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Aegon Bestuursbokaal – Jury Rapport Uitvoering Presentatie 
 
 
Beste bestuurders, 
 
De jury kijkt terug op een succesvolle editie van de Aegon Bestuursbokaal! 
Op 31 mei j.l. hebben jullie met veel passie de presentatie over de uitvoering gegeven op het 
hoofdkantoor van Aegon in Den Haag. 
Een verscheidenheid aan thema’s is door 17 verenigingen gepresenteerd en laat zien dat de 
uitdagingen bij de studentenroeiverenigingen divers van aard zijn. 
Belangrijke thema’s voor de Aegon Bestuursbokaal zoals continuïteit, innovatie en samenwerken 
zijn in de breedste zin aan bod gekomen, waarvoor hulde! 
 
A.S.R.V. Agon en M.S.R.A. Odin hebben laten zien dat ze intensief gebruik maken van de kennis 
die beschikbaar is binnen studentenroeiend Nederland. De jury heeft bewondering voor de wijze 
waarop deze verenigingen in korte tijd duurzaam en succesvol stappen hebben gezet voor de 
verdere opbouw van hun vereniging. 
 
D.S.R.V. Laga heeft het thema ‘Collega’s op de wal, Concurrenten op het water’ opgepakt door 
samen met andere roeiverenigingen onderzoek te doen naar het behouden van ouderejaars 
wedstrijdroeiers. De jury heeft veel bewondering voor de wijze waarop de samenwerking heeft 
plaatsgevonden en het siert Laga dat ze een voortrekkersrol nemen in het delen van best 
practices op dit vlak. De jury kijkt uit naar de verdere invulling van deze inzichten voor het 
aankomende bestuursjaar! 
 
D.R.V. Euros heeft met een geanimeerde video op een verassende manier invulling gegeven aan 
haar presentatie. Ze zijn erin geslaagd om een duurzame oplossing te vinden voor het   
vormen van een bestuur en laten zien dat het de bestuursoverdracht serieus neemt en naar een 
volgend niveau brengt. Daarnaast maakt Euros op een effectieve manier gebruik van haar 
netwerk om gezamenlijke doelstellingen te onderstrepen. 
 

De winnaar van de Aegon Bestuursbokaal 2017 met de beste uitvoering gaat naar een vereniging 
die momentum benut in het politieke gebied. Door strategische inzet van het netwerk van de 
vereniging worden volgens de jury de juiste stappen gezet richting een duurzame en impactvolle 
oplossing om de roeiomstandigheden structureel te verbeteren. De uitvoering sluit aan bij het 
gekozen plan dat de vereniging in november op succesvolle wijze heeft gepresenteerd.  
De Aegon Bestuursbokaal 2017 met bijbehorende geldprijs van Euro 10.000,- voor de beste 
uitvoering, gaat naar W.S.R. Argo! 
 

Tijdens de Aegon Bestuursbokaal heeft Aegon in samenwerking met de KNRB een kwantitatieve 
presentatie gegeven. 10 jaar lang heeft de Aegon Bestuursbokaal organisatiegegevens verzameld 
die inzichten geven aan verenigingen hoe zij ervoor staan. Uit oogpunt van samenwerken en 
verdere kennisdeling zullen, met toestemming van de verenigingen, presentaties en hand outs 
worden gedeeld via de KNRB website. 
 

Wij danken alle verenigingen voor hun inzet, ambitie en betrokkenheid bij de roeisport in 
Nederland. Wij kijken uit naar de editie 2018. 
 
Namens de jury, 
 
 
Roeland Wijkel 
Voorzitter Jury Aegon Bestuursbokaal  


