komen, zoals geformuleerd in de goedgekeurde MJP 
doelstellingen.  

o Meer samenwerking MET verenigingen bij het ontwikkelen en beschikbaar stellen van 
bijv. cursussen wordt nu binnen de beschikbare mankracht gestimuleerd, en ook het 
bezoeken van verenigingen om deze meer (onderling) te betrekken is weer ingevoerd. 
Dit kost echter direct mankracht en dus geld.   

o Om verenigingen meer te betrekken, is het aantal regiobijeenkomsten en 
verenigingsbezoeken verhoogd. Ook de gehouden enquête is een voorbeeld van de 
manier waarop het bestuur de verenigingen probeert te betrekken. 

 
- Kan de KNRB de verengingen niet nog meer betrekken bij de materie?  

o De KNRB zou graag meer willen doen om met name kleinere verenigingen verder te  
ondersteunen om het roeien te stimuleren, en de capaciteit om dat te absorberen,  
toeneemt. 

o Het volledig en volwaardig betrekken van alle roeiers bij alle activiteiten zorgt voor meer 
draagvlak en betrokkenheid en DUS voor meer draagvlak om meer geld op te halen. 
Hiervoor zou het wel enorm helpen als er in beperkte, maar regelmatige vorm met de 
roeiers zelf gecommuniceerd zou kunnen worden.   
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o Dit zijn allemaal redenen waarom het beleid van de KNRB is om de bijdragen aan niet-
topsport niet verder te verminderen. 
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o In het verleden bezochten ook coaches veel verenigingen. Dat kost echter tijd en dus 

geld, en de huidige situatie reflecteert de noodzaak om in Rio te scoren dit jaar, na de 
magere oogsten in London in 2012 en in Amsterdam in 2014, en ze reflecteert tegelijk 
de beschikbare middelen. We hebben een doorgewinterd coachteam en een zeer 
ervaren professionele leiding die op dit moment goede resultaten behalen met een 
hoeveelheid middelen die zeer bescheiden is in vergelijking met benchmarks van andere 
roeibonden. De situatie van 2017 – 2020 wordt mede bepaald door de mate van succes 
van deze strategie, en kan dus in het najaar opnieuw bekeken worden. Niettemin 
dienen we voor de topsport subsidies in die volgende periode deze zomer al een 
financiële planning af te geven. Mocht er onvoldoende succes in Rio volgen, dan zal 
deze echter meteen ook weer op losse schroeven komen te staan. 
 

- Hoe zit het bestuursmodel van de KNRB eigenlijk in elkaar, hoe kunnen we dat beter 
begrijpen? Wordt de leden niet (te) veel gevraagd over zaken waar ze maar beperkt inzicht in 
(kunnen) hebben? 

o Het bestuur is belast met de leiding van de KRNB. Het bestuur denkt dat de trend moet 
zijn dat uitvoerende zaken zoveel mogelijk in de werkorganisatie belegd moeten 
worden, onder leiding van de directie. Het bestuur houdt eerst en vooral toezicht, en 
moet niet teveel op de stoelen van de directieleden en hun medewerkers gaan zitten. 
Het bestuur geeft natuurlijk wel richting aan de strategie, de bemanning op 
sleutelposities, en het risicomanagement inclusief de financiële kaders. Dit laatste 
inclusief de rol van de FAC. 

o Bestuursleden zijn deeltijd vrijwilligers en hebben hun handen meer dan vol aan het 
bovengenoemde en het vinden van de juiste balans tussen steunen en inspireren 
enerzijds, en bewaken van de activiteiten op hun portefeuillegebieden in de 
werkorganisatie anderzijds. Daar komt dan de tijd die gaat zitten in het contact houden 
met de leden bij evenementen en dergelijke nog bij.  

o De algemene vergadering is niet belast met het bestuur van de vereniging. Ze keurt 
plannen op grote lijnen goed en benoemt bestuursleden. De algemene vergadering 
controleert de financiële verslaggeving en verleent decharge over het voorgaande jaar. 
Om dat te kunnen doen, worden ook de budgetten over komende jaren aan de 
algemene vergadering voorgelegd. Dit geldt ook voor zaken als contributieverhogingen. 

o Als het bestuur al niet teveel op de stoelen van de directie moet gaan zitten, moet de 
algemene vergadering dit al helemaal niet willen.   

o Het bestuur dient zich bewust te zijn dat het ALLE leden vertegenwoordigt, ook diegene 
die niet op een algemene vergadering verschijnen. Dit geldt ook voor de directie. 
Daarom organiseert de directie verenigingsbezoeken, houden we met het bestuur 
regiobijeenkomsten en worden enquêtes gehouden.  
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- Is het niet zo dat er naar nieuwe modellen gezocht moet worden waarbij het accent meer naar 

een “profijtbeginsel” verschuift? 
o Er is uitgebreid nagedacht, ook in NOC*NSF verband, over de verhouding tussen 

solidariteit- en profijtbeginsel. De roeisport is (mondiaal) geen sport waar je financieel 
rijk van kunt worden, maar een sport waar jonge mensen jaren van hun leven aan willen 
besteden voor het hoogste sportieve succes. Roeien is daarmee een van de weinige 
sporten waar de oude ‘amateur’-idealen nog leven: Je doet het toch vooral voor de eer 
en niet voor het geld. Als we dan ook nog zouden vragen de kosten van een 
topsportprogramma in belangrijke mate zelf te dragen wordt een langjarige opleiding 
tot (Olympisch) medaillewinnaar onbetaalbaar. Toproeien kan nu en op middellange 
termijn alleen maar solidair gefinancierd worden. Er is noch nationaal, noch 
internationaal een voldoende werkend verdienmodel. Zo is er geen pot met goud aan 
de horizon voor een ‘profijt’ georiënteerde financiering zoals bij tennis, golf, Formule 1, 
etc.  
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