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Voorwoord
Mooi. U hebt hier een boekje in handen dat gaat helpen om de beste methoden voor het bestuur  

van een studenten roeivereniging te bepalen en in te voeren. In dit geval met speciale focus 

op RTC’s en sponsoring. Belangrijk? Jazeker, want beseft u wel hoe uniek onze Nederlandse 

studenten roeiverenigingen zijn?

Bij een bijeenkomst met Europese presidenten van Nationale Roei federaties noemde ik bij de 

introductie ronde dat er zo’n 30.000 leden van roeiverenigingen bij de KNRB aangesloten zijn, 

waarvan zo’n 6.000 studenten. De reactie was verbluffend: monden vielen open. Van Duitsers, 

van Engelsen en ook van Fransen. Ze dachten zelfs dat ik me vergiste!

Ik heb het opgezocht. Recente getallen zijn moeilijk te vinden, maar zelfs de USA heeft minder 

dan 10.000 studenten roeiers. En de gemiddelde roeivereniging daar is veel kleiner dan die in 

ons land. Waarschijnlijk zijn we in dit opzicht de tweede van de wereld. En relatief gesproken 

zelfs ruim eerste.  Studenten roeiverenigingen zijn in ons land niet meer weg te denken. Ze 

maken goed wat we aan bevolkingsaantallen,  geld, algemene breedte en junioren missen.

De verantwoordelijkheid die op de schouders van de bestuurders van de studenten 

roeiverenigingen rust is dus groot! Het is de enige soort studenten vereniging die kan zeggen 

dat ze nationaal onmisbaar zijn voor een hele tak van sport.

Al weer jaren geleden is dit door Jaap Peters (bestuursvoorzitter van Aegon) en Aegon goed 

gezien. Een voortreffelijk initiatief. Of u nu een adviesraad lid, alumnus of (aankomend) 

bestuurder van een roeivereniging bent, lees deze boekjes,  pas ze toe, draag ze uit. Op micro 

niveau kan uit iedere nieuwe lichting van leden van uw vereniging een Olympisch of Wereld 

kampioen komen. Op nationaal niveau  gaat het om niets minder dan het welzijn van de sport 

zelf in ons land. Niet de enige, maar wel een hele belangrijke schakel!

Tenslotte. Het niet opnieuw uitvinden van het wiel bij het verkrijgen van sponsoring en 

efficiënte samenwerking in de RTC’s, leidt er ook nog toe dat u meer tijd over houdt voor die 

andere onmisbare component bij roeien en besturen: plezíer!

Maar eerst presteren dus. Ik wens u bijzonder veel succes.

Frans Cornelis, voorzitter KNRB
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Beste bestuurder,

De afgelopen 6 jaar heeft de Aegon Bestuursbokaal al de bestuurders van de studenten 

roeiverenigingen in Nederland gestimuleerd om hun bestuurskunde naar een hoger niveau te 

tillen. Het resultaat is dat het overgrote deel van deze verenigingen daadwerkelijk een stap 

op bestuurlijk vlak heeft gemaakt: ze zijn gaan professionaliseren met als resultaat dat hun 

organisaties een stuk efficienter en ook effectiever zijn gaan draaien. 

Nederland heeft een uniek roeiklimaat, waarin de studenten roeiverenigingen een belangrijke 

rol hebben: ze zorgen jaarlijks voor een flinke werving aan nieuwe roei-enthousiastelingen en 

daarnaast zorgen ze ervoor dat er uit een brede basis van studenten roeiers, talenten worden 

geïdentificeerd en opgeleid richting de top.

Over het algemeen kan gesteld worden dat de meest succesvolle studenten roeiverenigingen 

(met succes wordt bedoeld: hard roeien, veel winnen) ook een brede basis hebben om uit te 

selecteren: de vereniging is groot en er schrijven zich elk jaar veel nieuwe eerstejaars roeiers in 

die hun hele studententijd actief blijven deelnemen en bijdragen aan de roeivereniging.

Om grote en sterke studenten roeiverenigingen goed te laten draaien, zijn er doeltreffende 

bestuurders nodig om alle randvoorwaarden voor een topvereniging op orde te krijgen en te 

houden. Jaap Peters (oud-bestuursvoorzitter Aegon en bedenker van de Aegon Bestuursbokaal) 

wist dit ook en wilde goed besturen extra stimuleren door de Aegon Bestuursbokaal jaarlijks uit 

te reiken. Inmiddels zijn we aangekomen bij het 7e en laatste jaar van de Aegon Bestuursbokaal, 

die een bijzondere periode zal afsluiten, waarin een flink aantal studenten roeiverenigingen 

de opstap maakten naar wat we nu omschrijven als professioneel georganiseerde studenten 

roeiverenigingen.

Wat misschien wel de belangrijkste les van de afgelopen jaren is geweest, is dat écht goed 

besturen alleen mogelijk is door ook samen te werken als bestuurders van verschillende 

verenigingen: concurrenten op het water, maar collega’s op de wal. Het feit dat de besturen 

van de studenten roeiverenigingen jaarlijks wisselen, zorgt elk jaar weer voor veel nieuwe 

energie en dynamiek, die de verenigingen zo hard nodig hebben. Aan de andere kant ligt het 

gevaar van het verliezen van kennis en kunde op de loer: de continuïteit van het besturen van de 

vereniging kan ik het geding komen. Door jaarlijks te blijven praten met collega-bestuurders en 

te leren van elkaar, zorg je ervoor dat kennis en kunde bewaard blijft en ook uitgewisseld wordt. 
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Beste bestuurder, Verenigingen kunnen zo van elkaar blijven leren. Daarnaast kost het zelf opnieuw uitvinden 

van het wiel teveel tijd en energie, immers je hebt maar één jaar.

In het kader van het vastleggen en overdragen van kennis, is in 2011 het boekje over 

bestuursoverdracht uitgegeven door Aegon, samengesteld door een aantal verenigingen, 

onder leiding van de werkgroep die de Aegon Bestuursbokaal organiseert. Het boekje dat 

u nu voor zich heeft liggen is een vervolg hierop. Er is bij alle studenten roeiverenigingen 

geïnventariseerd welke onderwerpen op dit moment voor veel verenigingen actueel en 

urgent zijn, zodat hier best-practises voor geformuleerd konden worden. De volgende twee 

onderwerpen kwamen zo boven drijven namelijk sponsoring en RTC’s. 

Wat betreft sponsoring is er gefocust op de hoofdvraag: hoe kunt je anno 2013 een effectief 

sponsorwervingsorgaan opzetten? En qua RTC’s is er met name gekeken naar: hoe kun je al 

bestuur van een studenten roeivereniging effectief samenwerken met een RTC? Een aantal 

mensen met veel verstand over deze onderwerpen zijn benaderd om mee te schrijven. Voor 

vragen kunt u altijd contact met ze opnemen.

Sponsoring: 

•  Anneluut Eerkens - KNRB

•  Kristel Thieme - Laga

•  Mark Hummelink - Thêta

•  Lieveke Peters - Orca

•  Matthijs van Voorst - Nereus

Namens de werkgroep van de Aegon Bestuursbokaal wens ik u veel leerzaam leesplezier.

Met sportieve groet,

Joost van der Weiden

Jaap Peters

Camiel Selker

Dennis Beemsterboer

Roeland Wijkel

Kristel Kooij

RTC’s:

•  Nicole Bulk - KNRB

•  Jos van Dam - Laga

•  Jack Schrijver - Triton

•  Joost van Geel - Aegir

•  Jochum Beetsma - Orca
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Sponsoring

1. Inleidend
Roeien is een kostbare sport en studenten roeiverenigingen (SRV’s) doen daarom hun uiterste 

best om voldoende inkomsten te genereren om (top)roeien mogelijk te maken. Deze gelden 

komen via allerlei stromen binnen, waaronder sponsoring door externe partijen (veelal het 

Nederlandse bedrijfsleven). In de volgende hoofdstukken wordt aandacht gegeven aan zaken 

die goed geregeld moeten worden op een SRV, om zo een effectieve uitwerking van het 

sponsorbeleid te garanderen.

De grootste kostenposten, waar SRV’s sponsoring hard voor nodig hebben, zijn over het algemeen:

• profcoaching

• materiaal

• faciliteiten

2. Organiseren
In de studenten roeiwereld, waarbij bestuur en commissies meestal jaarlijks wisselen, ligt 

er voor verenigingen een uitdaging om de sponsoring zo te organiseren dat continuïteit 

wordt gewaarborgd. Het doel is om een redelijk constante inkomstenbron uit sponsoring 

te genereren, waar op de lange termijn op kan worden gebouwd en vertrouwd. Echter, deze 

zekerheid op financieel vlak kan enkel worden gerealiseerd in het geval de achterliggende 

organisatiestructuur en het sponsorbeleid binnen een vereniging zo zijn ingericht dat de 

partners diezelfde continuïteit en bovenal kwaliteit ervaren.

Bestuurders van SRV’s zijn eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van hun vereniging en 

dus is het logisch dat zij het sponsorbeleid formuleren. Naast formuleren zullen ze er ook voor 

moeten zorgen dat dit beleid over meerdere jaren kan worden doorgezet (het waarborgen van 

continuïteit), dus een meerjaren sponsorbeleid is een pré. Een aantal verenigingen met goede 

resultaten op het gebied van sponsoring, zorgen ervoor dat de dagelijkse uitvoering van het 

sponsorbeleid grotendeels bij een speciale commissie komt te liggen. In hoofdstuk 3 wordt hier 

meer over uitgelegd.
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Bedrijven krijgen geregeld te maken met een onvolledige en onzorgvuldige benadering 

van de sponsorrelaties vanuit studentenbesturen. Het neerzetten van een professionele 

organisatiestructuur voor sponsoring met veel aandacht voor het inwerktraject, overdracht en 

professioneel relatiebeheer kan een vereniging dan ook al snel laten uitsteken boven de rest. 

Ten tijde van een financiële crisis en met het besef dat de meeste bedrijven jaarlijks honderden 

sponsorverzoeken binnen krijgen, moet hard gewerkt worden om een bedrijf te overtuigen en 

dienen sponsors gekoesterd te worden. Het belangrijkste is om afgesproken zaken na te komen.

Sportsponsoring door bedrijven kan voortkomen uit zakelijke en/of emotionele motieven. Een 

zakelijk motief vindt zijn oorsprong in de wens van het bedrijf om de bedrijfsvoering door middel 

van de sponsoring te bevorderen, bijvoorbeeld door extra naamsbekendheid te genereren of het 

netwerk uit te breiden. Bij emotionele motieven speelt goodwill een belangrijke rol, waarbij deze 

meestal voortkomt uit het feit dat het bedrijf, of één of meerdere medewerkers, een band hebben 

met de sport. Aan de start van een contract zal één van beide motieven vaak de hoofdrol spelen. 

Door het strak organiseren van sponsoring binnen de vereniging kunnen beide motieven gedurende 

de looptijd van het contract worden aangesterkt en is de kans steeds groter dat een bedrijf zich wil 

blijven verbinden aan de vereniging en haar doelstellingen. Vertrouwen wordt zo opgebouwd en om 

dat minstens te behouden is het belangrijk om afspraken met bedrijven altijd na te komen.

Best-practises:

•  Garandeer continuïteit in het beleid en uitvoering van alle sponsor gerelateerde zaken 

binnen de vereniging.

•  Zorg voor een duidelijke organisatiestructuur waarbij bestuur en sponsorcommissie er 

samen voor zorgen dat het sponsorbeleid ten uitvoer komt.

•  Maak met sponsorrelaties duidelijke afspraken en kom die zelf altijd op tijd na.

3. Rollen en taken van bestuur en commissie
Vaak is sponsoring en alles wat daarbij hoort bij één bestuurslid belegd. Een gedegen aanpak 

van sponsoring is echter zeer tijdsintensief en kent vele onderdelen en mogelijkheden. 

Acquisitie lopen, professioneel relatiebeheer, organisatie van sponsorevenementen, 

implementeren van bedrijfsroeien, et cetera. De taak van sponsoring is zo groot en divers, dat 

het mogelijk onwenselijk is om deze taak slechts bij één persoon uit het bestuur neer te leggen. 

Bovendien begint het nieuwe, verantwoordelijke bestuurslid in de huidige situatie vaak met 

geheel nieuwe ambities op gebied van sponsoring en worden zaken weer over een hele andere 

boeg gegooid. Voor de partners kan dit echter zeer verwarrend zijn. Tot slot lopen relaties een 

gevaar op het moment dat het verantwoordelijke bestuurslid bijvoorbeeld langdurig ziek wordt. 
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Voor de organisatie van evenementen, onderhoudstaken en bijvoorbeeld het runnen van de 

exploitatie worden door verenigingen vaak commissies in het leven geroepen. Op de eerste 

plaats maken deze commissies het mogelijk dat zaken grootser en professioneler kunnen 

worden aangepakt. Daarnaast geven deze commissies leden van de vereniging de ruimte om 

zich te ontplooien en te worden opgeleid tot geschikte bestuurskandidaten. 

In hoofdstuk 2 werd er al aangegeven dat SRV’s met succes op het gebied van sponsoring, 

een commissie hebben die zich dagelijks bezig houdt met sponsoring. Uiteraard dient er een 

verantwoordelijk bestuurslid te worden aangewezen om te zorgen dat er voldoende begeleiding 

wordt gegeven, maar deze begeleiding kan een deeltaak worden in plaats van een dagtaak. Op deze 

manier krijgt het bestuur ook weer meer ruimte voor het uitzetten van de grote lijn in plaats van 

uitvoerende taken zoals bedrijfsacquisitie. Het is ook raadzaam om (oud-)leden van de vereniging 

met ervaring op gebied van sponsoring actief te betrekken in het opzetten van de nieuwe aanpak.

3.1. Structuur commissie
In deze paragraaf wordt uitgebreider ingegaan op de belangrijke elementen in het opzetten 

van een gedegen organisatiestructuur rondom sponsoring. De gekozen organisatiestructuur 

is sterk verbonden met het sponsorbeleid. Wat zijn de achtereenvolgende stappen die worden 

genomen om de sponsoring goed op de kaart te zetten? Belangrijk hierbij is het om focus aan te 

brengen en niet alle mogelijkheden van sponsoring in een jaar te willen exploiteren. Waar aan 

de startlijn een sterkere behoefte ligt bij kwantiteit via het aanboren van nieuwe contacten – 

de acquisitiefase – zal naarmate de partnergroep is gegroeid meer aandacht komen te liggen bij 

kwaliteit. Op het moment dat de focus te lang blijft liggen op kwantiteit, komt de kwaliteit in 

het gevaar en zullen partners mogelijk vertrekken.

Met het algemene verenigingsbeleid en het hieruit voorvloeiende sponsorbeleid, kan worden 

gestart met het opzetten van de commissie. Zodra de commissie bekend is, kan er dan gestart 

worden met het invullen van details rondom het sponsorbeleid. Het is belangrijk om steeds te 

zorgen voor een goede balans tussen voldoende ervaring en onervaren ( jongerejaars) leden 

die kunnen worden opgeleid en straks kunnen gaan optreden als de ervaringsdeskundigen. 

Met oog op het opleidingstraject is het een mogelijkheid een ondercommissie op te richten die 

puur gefocust is op acquisitie. Acquisitie lopen is zeker aan het begin wat ongemakkelijk en 

vergt oefening, maar het leert de acquisiteur al snel om de sterke punten van de vereniging te 

verkopen. Door acquisitie los te trekken van de overige organisatie rondom sponsoring, blijft 

de commissiegrootte behapbaar en efficiënt. In de opstartfase van een sponsorcommissie zijn 

ondercommissies niet direct aan te raden. In §4.3 wordt meer verteld over acquisitie.
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Binnen een sponsorcommissie zijn er diverse rollen weggelegd. Uiteraard zijn er de 

logische rollen als voorzitter / president en secretaris / ab actis. Het beheer van de diverse 

bedrijfsrelaties dient ook te worden verdeeld. Hierbij kan ervoor gekozen worden de 

bedrijfsrelaties neer te leggen bij een beperkt aantal leden van de commissie. Ook is het 

mogelijk de relaties volledig te verdelen over alle commissieleden. Beide aanpakken kennen 

voor- en nadelen. In alle gevallen blijft het belangrijk dat de rollen duidelijk verdeeld zijn 

en bedrijven maximaal één of twee aanspreekpunten hebben. De overige rollen zijn sterk 

afhankelijk van de gekozen sponsorstrategie. Verdeel hoofdonderwerpen binnen de strategie 

over de overige commissieleden, zoals bijvoorbeeld een verantwoordelijke voor bedrijfsroeien, 

netwerkborrels of organisatie van recruitment events. 

Een ander punt van overwegen is het coördineren van de sponsorinitiatieven vanuit alle 

(evenementen)commissies van de vereniging. Hierbij kan ervoor gekozen worden de gehele 

sponsorwerving naar de algemene sponsorcommissie te trekken. De (evenementen)

commissies dienen duidelijk aan te geven wat zij bedrijven kunnen bieden en hoeveel 

sponsorinkomsten of bartering zij nodig hebben om het evenement goed neer te kunnen 

zetten. Een andere mogelijkheid is om de acquisiteurs van (evenementen)commissies te  

laten begeleiden door de overkoepelende sponsorcommissie van de vereniging. Eventueel 

kunnen de acquisiteurs zelfs worden opgeleid in de ondercommissie, zodat de tips en tricks 

van het acquisitie lopen al onder de knie hebben als zij voor een specifieke commissie  

aan de slag gaan.

3.2. Jaarcyclus
De exacte startdatum van een nieuwe jaarcyclus zal in de meeste gevallen gebaseerd zijn op de 

reguliere jaarkalender of op de academische jaarkalender. Beiden kennen hun voor- en nadelen 

en het is aan iedere vereniging om te bepalen welk moment voor hen het meest geschikt is. 

Garantie van continuïteit en kwaliteit dient een hoofdrol te spelen in het moment van wisseling 

van de wacht. Echter indien de taak van sponsoring met name wordt belegd bij een commissie 

in plaats van bij een bestuurslid, kan ook worden gedacht aan een wissel van een gedeelte van 

de commissie om op deze manier continuïteit te waarborgen. Allen hebben voor- en nadelen, 

maar als algemene tip is het verstandig te wisselen nadat contractverlenging is veilig gesteld. 

Binnen de jaarcyclus dient voldoende aandacht te worden gegeven aan het inwerktraject. Zeker 

naarmate de groep met partners en gerelateerde sponsorevenementen zich uitbreid, zal een 

inwerktraject een langere periode vergen. 
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Begin tijdig met de algemene jaarplanning van evenementen. Recruiters hebben een zeer volle 

agenda en in de regel dien je een evenement ongeveer zes maanden vooraf aan te kondigen. 

Een evenement hoeft niet volledig te zijn uitgedacht, maar dient wel in grote lijnen op papier te 

staan. Een latere verdieping met verdere uitleg kan volgen in aanloop naar het evenement. 

Gedurende het jaar zullen er diverse evenementen of afspraken plaatsvinden. Zorg ervoor dat de 

bedrijven altijd tijdig van informatie worden voorzien. Houd ook rekening met het informeren van 

leden van de vereniging indien deze worden verwacht bij een recruitment event als voorbeeld. 

Voor het versterken van de band is het belangrijk om de informatiestroom richting bedrijven op 

gang te houden. Informeer hen over roeiprestaties door middel van nieuwsbrieven, stuur foto’s 

en verslagen van de bedrijf gerelateerde evenementen, et cetera. Zo blijf je goed in beeld.

Een belangrijk moment in de cyclus is de contractverlenging. Probeer twee tot drie maanden 

voor afloop van het contract een afspraak in te plannen met de contactpersoon, omdat interne 

evaluatie van de contractverlenging bij grote organisatie erg lang kan duren. Evalueer tijdens 

dit gesprek het afgelopen jaar en probeer direct met een oplossing in te spelen op zwakke 

punten of teleurstellingen. Zijn alle afspraken nagekomen? Dit gesprek kan ook een goed 

moment zijn om alvast je opvolger te introduceren. Streef bij contractverlenging altijd naar een 

toezegging voor meerdere jaren en stel hier eventueel een kleine korting of een aantrekkelijk 

extra aanbod tegenover. Verdere toelichting op de introductie van de opvolging is te vinden in 

hoofdstuk 4. 

Best practises:

•  Het beleggen van de sponsoring bij één bestuurslid beperkt het bereik en kent meerdere 

risico’s; overweeg de oprichting van een sponsorcommissie.

•  Breng een duidelijke focus aan in het sponsorbeleid.

•  Schakel in deze focus, want als de focus bijvoorbeeld te lang blijft liggen op kwantiteit, 

komt kwaliteit in het gevaar en zullen partners mogelijk vertrekken.

•  Stem rollen en taken af op de strategie die voortkomt uit het gekozen beleid.

•  Zorg binnen de sponsorcommissie voor een goede balans tussen voldoende ervaring en 

jongerejaars die kunnen worden opgeleid en zorg voor een duidelijke rolverdeling. 

•  Een professionele organisatiestructuur voor sponsoring met veel aandacht voor het 

inwerktraject, overdracht en professioneel relatiebeheer zijn cruciaal voor het behoud van 

partners.

•  De contractverlenging speelt een belangrijke rol in de jaarcyclus, het is belangrijk om hier 

op tijd mee aan de slag te gaan, zodat de verlenging netjes verloopt.
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4. Acquisitie
Onder acquisitie wordt in dit stuk verstaan: alle pogingen die vertegenwoordigers van een 

vereniging doen om inkomsten via een sponsor te verwerven. De praktijk leert dat verenigingen 

ieder hun eigen visie hebben op het benaderen van sponsoren. Bepaalde verenigingen maken 

intensief gebruik van hun contacten bij de oud-leden of universiteit; terwijl andere verenigingen 

de voorkeur geven aan het (ongevraagd) benaderen van sponsoren zonder bestaande 

contacten.

Het is voor verenigingen belangrijk om met een helder plan te werken. In dit plan is vervolgens 

ruimte voor allerlei strategieën. Het gaat erom dat een bestuur van een vereniging voor een 

gestructureerde aanpak kiest. Hiermee is het doel voor de betrokkenen duidelijk en is er 

voldoende focus. Daarnaast wordt het gemakkelijk om de voortgang te monitoren. Tot slot is 

het ook voor opvolgers makkelijker om het door de vereniging gevoerde beleid door te zetten. 

Een belangrijk aspect is vervolgens de methode waarop de sponsor benaderd wordt. Zijn er al 

contacten met deze partij of wordt ervoor gekozen om de sponsor ongevraagd te benaderen? Dit 

zijn belangrijke keuzes die van grote invloed kunnen zijn op het uiteindelijke resultaat (zie §4.3).

Bij het maken van plannen en het benaderen van sponsoren is het cruciaal om de wensen van 

de sponsor in kaart te brengen. Zowel sponsor als vereniging hebben hun behoeften en hier 

moet op in worden gespeeld. Iedere roeivereniging zal van te voren moeten nadenken over 

sterke en eventuele unieke punten die een sponsor zullen aanspreken. Wat heeft de vereniging 

een sponsor te bieden? Is dit een sportief imago of de toegang tot talentvolle studenten? Wat 

heeft de sponsor de vereniging te bieden? Zijn dit alleen inkomsten of er zijn nog andere zaken 

waar de vereniging van kan profiteren, zoals specifieke expertise op bepaalde gebieden?

Het verkoopverhaal van de SRV moet worden vastgelegd, zodat iedereen hetzelfde verhaal 

kan vertellen aan alle bedrijven. Verschillen in verhalen komen vroeg of laat uit en kunnen 

vraagtekens over de gewenste professionele aanpak opleveren, wat resulteert in minder 

vertrouwen van de (potentiële) partners.

Het verhaal eindigt niet wanneer een sponsor is aangetrokken. Ook wanneer het is gelukt 

een sponsor aan te trekken is het belangrijk om de sponsor - en natuurlijk de vereniging - 

tevreden te stellen. Zo kan gewerkt worden aan een partnership waarin sponsor en vereniging 

samenwerken op voor hen interessante vlakken. Beide partijen versterken elkaar in deze 

structuur. 
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In de hiernavolgende paragrafen worden bovenstaande thema’s nader behandeld. Het 

hoofdstuk eindigt ook hier met een reeks best-practises die een handvat bieden bij de acquisitie 

van sponsoren.

4.1. Doelen stellen
Er bestaan verschillende ideeën over wat de juiste strategie is om sponsoren aan te trekken. 

Onderdeel van een effectieve strategie - en vaak het startpunt - is het duidelijk maken en 

daaropvolgend stellen van doelen. 

Aangeraden wordt om in een of meerdere sessies duidelijk te formuleren wat de doelen 

en wensen zijn. Wanneer is de missie geslaagd? Welke doelen moeten minimaal behaald 

zijn, wil de actie geslaagd zijn? Op wat voor sectoren en organisaties gaan wij ons richten? 

Door het stellen van doelen en duidelijke deliverables wordt het mogelijk om gericht actie 

te ondernemen en de doelen te monitoren. De geformuleerde doelen moeten concreet en 

meetbaar zijn. Op basis hiervan kan in kaart worden gebracht of de strategie daadwerkelijk 

vruchten heeft afgeworpen en kan - waar nodig - tussentijds worden bijgestuurd. Verbonden 

aan het stellen van doelen is het in kaart brengen van de benodigde acties, risico’s en 

mitigerende maatregelen. Centraal staat dan de vraag via welke acties de geformuleerde 

doelen bereikt gaan worden. Vervolgens kan worden stilgestaan bij de risico’s en eventuele 

mitigerende maatregelen. 

Het is het verstandig van te voren een analyse te (laten) maken van belangrijke 

omgevingsfactoren. Het moge duidelijk zijn dat de geformuleerde doelen moeten aansluiten 

bij de aard en reputatie van de vereniging. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat een aantal 

externe factoren een rol kan spelen, zoals bijvoorbeeld de economische recessie. Het stellen 

van doelen kost tijd en inzet. Desalniettemin is de verwachting dat een gedegen analyse (op 

termijn) vruchten gaat afwerpen. Daarnaast is het voor opvolgers makkelijker om te zien wat 

precies de doelen zijn die door voorgangers gesteld zijn. Als er in het (oud)-ledennetwerk 

personen zijn die expertise hebben op bovengenoemd gebied dan is het slim om hier gebruik 

van te maken. 

Nadat de doelen zijn gesteld is het verstandig het actieplan te laten beoordelen door een 

bredere groep personen. Het plan krijgt zo meer bekendheid en wordt - bij een positieve 

uitkomst - meer gedragen door de vereniging. Daarnaast is feedback van betrokkenen soms 

erg waardevol en biedt dit een handvat voor het verstevigen van de strategie.
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4.2. What’s In It For Me? - WIIFM - verplaats je in de klant
Voor het gros van de verenigingen is het aantrekken van een sponsor gericht op het verkrijgen 

van extra inkomsten. De ontvangen gelden worden vervolgens ingezet voor zaken als 

professionele coaching of materiaal. Naast financiële steun, leert de ervaring dat sponsoren 

over veel expertise en relevante netwerken beschikken. Hier kunnen verenigingen ook van 

profiteren. 

De sponsor in kwestie heeft net als de vereniging haar motieven voor het aangaan van een 

sponsorrelatie en zal altijd denken: wat zit er voor mij in deze deal, wat haal ik eruit? In de 

commerciële sector zal de sponsor zich - per definitie - niet verbinden als hier geen voordelen 

bij te behalen zijn. De voordelen kunnen uiteenlopen. Zo kan gedacht worden aan de volgende 

zaken:

•  Recruitment: via de sponsoring kan een sponsor toegang krijgen tot een groep specifieke 

studenten en aanhang. In een relatief ongedwongen sfeer kan tijdens evenementen over en 

weer contact worden gezocht. Bij een goede match is dit overigens in het belang van beide 

partijen (sponsor en student). Probeer als vereniging zo goed mogelijk te luisteren naar de 

wensen van de sponsor en hier op in te spelen. Zo is het van belang om de sponsor goed 

te informeren over het profiel van de leden. Het is verstandig periodiek statistieken aan te 

leveren zodat de sponsor zijn beleid hierop kan aanpassen (studie, man/vrouw, leeftijd). 

In de overeenkomst tussen sponsor en vereniging kunnen specifieke afspraken worden 

gemaakt over de mate waarin een sponsor ‘toegang’ krijgt tot de leden. Er moet een balans 

zijn tussen het tevreden stellen van de sponsor en het beschermen van de leden. Houd 

hierbij de privacy van de leden altijd in het achterhoofd.

•  Reputatie: door zich aan een vereniging te binden kan de sponsor een bepaald beeld uit te 

dragen (bijv. sportief, jong, teamspelers). Verenigingen bieden de sponsor hier een handvat 

voor. Zij bieden toegang tot een kleine en soms een van het grote publiek verstopte 

nichemarkt van roeiers, coaches en aanverwante relaties. Wellicht van groter belang is dat 

een sponsor kan profiteren in het succes van ‘haar’ vereniging. Bij grote successen zoals 

winst op de Olympische Spelen is het duidelijk dat de sponsor hier profijt van heeft. Denk 

hierbij ook aan het uitnodigen van klanten bij grote evenementen en publiciteit in kranten. 

Ook bij andere successen zoals winst op de Varsity, Henley of Head of the River Charles, 

kan een sponsor goede zaken doen als zij zich richt op een specifieke doelgroep (hier: 

studenten).

•  Relaties: In aansluiting op punt 2 is het voor sponsoren mogelijk om relaties uit te 

nodigen op bepaalde evenementen. Een sponsor laat zich hierover informeren door de 
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roeivereniging. Hierbij is het van groot belang dat er voldoende aansluiting is met de 

wensen en doelen van de sponsor. Niet ieder evenement leent zich voor het uitnodigen van 

relaties. Ontevreden relaties zullen vaak leiden tot een ontevreden sponsor. Aan de andere 

kant kan een daverend succes de relatie bestendigen.

Bij het opstellen van plannen is het van groot belang ook aan de belangen van de sponsor te 

denken. Zoals gezegd moeten er voor de sponsor voordelen te behalen zijn. Het is daarom van 

groot belang om in te spelen op de behoeften van de sponsor. Probeer daarom zo veel mogelijk 

informatie in te winnen via de website, werknemers of (in een vergevorderd stadium) de 

sponsor zelf. Zo kun je voor elke potentiële sponsor een voorstel op maat maken. Uiteindelijk 

zullen de wensen van de sponsor net wat anders zijn dan aanvankelijk ingeschat was, dus 

voldoende flexibiliteit om deze wensen op te vangen is essentieel.

4.3. Koude vs. warme acquisitie
Voor verenigingen bestaat de mogelijkheid om op basis van bestaande relaties sponsoren te 

werven (warme acquisitie). Hier wordt bijvoorbeeld het (oud)-ledennetwerk voor gebruikt of 

contacten van de universiteit. Een andere wijze van werven is het (ongevraagd) benaderen van 

potentiële sponsoren. Bijvoorbeeld via het bellen van organisaties die voldoen aan de vooraf 

opgestelde criteria (zie ook 3.2). Over het algemeen kan gesteld worden dat warme acquisitie 

het beste werkt. Echter zijn er ook verenigingen die geen groot (oud)-ledennetwerk hebben en 

dus zullen die het in eerste instantie moeten hebben van koude acquisitie.

Koude acquisitie

In het geval er (nog) geen contacten zijn gelegd met een sponsor is dit soms een effectieve 

manier om een sponsor te werven. Het nadeel van deze tactiek is dat de potentiële sponsor niet 

altijd zit te wachten op dergelijke initiatieven. Om toch toegang te krijgen wordt aangeraden 

om te werken met een selecte groep volgens een duidelijk plan. Er zou voor gekozen kunnen 

worden om bestuurders van de SRV deze ‘cold calls’ te laten maken. Echter leert de ervaring 

dat er veel tijd in gaat zitten, om ook maar één afspraak te maken. Als bestuurder wordt 

je dus minder effectief als je hier teveel tijd aan gaat besteden. Een aantal SRV’s doen de 

koude acquisitie met hun sponsorcommissie, waarbinnen een subcommissie bestaat die deze 

telefoongesprekken doen. Dit zijn over het algemeen jongerejaars met minder ervaring, onder 

begeleiding van een ervaren commissielid. Deze telefoongesprekken zijn een ideale manier om 

jongerejaars te leren hoe ze hun verenging moeten verkopen. De opgedane ervaring kan later 

weer gebruikt worden als ze bezig gaan met warme acquisitie.
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Het is noodzakelijk om van te voren duidelijk in kaart te brengen wat voor organisaties op de 

bellijst staan en hoe deze organisaties in elkaar zitten. Tevens is het van belang om informatie 

over de eigen vereniging gereed te hebben in combinatie met een standaard verkoopverhaal 

(een ‘pitch’). Bedenk hierbij dat aansluiting tussen de wensen van sponsor en de capaciteit 

van de vereniging belangrijk is. Via een eerste telefoongesprek is het wellicht mogelijk om de 

sponsor te bezoeken, het doel is dan ook om bijvoorbeeld langs te mogen komen voor een kop 

koffie.

Warme acquisitie

Veel verenigingen hebben een verreikend netwerk. Vaak zijn bijvoorbeeld oud-leden werkzaam 

in interessante sectoren. Voor een vereniging is het noodzakelijk om van dit netwerk gebruik 

te maken. Via een oud-lid kan vaak toegang verkregen worden tot potentiële sponsoren. 

Hierbij moet de toegang vooral gezien worden als een voorsprong ten opzichte van koude 

acquisitie. Zo is het makkelijker om (informeel) informatie te verkrijgen over de organisatie van 

de potentiële sponsor. Wellicht is het mogelijk om via het contact op hoog niveau (bv. Raad van 

Bestuur) op bezoek te komen bij de sponsor. Dit zijn echter geen garanties. Het werkt daarom 

alleen als de sponsor (op termijn) daadwerkelijk geïnteresseerd raakt in de propositie van de 

vereniging. 

Bij het opstellen van een actieplan (zie 3.1) is het van belang om te definiëren met wat voor 

organisaties de vereniging wil gaan werken. Vervolgens moet in kaart worden gebracht welke 

contacten bij deze organisatie(s) werkzaam zijn. Zo zou het ledenbestand gebruikt kunnen 

worden om duidelijk zicht te hebben op de organisaties waar oud-leden werkzaam voor zijn. 

Indien dit niet helder in kaart is gebracht - in de praktijk vaak het geval - dan wordt aangeraden 

om via sleutelpersonen hier alsnog inzicht in te verkrijgen. Benut hier bijvoorbeeld de oud-

ledendagen voor en spreek met het bestuur van de oud-ledenvereniging. Vergeet ook niet dat 

de huidige leden vaak ook over waardevolle informatie en/of contacten beschikken. Op basis 

hiervan kan de sponsor mogelijk benaderd worden. 

Indien gebruik wordt gemaakt van een netwerk is het belangrijk om te vermelden dat er naast 

de belangen van vereniging en sponsor een extra belang op het spel staat: het belang van 

het contact. Wanneer een oud-lid zich inspant om beide partijen in contact te brengen is het 

extra belangrijk om hier professioneel mee om te gaan. Zorg dus voor voldoende berusting en 

strategie voordat de sponsor daadwerkelijk benaderd wordt.
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4.4. Sponsoring of samenwerking?
Weinig verenigingen beseffen dat een goede relatie en het zoeken naar meerwaarde in acties 

en uitvoering belangrijker zijn dan financieel gewin. Zoek naar datgene wat jouw vereniging 

bindt aan sponsoren en je zult zien dat een sponsornetwerk zichzelf begint te vormen. 

Wanneer men het gevoel heeft een structurele bijdrage aan de vereniging te leveren, dan is 

een geldelijke bijdrage vaak geen probleem: gelden zijn dan een resultaat van een prettige en 

nuttige samenwerking.

Succesvolle SRV’s hebben op het gebied van sponsorwerving scherp voor ogen wat het 

doel en functie van een sponsor zijn. Een match tussen vereniging en potentiële sponsor is 

essentieel als uitgangspunt voor samenwerking. Vervolgens is door veel tijd en energie te 

investeren in een relatie succes op de lange termijn gegarandeerd. Denk vooral niet aan euro’s, 

het sluitend krijgen van de begroting is een dooddoener voor het bedrijfsleven. Creatieve 

sponsorformules, vergezeld door voldoende gastvrijheid en communicatie en PR mogelijkheden 

wordt erg belangrijk gevonden. Het financiële perspectief is dus slechts één aspect van een 

sponsorrelatie.

Verder blijkt dat roeiverenigingen met een soepel lopende acquisitie zichzelf haarfijn weten 

te onderscheiden van de concurrentie. Ook hier geldt: hoe beter een vereniging inspeelt op de 

wensen en behoeften van bedrijven, hoe groter de kans dat succesvol sponsoren binnen worden 

gehaald. Organiseer brainstormsessies, durf creatief ‘out of the box’ te denken, maar houdt 

altijd voor ogen: doe iets goed of doe het niet. Liever in kleine stappen werken en investeren 

in een langdurige relatie, dan kiezen voor snel geld. Denk tot slot ook aan alternatieve 

sponsorvormen: bijvoorbeeld in vorm van goederen, diensten, kennis of leverancierskorting. 

Exposure

Door de kredietcrisis is het nog meer zaak geworden de meerwaarde van de vereniging voor een 

sponsor voor het voetlicht te brengen. Waar voorheen een sponsor op wedstrijdtenue of poster 

volstond, is het nu zaak een totaal pakket aan exposure te bieden. Het is verstandig in uw 

sponsorbeleid meerdere exposure ‘building blocks’ te definiëren, welke getuned kunnen worden 

per sponsor.

Op het gebied van exposure hebben roeivereniging een breed scala aan producten aan te 

bieden aan potentiële sponsoren. Denk aan sportieve prestaties, uitingen op materiaal, 

kleding, accessoires of evenementen als wedstrijden, toernooien of competitiebokalen. 

Sportieve prestaties zorgen voor een breder bereik en vergroten dus de naamsbekendheid 
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van sponsoren. Benadruk goede prestaties, maar overdrijf niet. Ook nevenactiviteiten op het 

gebied van ledenwerving en feesten kunnen voor sponsoren interessant zijn met het oog op 

naamsbekendheid.

Wederom geldt wanneer exposure verkocht wordt aan een sponsor, dat alles tot in detail 

professioneel moet ogen. Van website tot posters en flyers, of van social media tot aankleding 

op gezamenlijke evenementen. Een eenduidige huisstijl blijkt bij succesvolle verenigingen ook 

de exposure richting sponsoren ten goede te komen. 

Recruitment

Een alternatieve aanpak met een enorm potentieel is het vermarkten van het ledenbestand. 

In financieel moeilijke tijden vormen verenigingen immers een goedkope marketing tool voor 

bedrijven om te werven onder aanstormende academische high-potentials. Het is dan ook een 

raadsel waarom slechts zo weinig roeiverenigingen inzetten op recruitment activiteiten voor 

sponsorrelaties. Het is namelijk dé manier om op dit moment een SRV te verkopen, maar het 

vergt wat meer denkwerk als het vergeleken wordt met het verkopen van exposure.

Bij het maken van een start met een goed recruitment sponsornetwerk moeten allereerst 

de volgende stappen doorlopen worden. Wat is de missie van het netwerk? Wat zijn de 

doelstellingen over meerdere jaren en welke prioriteiten worden voor de korte termijn 

vastgesteld? Indien dit helder is, is de belangrijke vervolgstap de kenmerken van het 

ledenbestand van de vereniging helder in kaart te brengen. Denk aan de volgende zaken: 

aantal leden (man/vrouw verhouding, leeftijd, studie, interesses), curriculum vitae leden 

(nevenactiviteiten naast studie), maar ook bijvoorbeeld in welke functies oud-leden in het 

bedrijfsleven terecht komen.

De laatste stap is de keuze welke tegenprestaties een sponsor geboden wordt, aangezien leden 

kunnen slechts beperkt ‘verkocht’ kunnen worden. Zorg wederom voor een realistisch verhaal 

en doe in het sponsorvoorstel geen beloftes die niet waargemaakt kunnen worden. Frame de 

tegenprestaties chique, voor het bedrijfsleven geldt hoe unieker, hoe beter. Enkele voorbeelden:

•  De vereniging biedt een exclusieve exposure ingang bij academische studenten en 

toekomstige young professionals, doelgroepen met een herkenbaar en voorspelbaar 

bestedingspatroon. (Interessant voor bijvoorbeeld een bank of verzekeraar).

•  De vereniging biedt een recruitment evenement aan met analytisch sterk ontwikkelde, 

prestatiegerichte teamplayers. Dit kan bijvoorbeeld een netwerkborrel, barbecue of walking 
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dinner zijn. Hier komen leden en sponsors fysiek 1-op-1 met elkaar in contact: een unieke 

kans voor bedrijven.

Begin wederom klein, bijvoorbeeld door een bedrijfsbezoek af te leggen of een inhouse dag 

te bezoeken met enkele leden. Het is zaak binnen meerdere geledingen van het bedrijf de 

vereniging zichtbaar te maken om een sponsorschap te laten landen. Leden als stagiair, 

afstudeerder of werknemer afleveren, is de afrondende zet om uiteindelijk een serieuze relatie 

op te bouwen. De financiële bijdrage van het bedrijf aan de vereniging zal vervolgens vanzelf 

groeien.

Versterking

Een derde categorie bij het realiseren van een sponsorrelatie is de wederzijdse versterking. 

In een wereld waarin social media regeren, zijn communicatie en PR mogelijkheden voor het 

bedrijfsleven steeds belangrijker. Te denken valt aan gezamenlijke uitingen via Facebook en 

Twitter of gedeelde berichten op LinkedIn.

De eerder al genoemde gastvrijheid bij roeiverenigingen kan ook breder getrokken worden 

tot bedrijfs(roei)activiteiten of uitjes. Voor verenigingen welke over een mooie accommodatie 

beschikken, behoort ook het verzorgen van beleidspresentaties of netwerkgelegenheden tot de 

mogelijkheden. Het bedrijfsleven kan alternatieve locaties waarderen op zijn tijd.

Een onderschat potentieel binnen roeiverenigingen zijn verkooprechten. Roeien kan bogen op 

een schoon en populair imago, zeker door het verbeteren van de zichtbaarheid van roeien door 

de KNRB in samenwerking met hoofdsponsor Aegon. De prestatiedrang, verbondenheid en 

ambitie welke van foto en video materiaal afstraalt, kan voor bedrijven interessant zijn om te 

linken aan het bedrijfsimago. Wedstrijd roeiende leden kunnen als ambassadeur voor het bedrijf 

optreden of een presentatie over doelmatig trainen en presteren (in teamverband) houden voor 

werknemers. 

4.5. Onderhandelen
Uiteindelijk moet een SRV het met een potentiële sponsors eens worden over de manier van 

samenwerken en de voorwaarden die hieraan gesteld worden. Hierbij geldt de gouden regel: 

wees hard op de inhoud en zacht op de relatie. Bij dit soort afrondende gesprekken is ervaring 

(en dus misschien ook de senioriteit van oud-leden) essentieel en moet je goed nadenken over 

wie deze gesprekken voeren alvorens een contract wordt getekend. De voorzitters van de 

vereniging en sponsorcommissie moeten hier vanzelfsprekend aanwezig zijn, maar misschien 
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ook diegene uit de commissie die het wekelijks/maandelijks (afhankelijk van wat afgesproken is) 

contact voor zich neemt. Als dit afrondende gesprek met een RvB wordt gevoerd kan het zelfs 

nuttig zijn om een oud-lid (waardoor de SRV misschien ook geïntroduceerd is) te betrekken. 

Echter moet het ook weer niet zo zijn dat er 10 man van de SRV op de stoep staan bij de 

sponsor, want dat zou een gevoel van ‘overkill’ kunnen opwekken.

Sponsorvoorstel

Het sponsorvoorstel dat aangeboden wordt, moet speciaal voor de potentiële sponsor zijn 

geschreven. Om het voorstel op maat te schrijven, is het belangrijk te weten wat de potentiële 

sponsor met sponsoring van de vereniging wil bereiken. Binnen het voorstel moet informatie 

worden gegeven over:

•  De vereniging.

•  De match tussen vereniging en het bedrijf.

•  Wat levert sponsoring het bedrijf op?

•  De gekozen sponsorformule en de tegenprestatie.

•  De evaluatiemomenten van het sponsorcontract.

Geef in het sponsorvoorstel niet teveel details over de tegenprestaties van de vereniging en de 

sponsor. Uiteindelijk zal de concrete invulling en uitwerking toch iets verschillen van datgene 

wat opgeschreven is. Bespreek details in een persoonlijk gesprek en manage zodoende de 

verwachtingen van een prettige en nuttige samenwerking. De waarde van het sponsorvoorstel 

is afhankelijk van de tegenprestaties van de vereniging, maak een afweging tussen de kosten 

en opbrengsten van het voorstel. Let wel, de waarde mag geen verschil vertonen met andere 

sponsoren van dezelfde sponsorformule.

Persoonlijk gesprek

Het is belangrijk dat de juiste persoon vanuit de vereniging het persoonlijke gesprek met het 

bedrijf voert. Het is verstandig het sponsorvoorstel vooraf op te sturen, met de vermelding dat 

tijdens het gesprek over de mogelijkheden en wensen en behoeften van het bedrijf gesproken 

zal worden. 

Een aantal tips:

•  Zorg voor een open en spontaan gesprek, waaruit kennis over het bedrijf blijkt.

•  Laat zien dat de vereniging voor het bedrijf wil werken en wat er in grote lijnen met de 

sponsorinkomsten gedaan zal worden.

•  Het sponsorbedrag moet niet centraal staan, maar weet wel waar je heen wilt;
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•  Doe geen beloften die je niet waar kunt maken.

•  Spreek een contactmoment af na het gesprek voor follow-up.

•  Een goede voorbereiding is het halve werk, zorg dus voor verdieping in het bedrijf en de 

contactpersoon vooraf, zodat gestuurd kan worden tijdens het gesprek.

•  Het persoonlijke gesprek kan terecht komen in een onderhandeling. Probeer hier niet op 

aan te sturen, geef aan de potentiële sponsor dat nog geen besluit genomen hoeft te 

worden. Bedenk vooraf goed welke tegenprestaties de vereniging wel/niet wil leveren aan 

het bedrijf. Ga tijdens de onderhandeling ook niet direct akkoord: afweging kosten versus 

opbrengsten.

Sponsorcontract

Wanneer het persoonlijk gesprek succesvol is geweest, is het zaak de mondelinge 

overeenkomst vast te leggen in een contract. Zo is het voor beide partijen helder wat de 

afspraken zijn. Het contract wordt door minimaal 1 bestuurslid en een accountmanager vanuit 

de acquisitie commissie ondertekend. Binnen het contract wordt ingegaan op de volgende 

zaken:

•  De betrokken partijen;

•  De motivering van de samenwerking;

•  De prestatie(s) van de sponsor;

•  De tegenprestatie van de vereniging;

•  De duur van het contract;

•  Gevolgen indien het contract tussentijds wordt beëindigd;

•  Handtekeningen betrokkenen.

Houdt bij het opstellen van het sponsorcontract rekening met de wet- en regelgeving voor 

verenigingen met sponsorinkomsten (BTW). Probeer daarnaast een extraatje achter de hand te 

houden. Neem dit extraatje niet op in het contract, uitvoeren ervan zorgt dan voor een tevreden 

sponsor. 

Verder is het ook goed om met andere verenigingen te overleggen over hun actief. Zo leer je 

van elkaar (zoals duidelijk wordt in de uitvoering van de jaarlijkse Aegon Bestuursbokaal) en 

versterk je samen het Nederlandse roeien.
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Best-practises:

•  Kies een strategie voor acquisitie die past bij het gestelde beleid; stel hierbij duidelijke 

meetbare doelen (‘SMART’) middels een actieplan en eventuele analyse.

•  Combineer warme en koude acquisitie, waarbij koude acquisitie goed gebruikt kan worden 

voor interne opleiding en waarbij warme acquisitie het meest effectieve middel is om aan 

tafel te komen bij potentiële sponsoren.

•  Gebruik bij warme acquisitie in eerste instantie het oud-leden netwerk en betrek deze oud-

leden ook minimaal bij de openingsgesprekken met de potentiële sponsor.

•  Maak een effectieve structuur voor het benaderen van sponsoren. 

•  Maak van te voren een analyse van de te benaderen sponsoren, zodat een voorstel op maar 

gemaakt kan worden.

•  Blijf periodiek evalueren of de commissie goed functioneert en of de acquisitie en ook het 

onderhoud van contacten goed verloopt; stuur bij waar nodig.

•  Zorg voor voldoende contact waarbij je elkaar inlevende lijve ziet, dit versterk ook de band 

tussen bedrijf en vereniging.

•  Maak van te voren duidelijk welke evenementen en activiteiten er zijn. Durf initiatief te 

nemen, maar houd de risico’s in het achterhoofd.

•  Probeer via een gerichte aanpak in kaart te brengen welke personen de vereniging in 

contact kunnen brengen met een sponsor.

•  Benut het netwerk van een oud-ledenvereniging (bv. via het bestuur van de oud-

ledenvereniging). 

•  Zoek naar meerwaarde in acties en uitvoering, in plaats van financieel gewin; focus op een 

prettige en nuttige samenwerking.

•  Een match tussen vereniging en potentiële sponsor is essentieel als uitgangspunt voor 

samenwerking.

•  Benader liever 10 bedrijven met een specifiek verhaal dan 100 met een algemeen verhaal.

•  Creatieve sponsorformules, vergezeld door voldoende gastvrijheid en communicatie en PR 

mogelijkheden wordt erg belangrijk gevonden.

•  Verenigingen vormen een goedkope marketing tool voor bedrijven om werknemers te 

werven.

•  Geef in het sponsorvoorstel niet teveel details over de tegenprestaties van de vereniging en 

de sponsor, bespreek dit in een persoonlijk gesprek.

•  Neem voor creatieve ideeën contact op met concurrenten.
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5. Relatie management
Op het moment dat een SRV voldoende contracten heeft afgesloten (kwantiteit) zou de focus 

moeten verschuiven naar het behouden van deze sponsoren (kwaliteit). Dit houdt in dat de 

vereniging haar afspraken moet nakomen, op zo een manier dat de sponsor tevreden is en 

krijgt wat beloofd is. Acquisitie verdwijnt trouwens niet, want er zullen altijd bedrijven zijn die 

de samenwerking op een gegeven moment weer opzeggen. Dit resulteert dan in een behoefte 

binnen de SRV om weer samenwerkingen op te zetten met andere potentiële sponsoren.

Afspraken nakomen moet gebeuren op een manier die de klant ook als prettig ervaart. Sterker 

nog, het kan zelfs zo zijn dat je als SRV een tandje bijzet door bijvoorbeeld net even een 

extraatje weg te geven. Wat vaak voorkomt is dat bedrijven vragen om een extra (bv. een 

mailing vanwege een event voor studenten) en dat de vereniging hier dan extra geld voor 

vraagt. Vaak gaat het dan om kleine bedragen die nihil zijn op de balans van de vereniging en 

die ook qua organisatie van betalen weer veel papier- en regelwerk voor het bedrijf opleveren. 

Dan is het dus vaak zo dat je er als vereniging goed aan doet om voor zo een extra niets extra te 

rekenen.

5.1. CRM
Het binnenhalen van een nieuwe sponsor of samenwerking is een overwinning voor de 

vereniging. Maar daar houdt het niet op. “Customer relationship management” oftewel 

relatiebeheer, kan er voor zorgen dat zowel vereniging als sponsor daadwerkelijk iets uit de 

samenwerking gaan halen. Met andere woorden: als relatiebeheerder heb je de belangrijke 

taak om de sponsor zo goed mogelijk aan je vereniging te binden. Relatiebeheer is nodig om 

de wederzijds geschepte verwachtingen en afspraken daadwerkelijk te laten plaatsvinden. 

Goed relatiebeheer zorgt niet alleen voor het sec uitwerken van gemaakte afspraken, maar 

zoekt altijd naar manieren om de samenwerking te verstevigen, zodat deze op de lange termijn 

eventueel uitgebreid kan worden. Het is dus verstandig om de rol van ‘aanspreekpunt zijn’ uit te 

breiden tot een goede verstandhouding met de sponsor.

Als je aan goed relatiebeheer wilt doen, kost dit tijd en energie. Het is meer dan alleen een 

aanspreekpunt zijn voor je sponsor. Een relatiebeheerder houdt de gemaakte afspraken bij 

en zorgt dat deze uitgevoerd worden; soms ben je als relatiebeheerder verantwoordelijk 

om bepaalde ‘targets’ te halen. Maar bovenal probeert een goede relatiebeheerder ook een 

binding tussen de sponsor en de vereniging te creëren. Relatiebeheer vindt ook niet alleen 

achter de computer plaats. Pro-actief handelen van een sponsorcommissie wordt altijd enorm 

gewaardeerd: laat zo nu en dan je gezicht zien door bijvoorbeeld een kop koffie te doen 
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met de mensen van het bedrijf waarmee je een relatie hebt. Dit zijn de ideale moment om 

verwachtingen te managen. Soms komt het voor dat zaken anders lopen dan voorspelt en dat 

kan dan invloed hebben op het wel of niet kunnen voldoen aan de wensen van de relatie. Het 

face-to-face open en eerlijk bespreken van dit soort zaken zorgt voor wederzijdse erkenning en 

vertrouwen.

Relatiebeheer heeft als positief bijeffect dat als de band tussen de sponsor en jouw vereniging 

dermate goed is, de sponsor jouw vereniging in positief daglicht plaatst binnen zijn/haar 

netwerk. Idealiter creëert relatiebeheer een domino-effect; heb je het ene bedrijf, dan is het 

makkelijker contact leggen met het volgende bedrijf.

Overigens komt het ook voor dat er gewerkt wordt met ‘niveaus’ van sponsoring binnen een 

vereniging. Hoeveel een sponsor betaalt, hoeft in principe niets af te doen aan de mate van 

persoonlijk contact en professionaliteit in uitvoeren van taken. Relatiebeheer hoort altijd 

optimaal te gebeuren; je weet namelijk nooit hoeveel meer je, eventueel pas op langere termijn, 

uit een sponsor kunt halen. 

Zorg voor een goede match tussen het bedrijf en de relatiebeheerder. Menig 

studentenroeivereniging werkt ondertussen met een commissie gevuld met spontane, 

representatieve leden voor de bedrijfskant. Zij kunnen deze rol goed vervullen.

Een match hoeft niet persé te betekenen dat de studie van de relatiebeheerder overeenkomt 

met de corebusiness van het bedrijf, maar wel dat de relatiebeheerder interesse toont in het 

bedrijf en haar bezigheden en gemotiveerd is om de relatie goed te laten werken. 

Ben goed op de hoogte van wat de sponsor als core-business heeft en speel hier op in door ze 

te verbinden met de juiste mensen in het netwerk van de vereniging. 

5.2. Communicatie
In het begin van een nieuwe samenwerking is het verstandig om zo snel mogelijk een 

kennismakingsafspraak in te plannen en tijdens dit gesprek verwachtingen omtrent communicatie 

en contact over en weer af te stemmen. Heeft de sponsor behoefte aan veel contact en updates? 

Of vindt de sponsor het wel prima zo en wil zij alleen op de hoogte worden gebracht van de voor 

haar relevante zaken (zoals de uitwerking van de afspraken die in het contract zijn vastgelegd)? 

Het is ook een goed moment om de sponsor een beetje te leren kennen; wat is hun drijfveer om 

de vereniging te sponsoren? En wat verwachten ze van jou als relatiebeheerder?
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Zorg, zeker in het begin, dat de communicatie tijdig is en in correct Nederlands. Zorg daarnaast 

dat je evenementen en vragen op tijd communiceert. Voor het versturen van een uitnodiging 

wordt een richtlijn van minimaal 12 weken van te voren aangehouden.

Over het algemeen is het goed veel contact te houden met de sponsor, een richtlijn is iedere 

twee tot drie weken. Probeer altijd met een nieuwe boodschap te komen. Iedere twee weken 

bellen om het bellen heeft weinig zin; zorg dat je een nieuwe boodschap, aankondiging van 

een evenement of vraag voor ze hebt. Laat zien dat je er bent en dat je met ze mee wilt 

denken. Niet alleen de hoeveelheid, maar ook de kwaliteit van je communicatie is van belang.

Schroom ook niet om de telefoon te pakken! Bellen is een snellere manier van contact 

leggen dan emailen. Bedenk dat een sponsor jouw mail en eventueel post niet direct of zelfs 

helemaal niet zal openen. Door te bellen krijg je één op één contact en kan een reactie niet 

uitblijven. 

Naast contact via email en telefoon gericht op de sponsor, is het ook van belang ze op de 

hoogte te houden van de successen en eventuele interessante evenementen binnen jouw 

vereniging. Uiteraard kun je dit in het persoonlijke contact noemen, maar een nieuwsbrief voor 

al je sponsoren kan ook een mogelijkheid zijn. 

 In de voorgaande alinea’s is er gesproken over communicatie naar de sponsor toe. Uiteraard 

is er ook sprake van communicatie die de sponsor naar de vereniging toe wil uitdragen. Deze 

communicatie-uitingen zijn vaak vastgelegd in het contract. Het mag vanzelfsprekend zijn 

dat deze goed en netjes uitvoerd worden. Communicatie-uitingen kunnen zijn: banner op 

wedstrijden, advertentie in je verenigingsblad, jaarboek en/of andersoortige magazines, 

logo op de nieuwsbrief, uitingen in het verenigingsgebouw, logo en doorlinkmogelijkheden 

op de website, logo op kleding, etc. Zorg dat je het juiste logo en lettertype gebruikt en laat 

uitingen voor ze naar de drukker gaan door de sponsor checken. Concluderend is van belang 

dat de vereniging, of zelfs de hele roeiwereld, de sponsor leert kennen; de sponsor wil vaak 

meer naamsbekendheid of studenten recruiten. Goede communicatie-uitingen kunnen hieraan 

bijdragen. 

5.3. Evenementen
Onder evenementen kunnen verschillende mogelijkheden worden verstaan: een roeiclinic, 

een netwerkborrel met andere bedrijven, maar ook het organiseren van een denktank met 

studenten of een inhoudelijk evenement voor alle verenigingssponsoren over bijvoorbeeld 
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coachen. Evenementen als een roeiclinic kunnen gericht georganiseerd worden voor een 

sponsor, maar uiteraard zijn netwerkevenementen geschikt om de verschillende sponsoren met 

elkaar in contact te brengen.

Ga in het samenstellen van de evenementen in op de behoeftes van de sponsoren: zijn 

meerdere bedrijven geïnteresseerd in het werven van nieuwe studenten? Organiseer dan een 

evenement waar bijna-afgestudeerden aanwezig zijn. Is de sponsor op zoek naar een goede 

spreker? Vraag dan een van de toproeiers of -coaches van je vereniging iets te vertellen over 

doorzettingsvermogen en talentontwikkeling. Bovenal zijn evenementen, waar meerdere 

bedrijven samenkomen, goed voor het netwerk. Zorg dus altijd dat er genoeg ruimte is voor een 

borrel. Dit is een geschikt moment om bedrijven die iets aan elkaar kunnen hebben, met elkaar 

in contact te brengen. Ook kan het interessant zijn om de sponsoren een gast mee te laten 

nemen: onder §4.1 is al beschreven dat goed relatiebeheer een domino-effect kan veroorzaken.

Een goed moment om je sponsors bij de vereniging te betrekken, is om een evenement voor 

je sponsoren te organiseren omtrent een bijzondere prestatie van je vereniging. Denk aan 

huldigingen van de toproeiers van de vereniging, maar ook de wedstrijd die door jouw vereniging 

wordt georganiseerd. Zo laat je zien dat je successen ook samen met de sponsor wil vieren en 

delen. 

Ben daarnaast innovatief en nodig interessante sprekers uit. Hoe interessanter het evenement 

klinkt (door de spreker, de opzet of de aanwezigen), hoe meer redenen sponsoren hebben 

om naar je evenement toe te komen. Een goed georganiseerde netwerkborrel op een leuke 

locatie kan overigens al voldoende zijn. Ook kun je bedrijven ‘eigenaar’ maken van een bepaald 

evenement, door dit op hun eigen kantoor te organiseren, of gebruik te maken van hun 

sprekerspoule. Voordeel hiervan is dat deze evenementen in ieder geval bezocht worden door 

werknemers van de sponsor.

5.4. Afscheid nemen
Sponsorcontracten lopen voor verschillende termijnen. Om op tijd te weten wat er speelt en of 

de sponsor tevreden is, kan een evaluatiegesprek worden ingepland. Mocht het contract voor 

meerdere jaren worden afgesloten, doe dit dan zeker jaarlijks. Ga alle punten in het contract 

na en vraag ook naar de samenwerking. Als relatiebeheerder kan hier veel van geleerd worden; 

waar moet ik op letten? Wat moeten we als vereniging beter doen? Waar kunnen we op 

inspelen? 
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Wanneer een contract tijdelijk is en de einddatum in zicht komt, plan dan een evaluatiemoment 

in ruim voor de einddatum (3 maanden). Ga ook daar in op alle hierboven genoemde punten, 

maar peil ook of de sponsor het contract wil doorzetten of niet. Dit gesprek op tijd plannen 

geeft de kans om zaken aan te passen en te verbeteren, om te zorgen dat de sponsor wel 

tevreden is. 

Het kan gebeuren dat een samenwerking wordt beëindigd. Dat is heel jammer, maar het is van 

belang de samenwerking goed af te ronden. Zorg voor een exit-gesprek waarin in ieder geval de 

contactpersoon uit de vereniging en van de sponsor met elkaar in gesprek gaan over waarom 

de samenwerking ophoudt. Je kunt hier als vereniging veel van leren over wat er beter kan in 

de toekomst. Bovenal is het van belang om hen eventueel over een paar jaar weer te kunnen 

benaderen en een nieuw aanbod op hun wensen af te kunnen stemmen. Overigens wordt er ook 

veel gewerkt met ‘projectsponsoring’. Ook hiervoor is een goede evaluatie belang.

Een valkuil van veel verenigingen is de documentatie, terwijl dit van groot belang is voor 

de volgende relatiebeheerder en de persoon die de acquisitie doet. Een profiel creëren van 

ieder bedrijf wat de vereniging (ooit) als sponsor heeft gehad, maakt dat ook de nieuwe 

relatiebeheerder weet wat er in het verleden is gebeurd en wat goed voor de sponsor werkt. 

Ook als de sponsor verdwijnt, kunnen ze jaarlijks worden uitgenodigd voor evenementen en de 

persoon die acquisitie doet kan in de toekomst met een op maat gemaakt voorstel kan komen. 

Daarnaast weet je welke persoon of afdeling het beste benaderd kan worden, op welke termijn 

eventuele nieuwe sponsorbudgetten binnenkomen en wat voor soort bedrijf het is. Goed op de 

hoogte zijn komt professioneel over.

5.5. Introduceren van opvolging
Afscheid nemen van een rol als aanspreekpunt voor een partner en het introduceren van de 

opvolging dienen met zorg te worden uitgevoerd. Afscheid nemen kan dan ook beter worden 

gezien als een proces met verschillende fasen, dan één specifiek moment in de tijd. 

De voorbereiding

Voorafgaand aan de daadwerkelijke introductie is het raadzaam de algemene historie en 

belangrijkste aandachtspunten uit de relatie met een partner goed door te spreken met je 

opvolger(s). Het CRM kan hierbij als uitgangspunt dienen. Wat is de drijfveer van de partner 

voor het sponsoren van de vereniging? Hoe (in)formeel is de contactpersoon van het bedrijf 

in de omgang? Hoe heeft de partner de relatie tot nu toe ervaren en hebben er mogelijk 

teleurstellingen plaatsgevonden die nog aandacht behoeven? Als uitgangspunt geldt dat 
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hoe meer de opvolging weet over de sponsorrelatie, hoe sneller deze de stap van een eerste 

kennismaking door kan pakken naar het verder uitbouwen van het partnership.

De overdracht

Voor de daadwerkelijke overdracht is het verstandig een afspraak te maken met de 

contactpersoon bij het bedrijf. De huidige relatiebeheerder kan zijn/haar opvolger dan 

persoonlijk introduceren. Beide kanten hebben direct een gezicht bij de naam, wat verdere 

communicatie zal vergemakkelijken. 

Houd met de timing van de introductie oog op het moment van de contractverlenging. Bij 

voorkeur start de voorganger de discussie over de contractverlenging.

De nazorg

Voor de relatiebeheerder eindig zijn/haar taak niet direct op het moment dat de opvolging 

is geïntroduceerd en het contract is verlengd. In de afgelopen beheerperiode is een bepaald 

inschattingsvermogen ontwikkeld met betrekking tot de do’s and don’ts voor die specifieke 

relatie. Het is aan te raden bij twijfel over belangrijke vraagstukken, bijvoorbeeld een verzoek 

tot uitbreiding van de overeenkomst of een prijsverhoging, de voorganger te raadplegen. 

Best-practices:

•  Goed relatiebeheer kost tijd en energie en moet daarom niet onderschat worden en als 

verantwoordelijkheid gezien worden van een bestuurders en/of commissielid.

•  Wees zacht (vriendelijk) op de relatie, maar hard (duidelijk) op de inhoud.

•  Laat zien dat je een betrouwbare club studenten hebt door afspraken goed na te komen.

•  Zorg voor een systeem waarin je alle informatie kan opslaan voor contactbeheer.

•  Zorg voor voldoende face-to-face contact met het bedrijf.

•  Blijf verwachtingen managen en wees open en eerlijk over zaken die je wel of uiteindelijk 

toch niet waar kunt maken; zorg in dit laatste geval ook voor alternatieve oplossingen.

•  Vind een match tussen een commissielid van de sponsorcommissie en het bedrijf en spreek 

de commissieleden ook aan op hun motivatie. 

•  Geef trainingen, maar selecteer ook de leden van de sponsorcommissie. Het kan om veel 

geld gaan wat zij binnenhalen, maar vooral ook binnen moeten houden.

•  Stem communicatiemomenten af; gebruik als ‘contactrichtlijn’ ongeveer één keer in de 2-3 

weken.

•  Mailen kan, maar de beller is sneller.

•  Houd de sponsor op de hoogte van prestaties en interessante evenementen van jouw 
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vereniging en zorg ervoor dat je weet wat de sponsor nog meer aan informatie wil 

ontvangen.

•  Verzorg communicatie-uitingen van de sponsor goed en zorgvuldig.

•  Wanneer het logo of de naam van de sponsor wordt gebruikt, laat dit even controleren voor 

het naar de drukker wordt gestuurd.

•  Verstuur uitnodigingen voor evenementen minimaal 12 weken van te voren.

•  Evenementen zijn voornamelijk netwerkmogelijkheden; maak hier dus ook ruimte voor.

•  Betrek de sponsor(en) bij je vereniging door ze uit te nodigen voor huldigingen en 

wedstrijden door jouw vereniging georganiseerd.

•  Ben innovatief en organiseer originele evenementen.

•  Heb jaarlijks een evaluatiegesprek bij een meerjarig contract.

•  Wanneer een contract ten einde loopt, plan dan ruim voor de einddatum een 

evaluatiegesprek in. 

•  Wanneer een sponsorcontract wordt beëindigd, voer altijd een exit-gesprek.

•  Evalueer altijd jaarlijks de samenwerking met het bedrijf, of een contract nou wel of niet 

verlengd wordt.

•  Documenteer en maak een profiel van ieder bedrijf met de belangrijkste afspraken en 

wensen van de sponsor.

•  Begin tijdig met de voorbereidingen van de introductie van je opvolger en plan het 

daadwerkelijke moment van overdracht strategisch met betrekking tot contractverlenging. 
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Regionale Talent 
Centra

1. Inleidend

1.1. Waarom zijn er RTC’s?
De KNRB stimuleert het toproeien voor talenten in de regio om talenten een kans te 

bieden om topsport en studie succesvol te combineren in voorbereiding op een succesvolle 

Olympische carrière. In 2010 is door NOC*NSF en de KNRB de talentontwikkeling binnen de 

Nederlandse roeisport tegen het licht gehouden. In de conclusie werd de nadruk gelegd op 

behoefte aan verbetering (zowel efficiëntie als ook effectiviteit) in (i) talentidentificatie en (ii) 

-ontwikkeling. De RTC’s spelen hier nu een belangrijke rol, doordat ze een sterke brug slaan 

tussen verenigingen en de KNRB. Met behulp van de RTC’s worden regionale krachten namelijk 

gebundeld en kunnen talenten vereniging overschrijdend trainen.

Met de wetenschap dat een getalenteerde roeier gemiddeld 8 jaar trainingsarbeid en 10.000 

trainingsuren (Ericsson) nodig heeft om succesvol te kunnen zijn op Olympisch niveau, is de 

ontwikkeling van een talent in grofweg 3 pijlers te verdelen. Te weten: 

•  kennismaken met de roeisport (verenigingen – Eerstejaars en Development klassement);

•  identificeren en ontwikkelen (RTC’s); 

•  en tot slot excelleren (A-equipe – Aegon Nationaal Roeiteam).

Om talenten het maximale uit zichzelf te laten halen, is optimale decentrale begeleiding tijdens 

het derde tot en met vijfde roei-jaar cruciaal. Dit voorkomt extra stress en belasting door onder 

andere reistijd en ongemakkelijke leefomgeving.
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1.2. Welke RTC’s zijn er?
•  Groningen

•   Zuid-Holland 

http://www.rtczuidholland.nl / info@rtczuidholland.nl

•   Utrecht 

http://www.rtc-middennederland.nl / bestuur@rtc-middennederland.nl

•  Noord-Brabant 

http://rtcnb.nl / bestuur@rtcnb.nl

2. Wat houdt een RTC precies in?

2.1. Definitie
“Een Regionaal Talenten Centrum (RTC) is een samenwerkingsverband tussen studenten 

roeiverenigingen en hun regionale partners/stakeholders waar roeitalenten optimaal 

ondersteund worden in hun technische, fysieke en mentale progressie, met het uiteindelijk doel 

om op Olympische niveau te excelleren met gouden medailles als resultaat”. 

2.2. Doel
Het hoofddoel van de RTC’s is om structureel voldoende talentvolle roeiers op te leiden tot 

toproeiers die naadloos kunnen aansluiten bij het Aegon Nationaal Roeiteam, om zodoende 

de ambitie van de KNRB om structureel bij de top-5 van de wereld te behoren te kunnen 

realiseren. Uitzendingen naar buitenlandse wedstrijden, FISU- en U23-toernooien zorgen voor 

het opdoen van internationale ervaring. RTC’s dragen bij aan de gewenste professionalisering 

van de Nederlandse topsport.

3. Hoe werkt een RTC?

3.1. Structuur
Er zijn op dit moment vier RTC’s in Nederland. Bij het ontstaan van deze RTC’s is niet dezelfde 

stramienen gevolgd om tot een RTC te komen en dus zijn de structuren van de RTC’s 

verschillend. Toch kan er een rode draad gevonden worden die aanwezig is binnen al de RTC’s 

en hieruit is een algemene standaard structuur gevormd, welke hieronder is weergegeven:

De KNRB benoemt een RTC en maakt voorafgaand aan de samenwerking afspraken met 

een RTC via een overeenkomst. Het RTC geeft daarbij aan het KNRB beleid als leidraad 

te nemen. Vast aanspreekpunt voor besturen RTC is de coördinator topsport KNRB. Vast 
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aanspreekpunten sporttechnisch zijn de bondscoaches talentontwikkeling en junioren. Een 

gedegen samenwerking is van belang om de programma’s in lijn te brengen met de NOC*NSF 

normen en om zorg te dragen voor een goede doorstroom van talenten richting top.

3.1.1. Raad van Toezicht (RvT)
De RvT garandeert de continuïteit van het RTC en bestaat uit leden die elk worden 

voorgedragen door een stakeholder. Elk RvT-lid vertegenwoordigt zijn/haar achterban. De RvT 

heeft een aantal keer per jaar, op vaste momenten, overleg met het bestuur van het RTC. Hier 

wordt o.a. gesproken over:

•  prestaties RTC op het gebied van talentidentificatie en –ontwikkeling

•  tevredenheid stakeholders over samenwerking met en prestaties van RTC

•  algemeen beleid (toetsen aan meerjarenplan RTC)

•  technisch beleid (toetsen aan jaarplan RTC)

•  financiën (toetsen aan begroting RTC)

•  marketing & sponsoring

•  communicatie

•  innovatie

RVT
1 zetel per stakeholdergroep

BESTUUR

TALENTCOACHES

STAKEHOLDERS

Penning Voorzitter Secretaris

Innovatie Technisch beleid Marketing

Krachttrainers Talentcoaches Overig

Universiteiten

Gemeenten

Studenten 
verenigingen

Burger
verenigingen

KNRB

Bedrijfsleven
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3.1.2. Bestuur
Het bestuur van het RTC bestaat uit ongeveer 6 mensen en zorgt ervoor dat het opgesteld 

meerjarenbeleid met succes en naar voldoening van alle stakeholders wordt uitgevoerd. Ze 

komt minstens vier keer per jaar samen om te vergaderen en bestaat uit:

•  Voorzitter

•  Secretaris

•  Penningmeester

•  Commissaris Technisch Beleid

•  Commissaris Innovatie

•  Commissaris Marketing en Sponsoring

Aan het eind van elk roeiseizoen presenteert het bestuur de prestaties van het RTC en haar 

talenten aan de RvT en ook aan de stakeholders. Dit wordt gecombineerd met de afrekening 

van dat jaar.

Het bestuur trekt ook de talentcoaches aan en doet dit in samenwerking met de RvT.

3.1.3. Talentcoaches
De talentcoaches zijn professionele coaches (‘profcoaches’) en zijn verantwoordelijk voor 

talentidentificatie en -ontwikkeling. Ze begeleiden de talenten en de coaches van talenten 

op verschillende vlakken, namelijk op technisch, fysiek en mentaal vlak. Er moet dus minimaal 

gedacht worden aan beschikbaarheid van de volgende typen profcoaches in een RTC:

•  roeicoach

•  krachttrainer

•  sportarts

•  diëtist

Het bestuur stelt in samenwerking met de RvT en ook de KNRB profielen op voor de aan te 

trekken coaches, trainers etc. Voor een RTC is het belangrijk om professionals aan te trekken 

die kwaliteit kunnen garanderen. Een goed track record is dus een pre.

3.1.4. Stakeholders
De stakeholders zijn alle externe partijen die er belang bij hebben dat het RTC naar behoren 

functioneert en talenten dus succesvol opleidt tot toproeiers. Over het algemeen kan gesteld 

worden dat deze stakeholders het roeien ook als uithangbord kunnen gebruiken om hun eigen 

activiteiten te ondersteunen. Zo ziet een Universiteit kans om hun opleidingen te promoten in 
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combinatie met topsport. Verder zal bijvoorbeeld een Gemeente eerder het maatschappelijk 

belang inzien en daarom een RTC steunen.

In de regio speelt een RTC de rol van katalysator in het samenbrengen van partners en 

netwerkrelaties. Universiteiten, sportmedische instituten, regionale overheden en sponsoren 

worden hechter bij de roeisport betrokken, wat zo extra kennis en middelen oplevert om de 

Nederlandse top-5 ambitie te realiseren.

De RvT heeft de taak om de stakeholders te managen. Nauw contact met het bestuur hierover 

is belangrijk, zodat verwachtingen duidelijk afgestemd kunnen worden tussen bestuur, RvT en 

stakeholders.

3.2. Kerntaken
Zoals gezegd ligt de kerntaak van een RTC in het opleiden van talenten tot toproeiers. Naast 

deze kerntaak zijn een aantal essentiële ondersteunende taken gedefinieerd, namelijk dat 

RTC’s dragen structureel bij aan het:

• identificeren van talenten

• aantrekken van topcoaches

• opleiden van roeicoaches

•  aanbieden van faciliteiten op sporttechnisch, sportmedisch, mentaal, sportvoedings- en 

maatschappelijk gebied

• samenwerken tussen de roeiverenigingen en de KNRB

• ontwikkelen van activiteiten op het gebied van sportinnovatie en onderwijs

• promoten en stimuleren van de roeisport

Het besturingsproces van een RTC is hieronder aangeven m.b.v. de Deming cycle. Bij elk blok 

is ook aangeven of de RvT of het bestuur eindverantwoordelijke is voor dat deel. Zo is de 

RvT verantwoordelijk voor het vormen van het meerjarenplan (beleid). Dit gebeurt dan wél in 

samenwerking met bestuur en stakeholders.
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Besturingsproces

 

Het kernproces binnen een RTC kan worden uitgesplitst naar verschillende doorlopende en 

aansluitende processen, van de coaching zelf (talentontwikkeling) tot instroom naar het Aegon 

Nationaal Roeiteam (A-equippe). In principe is dit kernproces alle RTC’s hetzelfde en zijn de 

talentcoaches bezig met de uitvoering van deze processen. De vier bouwblokken van het 

kernproces worden op de volgende pagina verder toegelicht.

Kernproces

 

Dit kernproces wordt ondersteund door allerlei andere processen. De uitvoering van zo een 

proces kan als taak worden gezien en de belangrijkste ondersteunende taken zijn hieronder 

weergegeven en worden verderop ook toegelicht. Het bestuur en de RvT houden zich 

voornamelijk bezig met de ondersteunende processen die bij deze taken horen.

Plan / beleid
vormen - RvT

Check / controleren
resultaten - RvT

Act / bijsturen
waar nodig - Bestuur

Do / uitvoeren
beleid - Bestuur

Talentidentificatie Talentontwikkeling Uitzendingen
Instroom  

A-equippe
KNRB
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Ondersteunende taken

 

3.2.1. Talentidentificatie
Effectieve identificatie van talenten is cruciaal. Het is belangrijk dat alle beschikbare talenten 

worden ‘gespot’ en daarnaast mag het niet zo zijn dat ongetalenteerden worden aangemerkt 

als talent. Talenten identificeren is mensenwerk en juist daarom is het zo belangrijk dat een 

RTC beschikt over minimaal één bewezen goede talentcoach die in staat is om talenten te 

identificeren die voldoen aan de normen van de KNRB om zo een mogelijke doorstroom te 

garanderen. Een bewezen track record van een talentcoach kan hierbij overtuigen.

Tijdens introductieperiodes van de studenten roeiverenigingen zijn studenten zelf al op zoek 

naar grote en sterke studenten die starten met een studie. Talentcoaches van RTC’s moeten 

dan ook ingezet worden om de verenigingen te informeren over het zoeken naar talent. Hoe 

doe je dat en waar moet je op letten? Op het moment dat talenten binnen verenigingen actief 

roeien, is het aan de talentcoach om deze te identificeren. Maar ook hierbij is de hulp van 

verenigingscoaches nodig, omdat die de progressie van roeiers bijhouden. De ‘factsheets’ van 

alle roeiers kunnen dan gepresenteerd worden en zo kan de talentcoach van het RTC zoeken 

naar talent in samenwerking met de verenigingscoaches.

Uiteindelijk zal een talentcoach potentiële talenten toetsen aan instroomprofielen. Deze heeft 

de talentcoach in samenwerking met de KNRB opgesteld en zou dan ook universeel moeten zijn 

voor alle RTC’s in Nederland.

Algemeen
beleid (MJP)

Technisch
beleid

Marketing &
Sponsoring

Communicatie Financiën

Innovatie
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3.2.2. Talentontwikkeling
De belangrijkste taak voor een RTC is de financiering en aanstelling van professionele coaching, 

zonder dat dit ten koste gaat van aangesloten verenigingen. Rondom het RTC wordt een 

netwerk gebouwd  gericht op relaties met focus op de lange termijn. 

In eerste instantie is het RTC-bestuur er verantwoordelijk voor dat er één of meerdere 

professionele (liefst full-time) talentcoaches worden aangetrokken. Deze coach ontwikkelt in 

samenwerken met het RTC-bestuur het trainingstechnische beleid, dat zich vertaalt in concrete 

zaken die opgenomen worden in meerjarenplan (bv. lange termijn prestatie targets) en jaarplan 

(bv jaardoelen).

De talentcoach verzorgt de talentontwikkeling binnen het RTC. De werkwijze is zodanig, dat 

een naadloze aansluiting met het Aegon Nationaal Roeiteam van de KNRB mogelijk is, als 

een talent klaar is om deze stap te maken. Deze perfecte aansluiting kan enkel en alleen 

gerealiseerd worden als de talentcoach volledig op de hoogte is van de werkwijze van de KNRB 

en hierover nauw contact heeft met de KNRB. 

Daarnaast moet de talentcoach nauw samen blijven werken met het RTC-bestuur, zij zijn 

immers verantwoordelijk voor het RTC en moeten hun stakeholders managen. RTC’s kunnen 

niet bestaan zonder hun stakeholders (hun financiële steun is onmisbaar), daarom is dit zo 

belangrijk.

Ook moet de talentcoach nauw samenwerken met verenigingsbestuurders. In eerste 

instantie moet dit, omdat stakeholders als de Universiteit een RTC alleen steunen als hun 

roeiverenigingen tevreden zijn over de samenwerking tussen RTC en vereniging. Daarnaast 

moet er ook een goede aansluiting zijn tussen de verenigingen en het RTC. Dit betekent dat 

verenigingscoaches helpen met identificeren en opleiden van potentieel talent, voordat ze 

binnen een RTC worden opgenomen. Dit betekent dat er getraind moet worden op een manier 

die bijdraagt aan deze goede aansluiting. De talentcoach moet deze manier van trainen 

blijven promoten bij de verenigingen en de bestuurders moeten dit ondersteunen. Daarnaast 

moeten de bestuurders ervoor zorgen dat de talentcoaches hun kennis overdragen op de 

verenigingscoaches, zodat niet alleen roeiers, maar ook verenigingscoaches baat hebben bij 

het RTC. De talentcoach zorgt met zijn kennis voor een kwaliteitsinjectie richting coaches 

van verenigingen, waardoor ook de eerste- en tweedejaars profiteren van professionelere 

begeleiding in de regio. In samenwerking met experts op de gebieden van kracht, fysiologie, 

sportmedische en mentale begeleiding ontstaat rondom de RTC’s een kennisbolwerk. De 
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professionaliteit van het RTC straalt af op jongerejaars op verenigingen, een motivatie om 

efficiënter en effectiever te trainen en zo ook aansluiting te bereiken. Het RTC kan via de 

door de KNRB mede verkozen talentcoach, gebruikmaken van kennis van het coachteam en 

begeleidingsteam van het Aegon Nationaal Roeiteam. 

De talenten binnen het RTC ontwikkelen zich onder leiding van de talentcoach, eventueel 

gesteund door verenigingscoaches. De progressie wordt bijgehouden door deze talentcoach. 

Via ergometer-, inspanningstesten, trial- en wedstrijduitslagen wordt progressie vastgelegd 

in het talentvolgsysteem van de KNRB. Nauwe samenwerking met het Nationaal Coachteam 

wordt gegarandeerd door de betrokkenheid van een door de KNRB aan het RTC toegewezen 

bondscoach bij een RTC. Er wordt gestreefd om monitoring van talenten gelijk te schakelen 

met de Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s) in Amsterdam en Eindhoven, dan wel één 

van de Olympische Netwerken. Via een dergelijk talent volgsysteem wordt inzicht vergroot in 

het potentieel en aanpassingsvermogen van talenten. Daarnaast kan het trainingsprogramma 

actiever bijgestuurd worden, met betere prestaties tot gevolg. Deze informatie over progressie 

van talenten is cruciaal voor het voortbestaan van het RTC, immers de RvT moet deze 

resultaten jaarlijks kunnen presenteren aan al haar stakeholders waaronder de KNRB.Veel 

RTC’s hebben hiervoor een jaarlijks moment ingepland. 

Daarnaast stelt het RTC-bestuur jaarlijks doelen en voor een gedeelte van deze doelen 

(gewenste prestaties) is de talentcoach verantwoordelijk. Het wel of niet behalen van deze 

doelen wordt meegenomen in de beoordeling van de talentcoach en bepaalt daarmee of deze 

aan blijft als talentcoach van het RTC.

De talentcoach zorgt ervoor dat talenten van verschillende verenigingen samen trainen. Ze 

varen met elkaar in verschillende nummers en ze varen ook tegen elkaar in deze nummers. Dit 

zorgt ervoor dat er enerzijds veel van elkaar geleerd kan worden en dat er daarnaast gezonde 

onderlinge competitie ontstaat, welke zo belangrijk is bij het ontwikkelen van talenten.

Het RTC-bestuur ondersteunt de talentcoach verder met de benodigde hardware faciliteiten. 

Dit wordt geregeld in samenwerking met de roeiverenigingen en partijen als de beheerders van 

roeibanen met bijbehorende loodsen of sportcentra van Universiteiten etc.
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3.2.3. Uitzendingen
Primair wil een RTC talenten ontwikkelen. Uitzenden van talenten uit de RTC-poule draagt bij 

aan de ervaring die ze moeten opdoen om voorin de velden te kunnen varen als ze uitgezonden 

worden als A-equipe van de KNRB. 

Daarnaast zijn uitzendingen unieke momenten waar de stakeholders kunnen profiteren van de 

exposure die deze momenten opleveren. Een Universiteit kan zich laten zien samen met andere 

toonaangevende Universiteiten.

Verder is het een moment waar een RTC haar internationale netwerk kan vergroten. Potentiële 

coaches kunnen gevonden worden en daarnaast kan er veel geleerd worden van de manier 

waarop roeien bedreven wordt in andere landen.

3.2.4. Instroom A-equippe (verbinden met KNRB)
Zoals gezegd slaat een RTC als regionaal partnerschap de brug van verenigingen naar het 

Olympisch trainingscentrum aan de Bosbaan. RTC’s zorgen voor meer continuïteit, structuur 

en transparantie in het KNRB beleid ten opzichte van talentontwikkeling. RTC roeiers trainen 

en ontwikkelen zich in kleine nummers, maar krijgen de gelegenheid zich in mei te kwalificeren 

voor uitzendingen in grote nummers. De ontwikkeling van talent op de lange termijn is 

belangrijker dan korte termijn succes.

Tot slot speelt communicatie richting de KNRB een belangrijke rol. Waar zaken als 

communicatie, transparantie en continuïteit op het gebied van talentontwikkeling in het 

verleden niet altijd even helder zijn geweest, is het is de taak van de RTC’s actief aan te sturen 

op coördinatie van RTC overstijgende activiteiten als trainingskampen en uitzendingen door de 

KNRB. De instroom bij het Aegon Nationaal Roeiteam is afhankelijk van de resultaten die een 

talent boekt gedurende een seizoen. Wel moet er binnen een RTC worden afgesproken (met 

o.a. de betrokken verenigingen) op welk moment een talent uitstroomt omdat hij of zij boven 

de status van talent uitstijgt ofwel omdat hij of zij te weinig progressie boekt om nog langer 

onderdeel uit te maken van een RTC. De beleidsplannen van de KNRB zijn hierbij leidend, maar 

afstemming met de verenigingen is hierbij gewenst. Bij een aantal RTC’s betalen verenigingen 

immers een (groot) deel van de kosten, en hierbij is het logisch dat zij kunnen aangeven in 

welke gevallen zij voor een talent willen betalen. Het vastleggen van uitstroomkwalificaties in 

samenwerking met de verenigingen is dus gewenst.
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3.3. Ondersteunende taken

3.3.1. Algemeen beleid
Om continuïteit te garanderen is het nodig om een aantal vaste beleidsstukken te ontwikkelen, 

welke qua visie in lijn moeten liggen met het beleid van de KNRB. Ook hier blijkt dat de 

verschillende RTC’s verschillende stukken hebben ontwikkeld, maar over het algemeen kan 

gesteld worden dat de volgende twee stukken essentieel zijn voor een goed werkend RTC:

•  meerjarenplan

•  jaarplan

Meerjarenplan

Het meerjarenplan wordt idealiter ontwikkeld door de RvT, aangezien het belangrijk is dat er 

draagvlak nodig is bij alle stakeholders. De RvT moet over de jaren controleren dat het lange 

termijn beleid nagestreefd en uitgevoerd wordt. Het zittende bestuur is verantwoordelijk voor 

de uitvoering.

Het meerjarenplan omvat minstens:

•  visie

•  missie

•  strategie

•  jaarcyclus

•  bijlagen

 -  overview stakeholders

 -  communicatieplan

 -  meerjarenbegroting

Jaarplan

Het jaarplan wordt elk jaar ontwikkeld door het zittende bestuur van het RTC. Dit plan ligt in lijn 

met het meerjarenplan en logischerwijs dus ook in lijn met het beleid van de KNRB. Het wordt 

getoetst aan het jaarlijks plan van de KNRB. De RvT controleert of het jaarplan jaarlijks geschreven 

wordt en het schrijven zelf gebeurt in samenwerking met de bestuurders van de roeiverenigingen. 

Het jaarplan wordt na schrijven gepresenteerd aan de RvT en dus aan alle stakeholders.

Het jaarplan omvat:

•  jaardoelen

•  begroting
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Verder bestaat er ook een ontwikkelplan voor elk talent. Aan het begin van elk seizoen maakt 

de talentcoach in samenwerking met de krachttrainer en de betrokken verenigingscoaches een 

jaarplanning voor elk talent. Daarnaast zal er per RTC een algemene planning worden gemaakt 

voor de projecten die dat seizoen gerealiseerd gaan worden en op welke momenten het RTC 

op trainingskamp gaat. De rol van de verenigingen is hierbij vrij beperkt tot het faciliteren van 

overleg en het eventueel regelen van het botenvervoer voor een trainingskamp.

3.3.2. Communicatie
Dat goede communicatie belangrijk is binnen en rondom een RTC, is vanzelfsprekend. Toch 

hebben alle RTC’s hier moeite en kleine problemen mee. In eerste instantie bij het opstarten, 

maar ook de RTC’s die al een tijd draaien. In principe zijn de onderlinge verbanden tussen alle 

partijen duidelijk en zijn rollen, taken en verantwoordelijkheden gedefinieerd, maar toch blijft 

het zo dat partijen vaak vinden dat ze onvoldoende ingelicht worden over belangrijke zaken 

omtrent het RTC. Een aantal RTC’s heeft er daarom voor gekozen om in hun meerjarenbeleid 

een communicatieplan bij te voegen. Hierin staan de belangrijkste communicatielijnen 

opgenomen en staat er ook wat er precies gecommuniceerd moet worden. Het is zelfs zo dat er 

RTC besturen zijn met een bestuursplek die in eerste instantie toegespitst is op communicatie 

tussen alle partijen.

Om invloed uit te oefenen op het RTC en zo de belangen van de SRV te waarborgen moet het 

bestuur van de SRV goed op de hoogte zijn van de lopende zaken, structuur en rollen binnen 

het RTC. Dit kan het bestuur doen door middel van goede communicatie.

 

Formele communicatie

Informele directe
communicatie

Informele indirecte
communicatie

Indirecte acties

Directe acties

ACTIE VAN RTC

Bestuur SRV

Coach SRV Oud-lid
SRV

Talentcoach RTC

Raad van Toezicht
RTC

Bestuur RTC

Figuur 1 Communicatie en beïnvloedbare acties van het RTC
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3.3.3. Financiën
Sponsorbedragen en subsidies dekken bij de meeste RTC´s niet alle kosten af, de verenigingen 

zullen ook een deel van de kosten moeten betalen (ofwel als bulkbedrag ofwel een bepaald 

tarief per roeier). Hierbij is het belangrijk dat de betrokken verenigingen garant staan voor de 

door hen te dragen kosten en deze voor meerdere jaren in begroten om het voortbestaan van 

het RTC  (en dus de opleiding van de talenten) te garanderen. Afhankelijk van de afspraken met 

de betrokken verenigingen en het RTC kan worden gekozen voor een model waarbij iedereen 

een vast bedrag betaald ofwel voor een model waarbij de kosten afhankelijk zijn van het aantal 

deelnemende roeiers. 

De orde groote van de bedragen op de begrotingen en afrondingen van de RTC’s wijken 

behoorlijk van elkaar af. De aantal RTC-roeiers verschilt ook erg per RTC, maar zelfs per roeien 

verschillende bedragen behoorlijk. De RTC’s met behoorlijke bedragen op de begroting worden 

allemaal gesteund door hun Universiteiten die forse bedragen bijdragen, waarbij de TU Delft de 

kroon spant en in feite één van de grootste sponsors van het Nederlandse roeien is. Deze RTC’s 

hebben ook meer werk aan het op de hoogte houden van de Universiteiten voor wat betreft 

prestaties. 

3.3.4. Technisch beleid
Het trainingstechnisch beleid uit het meerjarenplan wordt opgesteld door de RvT. Bij 

onvoldoende kennis hierover binnen de RvT zullen ze zeker moeten samenwerken met de 

eventueel al aanwezige talentcoach (welke nauw contact heeft met de KNRB en dus ook hun 

beleid kent), verenigingsbestuurders en het RTC-bestuur.

Trainingstechnisch beleid uit het jaarplan wordt geschreven door het RTC-bestuur in 

samenwerking met de verenigingsbestuurders en de talentcoach.

3.3.5. Marketing & Sponsoring
Er zijn vaak redelijk wat kosten verbonden aan het effectief runnen van een RTC. Om de 

kosten voor de verenigingen en de KNRB te drukken is het wenselijk om een zo groot 

mogelijk deel door derden te laten betalen. Afhankelijk van de organisatiestructuur kunnen 

verenigingsbestuurders een grote rol spelen in het werven van sponsoren en het binnenhalen 

van subsidies. Door het netwerk van de verenigingen en de contacten met de gemeente, 

provincie of Universiteit te gebruiken kan er vaak sneller worden geschakeld en kan men eerder 

contact maken met mogelijk sponsoren. Verenigingen kunnen huiverig zijn om hun contacten 

te delen met ‘derden’ zoals een RTC, maar elke euro die via sponsoring binnenkomt hoeft niet 
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door een vereniging zelf te worden opgebracht. Inmenging van de verenigingsbestuurders is dus 

wenselijk.

3.3.6. Innovatie
RTC’s hebben goede relaties met Universiteiten. Zoals gezegd worden een aantal RTC’s financieel 

gesteund door Universiteiten. Dit zorgt ervoor dat RTC aan voorwaarden van de Universiteiten 

moeten voldoen. Eén van die voorwaarden is vaak dat RTC’s meedraaien in innovatieprojecten. 

Innovaties op bijvoorbeeld technisch en medisch gebied. De belangen van Universiteiten reiken 

nou eenmaal verder dan enkel en alleen roeien en daar moet een RTC rekening mee houden.

3.4. Jaarcyclus
De RTC’s hanteren jaarcycli die niet hetzelfde zijn, maar ook hier is een min of meer algemene 

standaard uit voorgekomen, welke te zien is in onderstaande tabel.

Jaarcyclus

Maand Activiteit Toelichting

September Startbijeenkomst Kennismaking bestuur verenigingen en RTC

Kick-off seizoen Vaststellen sporters RTC, toelichten doelen 

en werkwijze RTC

December-Januari Halfjaarlijkse evaluatie Evalueren voortgang sporters/ploegen en 

functioneren coaches

Januari Eventueel 2e 

instroommoment

Indien wenselijk een 2e moment voor 

sporters om in het RTC te komen

April Evaluatie Evalueren functioneren coaches besluiten 

tot voortzetten contract of niet.

April-Mei Inventarisatie coaching Coaching voor volgende seizoen 

inventariseren en zo nodig extra  

coaches aantrekken

Juni Afrekening & Begroting Opstellen afrekening en begroting

Opstellen beleid Opstellen van doelen/ambitie voor  

volgend seizoen
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3.5. Meten en presenteren resultaten
RTC’s willen logischerwijs zelf in de gaten houden hoe de progressie van de talenten is. Deze 

progressie moet echter ook presentabel gemaakt worden voor externe partijen. Met name de 

directe stakeholders van het RTC moeten op de hoogte gehouden worden door de RvT, zodat 

zij kunnen beslissen of ze een RTC wel of niet blijven steunen. Zoals eerder gezegd is deze 

steun vaak essentieel voor het voortbestaan van een RTC. Het RTC-bestuur is verantwoordelijk 

voor een jaarverslag waarin progressie en resultaten inzichtelijk worden weergegeven. Op dit 

moment is hier geen format voor, maar wellicht komt er in de toekomst een standaard voor alle 

RTC’s. Hieronder zijn een aantal zaken opgesomd waar men aan zou moeten denken als men 

spreekt of het meten en presenteren van progressie en resultaten.

Meten

• Wie zijn je roeiers? Wie zijn je coaches?

• Uitzendingen

• Resultaten op toernooien

• Resultaten op selectie

• Ontwikkeling roeiers d.m.v. profieltesten

Presenteren

• Jaarlijkse vergadering

 - Presentatie resultaten door talentcoaches

 - Vooruitblik komend  jaar

• Evenementen

 - Opening

 - Borrel op wedstrijden

 - Sparsessie met bijeenkomst

 - Evenementen op een van de SRV’s

 - Etc.

• Jaarverslag

• Website

 - RTC

 - SRV’s

 - Andere betrokkenen als universiteit en bedrijfsleven

• Nieuwsbrief

• Sociale media

• Etc.



50

Best-practises:

•  Een RTC moet duidelijk in kaart hebben welke belanghebbende partijen invloed hebben op 

een RTC, om zo haar positie goed voor ogen te blijven houden.

•  Een RTC moet actief tegemoet komen aan de eisen van belangheddende partijen, om zo het 

voortbestaan van het RTC te verzekeren.

•  Structuur aanbrengen in een RTC is belangrijk, om zo ook in kaart te hebben wie er allemaal 

een rol hebben en wie er op de hoogte gehouden moeten worden.

•  Kernprocessen van een RTC identificeren helpt om aan te geven waar een RTC om draait en 

om zo de “neuzen één kant op te krijgen”.

•  Het is aan te bevelen om met een Raad van Toezicht te werken, om zo de belangen van 

belangrijke stakeholders te managen en om de lange termijn beleid van het RTC in de gaten 

te houden.

•  Als een RTC goed wil draaien heeft ze een pro-actief bestuur nodig dat dagelijks tijd stopt 

in het RTC.

•  Een RTC heeft een aantal kerndocumenten nodig waarin het beleid vastligt.

•  Verenigingen moeten nauw samenwerken met RTC’s om talentidentificatie goed te laten 

verlopen, aangezien verenigingen zelf een grote rol spelen in het binnenhalen van talenten.

•  Verenigingen kunnen veel kennis uit RTC’s absorberen en door laten vloeien naar eigen 

coaches en roeiers.

•  Voor een aantal RTC’s in Nederland kan het onderwerp innovatie ervoor zorgen dat er veel 

meer draagvlak ontstaat voor dat RTC (denk aan Universiteiten die willen laten zien dat ze 

bijdragen aan innovatie).

4. Hoe werk je al roeibestuur samen met een RTC?
De belangrijkste stakeholders van een RTC zijn de studenten roeiverenigingen, want daar 

komen de talenten vandaan. Het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dat het RTC-

bestuur en ook de talentcoaches heel erg pro-actief acteren richting de bestuurders van de 

roeiverenigingen. Dit is echter bij alle RTC’s niet het geval en afgelopen jaren werd duidelijk 

dat RTC-besturen vaak tekort schieten in het communiceren van datgene wat ze willen en 

wat ze doen. Men kan dan gaan wijzen naar elkaar, maar het is beter om als bestuurder van de 

roeivereniging in te zien dat je zelf ook pro-actief moet acteren richting de bestuurders van de 

RTC’s en ook richting de talentcoaches. Uiteindelijk zit er natuurlijk een persoon in de RvT die 

de belangen van de studenten verenigingen vertegenwoordigd, maar dit is niet altijd voldoende. 

De RvT is vaak niet dagelijkse bezig met het RTC en de verenigingen zijn dat wel. 
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Het is dan ook belangrijk om met een eigen studenten bestuur een goede visie te hebben op de 

samenwerking met een RTC en alle stakeholders. Zonder deze visie ben je stuurloos en is het 

lastig om pro-actief te acteren richting het bestuur van een RTC.

Een aantal RTC’s hadden bijvoorbeeld erg veel moeite met het formuleren van hun jaarbeleid. 

Verenigingen hadden behoefte aan een plan, waar ze zelf ook invloed op wilde hebben. 

Uiteindelijk moesten de bestuurders van de studenten roeiverenigingen zelf het RTC-bestuur 

min of meer blijven aanmoedigen om samen tot een goed jaarplan te komen. Blijven vragen en 

inzien dat je als verenigingsbestuurder pro-actief moet handelen richting een RTC was en is nog 

steeds de sleutel tot succes.

Best-practises:

•  Als verenigingsbestuurder is het belangrijk om te weten dat je enorm veel invloed hebt op 

het RTC, immers verenigingsroeiers worden daar verder ontwikkeld.

•  Een verenigingsbestuurder mag veel verwachten van een RTC, maar moet niet vergeten om 

zelf ook pro-actief te blijven handelen richting een RTC om zo o.a. het RTC-bestuur scherp 

en alert te houden.

•  Een eigen visie als verenigingsbestuurder op een RTC is belangrijk om te kunnen gebruiken 

in gesprekken met een RTC.



“Ik wil een gouden medaille halen op de Olympische Spelen. Is 
het niet in Rio, moet het maar 2020 worden. Of ’24 of ’28. Op 
je 41e kan het namelijk ook nog. Daarvoor moet nu alles wijken, 
zolang ik er lol in houd natuurlijk. Ik train zes dagen per week. 
Het is ook een bepaalde veiligheid: ik hoef geen keuzes te 
maken, ik hoef alleen maar hard te roeien. En als mijn li-

chaam niet meer wil, kan ik altijd weer gaan werken als 
hovenier. Dat vond ik ook leuk.”

Aegon is hoofdsponsor van de Konink-
lijke Nederlandsche Roeibond en 

helpt sporters hun doelen 
te realiseren.

“Goud in
   Rio 2016.”

Roel Braas
Ski� 

Bedenk je toekomst.
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