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Afwezig met  

Kennisgeving Alkmaarsche Roei- en Zeilvereeniging, roeiafdeling, Roeivereniging De Ank, AROSS, 

Asser Roeiclub, Eindhovense Roeivereniging Beatrix, Watersportvereniging 

Binnenmaas, Roeivereniging de Dragt, Cadetten Roei- en Zeilvereniging Dudok Van 

Heel, Roeivereniging Epsilon, Nijenrode Roeivereniging Het Galjoen, Apeldoornse 

Roei Vereniging De Grift, Culemborgse Watersportvereniging De Helling, 

Roeivereniging Jason, Koninklijke Zeil- & Roeivereniging Hollandia, Roeivereniging 

Honte, Roeivereniging De Kogge, Maastrichtsche Watersport Club, Roeivereniging 

Rijnmond, Roosendaalse Roeivereniging, Roeivereniging Rowdow, Goese 

Roeivereniging Scaldis, Roeivereniging De Stern, Purmerender Roeivereniging De 

Where, de heer J.P. van Dijke (drager erepenning), mevrouw R. Meester-Broertjes 

(drager erepenning), de heer J.K. Mak (drager erepenning), mevrouw D. Bollaert-Smit 

(drager erepenning) 

 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering (AV) van de KNRB om 10.00 uur en heet alle 

aanwezigen van harte welkom, met name de ereleden en dragers van erepenningen. Hij is blij te 

kunnen meedelen dat het sponsorcontract met Aegon is verlengd tot 2020.  Hij brengt in herinnering 

dat deze AV uitgeschreven is omdat de KNRB voor november 2016 moet beschikken over een 

goedgekeurde begroting om tegemoet te komen aan de richtlijnen van NOC*NSF.  

 

 

2. Ingekomen stukken 

De ingekomen brief van De Amstel, Die Leythe, Het Spaarne en De Maas zal betrokken worden bij de 

behandeling van agendapunt 6. 

 

 

3. Notulen van de Algemene Vergadering van 5 maart 2016 

De voorzitter concludeert dat de notulen van de AV van 5 maart 2016 worden vastgesteld.  

 

 

4. Bestuursmededelingen 

De voorzitter deelt mee dat zowel de LW2x als de M8+ voor Nederland de trofee hebben gewonnen 

voor het land dat na drie Wereld Bekerwedstrijden het klassement aanvoert. Hij wil daarmee geen 

voorspelling doen voor de uiteindelijke uitslag maar het is leuk en het is zeker opgevallen in het 

buitenland. Hij geeft het woord aan de heer Grootenhuis voor een update van het WK 2016 in 

Rotterdam. 

 

De heer Grootenhuis laat aan de hand van een aantal dia’s zien dat het heel goed gaat met de 

organisatie van het WK 2016. Een van de zorgpunten was het aantal beschikbare parkeerplaatsen. 

Dankzij de afdeling Topsport van de gemeente Rotterdam wordt tijdelijk een hectare meer verharde 

parkeerruimte aangelegd.  Het parkeerterrein ligt op slechts 2 minuten open van de hoofdingang van 

de baan. Desgevraagd voegt spreker eraan toe dat de baan ook goed bereikbaar is met het openbaar 

vervoer. Vanaf station Rotterdam Alexander rijdt regelmatig een pendelbus. Er komt een 

glasvezelverbinding die ruimte biedt aan twee gescheiden wifi-netwerken, één voor de toeschouwers 

en één voor de organisatie. Alle faciliteiten op de baan zijn klaar en alle contracten zijn getekend. De 

Telegraaf Media Groep zal als partner van het WK binnenkort beginnen met een perscampagne. Er 

komt een souvenir magazine. Studenten van Inholland Rotterdam nemen de publiciteit via social 

media voor hun rekening. In de pauzes tussen de wedstrijden zullen verschillende side events 

plaatsvinden, variërend van een Rotterdams vrouwenkoor tot een Waka event. In het kader van city 
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dressing Rotterdam krijgt het WK mediaruimte op de grote tv-schermen op  het Centraal Station 

Rotterdam. Er volgt nog een campagne om de Nederlandse roeiverenigingen zo veel mogelijk te 

betrekken bij het WK. Er hebben zich reeds 450 vrijwilligers aangemeld maar voor een goed verloop 

van het hele evenement zijn er nog minstens 200 meer nodig. Tot slot benadrukt spreker dat een 

geslaagd WK alleen tot stand kan komen in samenwerking met de verenigingen en hun leden. Alle 

verenigingen hebben informatiepakketten toegestuurd gekregen, ook digitaal. Spreker roept de 

besturen op om die informatie met hun leden te delen.  

 

De voorzitter sluit zich daar van harte bij aan. Onverwacht voegt hij een agendapunt toe.  

 

Uitreiking van de Erepenning in Goud van de KNRB 

 

De heer Kraak (commissaris ontwikkeling breedtesport) deelt mee dat de Toercommissie van de 

KNRB 75 jaar bestaat. Dit jaar heeft de commissie haar eerste tocht in Friesland van 75 jaar geleden, 

herhaald. Ondanks het slechte weer was het een enorm succes. De commissie organiseert niet alleen 

roeitochten in Nederland maar ook meerdaagse tochten in het buitenland die minutieus worden 

voorbereid. Sinds 1993 is Rob Datema een van de voortrekkers van de commissie. Naast het 

voorbereiden van tochten houdt hij zich al jaren bezig met de financiën van de commissie. Rob 

Datema heeft zich daarnaast beziggehouden met de organisatie van tochten in het buitenland, het 

beheer van de jeugd- en toerboten van de KNRB en de cursus roeien op stromend water. Het bestuur 

van de KNRB draagt Rob Datema voor voor de Erepenning in Goud. De AV stemt in met applaus.   

 

De heer Datema bedankt de AV voor deze onderscheiding. Hij heeft het al die jaren met veel plezier 

gedaan. Sterker nog: “Het deelnemen aan tochten is leuk maar het organiseren vooraf is eigenlijk nog 

leuker.”  

 

 

5. Voordracht kandidaat-voorzitter KNRB 

De voorzitter deelt mee dat het bestuur erin geslaagd is om een goede kandidaat te vinden voor het 

voorzitterschap van de KNRB. De selectiecommissie, bestaande uit vier bestuursleden en de directeur 

van de KNRB, heeft een flink aantal kandidaten gesproken. De keuze is tot stand gekomen in een 

zorgvuldig proces op basis van vooraf opgestelde criteria en met waarborgen voor objectiviteit en 

vertrouwelijkheid. In de gesprekken is onder meer gelet op affiniteit met de roeisport, ervaring in een 

complexe omgeving, de toekomstbestendigheid van het roeien en de roeigemeenschap en de rol van 

het bestuur daarin. De voorzitter geeft het woord aan de heer Arisz.  

 

De heer Arisz woont in Haarlem met zijn vrouw en twee kinderen die beiden op de middelbare school 

zitten. Hij is als jeugdlid begonnen bij Naarden en via Die Leythe uiteindelijk bij Nereus 

terechtgekomen. Hij heeft onder meer de WK gewonnen in 1989, de Varsity in 1991 en een vijfde 

plaats behaald op de OS in 1992. Hij is daarnaast assistent-bondscoach geweest onder Jan Klerks en 

lid van de CTR. Nu de kinderen wat ouder zijn, wil hij zich graag weer inzetten voor het roeien.  

 

De voorzitter deelt mee dat het bestuur de kandidatuur van de heer Arisz unaniem steunt. Hij vraagt of 

de AV instemt met de voordracht van de Arisz. Aldus wordt besloten.  

 

 

6. Voorstel extra funding 

De voorzitter  geeft een toelichting, alvorens het voorstel in stemming te brengen. Het onderwerp is 

vaker aan de orde geweest en daarbij bleek dat de verenigingen het onderling niet altijd eens waren. 

Daarom rees voor het bestuur de vraag wat de leden nu echt vinden. De voorzitter schetst de grote 

veranderingen die in de laatste jaren hebben plaatsgevonden met tegelijkertijd dalende 

subsidiebijdragen waardoor we nu werken met veel lagere budgetten. Na de tegenvallende resultaten 

tijdens de Olympische Spelen in 2012 was de KNRB genoodzaakt om de oorzaken daarvan te 
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analyseren. De conclusies waren dat er voldoende talent was in Nederland (en de instroom daarvan 

neemt nog steeds toe) maar dat er te weinig sprake was van kennisuitwisseling en vertrouwen, dat de 

voorbereidingen voor de OS 2012 matig waren, dat de talentontwikkeling onvoldoende gestructureerd 

was aangepakt en dat het OTC uitgebreid moest worden. Dat laatste is inmiddels gebeurd, waardoor 

op trainingskampen en reiskosten bespaard kan worden en inmiddels heerst er ook harmonie in het 

team. Resteert als verbeterpunt talentontwikkeling.  

De ambities voor het MJP 2017+ zijn vastgesteld door de AV en worden gezien als wenselijk en 

haalbaar. De vraag is echter wat er moet gebeuren om die ambities te realiseren. Uit gesprekken met 

een aantal verenigingen (vooral leveranciers van jeugdig talent) en RTC’s bleek dat de verenigingen 

behoefte hebben aan meer ondersteuning voor talentontwikkeling en dat de wens om daaraan meer 

geld te besteden breed gedeeld wordt. De extra kosten daarvoor worden geschat op 200.000 euro. 

Daarnaast is er behoefte aan extra investeringen in sportparticipatie omdat verenigingen grote 

behoefte hebben aan extra ondersteuning. Financieel gezien zijn de uitgangspunten niet bepaald 

rooskleurig. De begroting en personele bezetting van de KNRB zijn de afgelopen vier jaar met een 

derde teruggelopen, terwijl de taken hetzelfde zijn gebleven. Volgens de voorzitter is er sprake van het 

hardnekkige misverstand dat de bond zelf kan bepalen waaraan subsidie besteed wordt, terwijl de vrij 

besteedbare middelen van de KNRB eigenlijk alleen bestaan uit de contributieopbrengsten. 

Sponsorgeld en overige inkomsten zijn geoormerkt voor bepaalde doelen. Dat geldt ook voor de 

Lottogelden van NOC*NSF die grotendeels bestemd zijn voor topsport.  

Het bestuur wil met het voorliggende voorstel extra geld realiseren maar is daarbij nadrukkelijk op 

zoek naar een breed draagvlak. Daarom is een enquête gehouden die uiteindelijk is ingevuld door 64 

verenigingen (ongeveer 19.000 leden). Daaruit blijkt dat een grote meerderheid de behoefte aan extra 

investeringen via de KNRB weliswaar steunt, maar 200.000 euro te veel vindt en het geld niet alleen 

wil besteden aan talentontwikkeling maar ook aan opleidingen en participatie. De voorzitter legt uit 

waarom het bestuur kiest voor een contributieverhoging. Ten eerste omdat een extra investering ten 

koste van de eigen inbreng op topsport, rechtstreeks gevolgen heeft voor de subsidie van NOC*NSF 

omdat daarbij cofinanciering een voorwaarde is. Ten tweede omdat een bijdrage uit wedstrijden geen 

soelaas biedt omdat kosten en moeite niet of nauwelijks opwegen tegen de opbrengsten.  Uit de 

enquête blijkt dat een flinke meerderheid bereid is om iets te doen maar dat het aanvankelijk beoogde 

bedrag van 200.000 euro te hoog gegrepen is. Een grote meerderheid vindt dat ook ten dele op eigen 

bijdragen moet worden gesteund maar dat staat buiten de discussie van vandaag. In het algemeen 

vinden de leden dat extra geld niet alleen naar talentontwikkeling moet gaan en zeer velen vinden dat 

het op te brengen geld via de contributie moet worden opgehaald, of via een combinatie waarbij 

contributieverhoging minstens de helft moet opbrengen.  

Het bestuur stelt voor om de contributie te verhogen met € 4,50 per lid per jaar, waarvan 100.000 euro  

bedoeld is voor talentontwikkeling, 28.000 euro voor opleidingen (14.000 euro tariefverlaging 

opleidingen niveaus 2 en 3 en 14.000 euro 3 x coachcongres per 2 jaar) en 22.000 euro voor 

sportontwikkeling (regiobijeenkomsten en meer verenigingsondersteuning). De voorzitter stelt voor om 

schriftelijk te stemmen over dit voorstel om verwarring te voorkomen. Daarna zal hij ingaan op de 

resterende punten uit de brief van De Amstel, Die Leythe, Het Spaarne en De Maas. 

 

De heer Meijer (Saurus) informeert naar de definitie van talentontwikkeling in dit verband.  

 

De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) antwoordt dat de KNRB gebruikmaakt van een 

talentprofiel, waarbij het vooral van belang is dat een sporter zich ontwikkelt langs een voorspelbare 

lijn in de richting van een podiumplaats. 

 

De heer Meijer (Saurus) vraagt of de 100.000 euro die volgens dit voorstel ingezet zal worden voor 

talentontwikkeling, ook ten goede komt aan het studentenroeien.  

 

De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) antwoordt dat de middelen in principe bedoeld zijn voor  

alle geïdentificeerde talenten die op weg zijn naar het podium, zowel junioren als senioren. 
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De heer Meijer (Saurus) vraagt of de middelen alleen ingezet worden via de RTC’s of ook via de 

verenigingen.  

 

De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) antwoordt dat de precieze besteding van de middelen 

ieder jaar opnieuw vastgesteld wordt door middel van het jaarprogramma.  

 

De heer Meijer (Saurus) vraagt hoe het bestuur gekomen is tot het bedrag van 100.000 euro.  

 

De voorzitter antwoordt dat het bestuur een afweging heeft gemaakt op basis van de enquête. Het 

bestuur verwacht dat er draagvlak is voor dit voorstel.  

 

De heer Meijer (Saurus) vindt de presentatie van de voorzitter op dat punt moeilijk te volgen. Het komt 

op hem over als gegoochel met cijfers.  

 

De voorzitter legt nogmaals uit dat uit de antwoorden duidelijk bleek dat 200.000 euro te hoog 

gegrepen was. Twee derde van de respondenten wil echter wel iets doen. Het bestuur vindt dat er iets 

moet gebeuren en verwacht dat er draagvlak zal zijn voor dit voorstel. Ook studentenverenigingen 

zullen er baat bij hebben maar de voorzitter realiseert zich terdege dat het bestuur dit verhaal goed zal 

moeten uitleggen aan de verenigingen.  

 

De heer Meijer (Saurus) vraagt of deze contributieverhoging eenmalig is of dat de verenigingen 

kunnen verwachten dat er volgend jaar weer om een verhoging gevraagd zal worden.  

 

De voorzitter antwoordt dat er de komende vier jaar geen sprake zal zijn van een verdere verhoging 

met uitzondering van de inflatiecorrectie en dat de extra middelen specifiek voor de voorgestelde 

doelen zijn. 

 

De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) legt uit waarom er meer geld nodig is dan vroeger. In 1973 

waren er bijvoorbeeld maar twee buitenlandse wedstrijden voor junioren. Daarnaast is niet alleen het 

aantal wedstrijden enorm toegenomen maar ook de equipe is enorm gegroeid. In 1973 bestond het 

onder 23-roeien nog niet. Ook voor senioren geldt dat het aantal wedstrijden en deelnemers enorm is 

toegenomen. De contributie is de afgelopen jaren slechts verhoogd met het inflatiepercentage. Als 

met al vindt hij het niet zo gek dat een contributieverhoging wordt voorgesteld.  

 

De heer Molenaar (ZZV) vraagt wat de KNRB doet om extra sponsorgelden binnen te halen. 

 

De voorzitter antwoordt dat de KNRB het op dat punt beter doet dan menig andere sportbond. Het 

bestuur doet er alles aan maar het blijft moeilijk en het is maar net gelukt om de sponsoring van het 

WK 2016 rond te krijgen. Hij benadrukt wel dat het enorm zou helpen als sponsors meer zouden 

mogen weten over de leden van de KNRB.  

 

De heer Van Uitert (Rijnland) begrijpt dat 4,50 euro gezien wordt als een bescheiden bedrag maar 

percentueel is het een verhoging van maar liefst 15% die hij maar moeilijk aan de leden van zijn 

vereniging kan verkopen. Hij verwijst naar het visiedocument Jeugdtopsportroeien KNRB uit maart 

2015. Hij is gewend dat plannen eerst uitgevoerd en geëvalueerd worden, voordat er weer nieuwe 

plannen gemaakt worden met alle financiële gevolgen van dien. Hij is er niet helemaal gerust op dat 

volgens dat stramien gewerkt wordt. Hij zou liever zien dat de oorspronkelijke plannen uit het 

visiedocument eerst afgemaakt worden.  

 

De voorzitter beaamt dat de verhoging van de contributie inderdaad een dilemma is. Hij hoopt echter 

dat de heer Van Uitert toch wil proberen om het aan de leden van Rijnland uit te leggen. Het bestuur 

pleit ervoor om het nu te doen omdat er voor de komende vier jaar een plan gemaakt moet worden en 
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inmiddels de regels veranderd zijn. De route naar Tokyo begint nu. Hij realiseert zich dat ook dit goed 

uitgelegd moet worden aan de verenigingen.  

 

De heer Koopman (De Amstel) brengt in herinnering dat in het door de heer Uitert genoemde 

visiedocument staat dat er 100.000 euro meer nodig is en dat het huidige voorstel dus bedoeld is om 

het te kunnen uitvoeren. 

 

Mevrouw Van Dam (ARB) is van mening dat junioren wel degelijk onder de definitie van talent kunnen 

vallen. Zij verwijst naar het MJP 2017+, waarin als criterium voor talent gesproken wordt over ‘8 jaar 

voor het podium’. Dat zou dus ook voor junioren kunnen gelden.  Zij ziet daarin enige speelruimte. 

Ook aan de andere eisen kunnen de huidige programma’s van junioren en senioren-B voldoen. Zij 

denkt bovendien dat ook de 30%-regeling ruimte biedt, als de KNRB met NOC*NSF in overleg treedt.  

 

De voorzitter antwoordt dat de definities strikter gehanteerd worden dan voorheen.  

 

Mevrouw Van Dam (ARB) brengt daar tegenin dat NOC*NSF ook nog niet weet hoe de nieuwe regels 

zullen uitpakken en dat het daarom handig is om iedere mogelijke speelruimte te benutten. De KNRB 

zou kunnen aanvoeren dat verenigingen zelf heel veel investeren in jeugd en junioren.  

 

De voorzitter antwoordt dat het visiedocument is vertaald in budgetregels. Het bestuur heeft de zaak 

grondig bestudeerd en dat heeft geresulteerd in het voorliggende voorstel. NOC*NSF is streng omdat 

alle bonden dezelfde problemen hebben. De KNRB moet zich strikt houden aan een dik pak 

budgetregels.  

 

Mevrouw Van Dam (ARB) heeft ten tweede een vraag over agenda van deze vergadering. Zij vindt dat 

veel onderdelen van de ingezonden brief van De Amstel, Die Leythe, Het Spaarne en De Maas raken 

aan deze discussie.  

 

De voorzitter antwoordt dat de uitslag van de stemming over dit voorstel gevolgen heeft voor de 

bespreking van de brief.   

 

Mevrouw Van Dam (ARB) vindt dat het bestuur eerst de vragen uit de brief zou moeten 

beantwoorden. 

 

De voorzitter denkt daarentegen dat er een heel andere discussie ontstaat, als de AV het voorstel van 

het bestuur afwijst.  

 

De heer Smit (De Maas) verklaart als een van de ondertekenaars van eerdergenoemde brief dat het in 

punt 1 van de brief niet zozeer gaat om het absolute percentage maar dat dit punt gezien moet 

worden als een oproep om blijvend meer aandacht te besteden aan talentontwikkeling en de 

financiering daarvan. De brief is ook een oproep aan andere verengingen om zich in de aanloop naar 

een AV ook serieus te interesseren voor zo’n onderwerp en van tevoren goed na te denken over het 

gepresenteerde plan. Het bestuur trekt de kar en tot nu toe behoorlijk succesvol. Spreker heeft de 

brief meeondertekend maar vindt het gepresenteerde plan goed, omdat het volgens hem tot stand is 

gekomen dankzij de kritische opmerkingen van de verenigingen en de afweging van het bestuur. De 

andere punten wil hij wel straks nog bespreken. De Maas heeft overigens de enquête niet 

beantwoord, vermoedelijk omdat die bij de spam is beland.  

 

De heer Van Kouterik (Die Leythe) denkt dat het bestuur een hele worsteling heeft doorgemaakt met 

dit voorstel als resultaat. Hij vindt dat de AV hiermee kan instemmen, hoewel hij liever zou zien dat er 

geïnvesteerd zou worden in kwaliteitsverbetering van de opleidingen dan dat gestreefd wordt naar 

tariefsverlaging. Als de AV instemt met het voorstel, dan lijkt het  hem handig dat het bestuur de kern 
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van het verhaal op papier zet, zodat de besturen van de verenigingen hun leden op een gemakkelijke 

manier op de hoogte kunnen brengen.  

 

De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat de kwaliteit van de opleidingen wordt 

gemonitord en dat de waardering de afgelopen tijd omhoog is gegaan. Hij hoopt dat er straks meer 

verenigingen gebruik gaan maken van de opleidingen.  

 

De heer Van Kouterik (Die Leythe) heeft niet gezegd dat de kwaliteit slecht is maar wat hem betreft 

moet er altijd naar verbetering gestreefd worden. Bovendien profiteren verenigingen van een 

kwalitatief goede opleiding en daar mag wat hem betreft een redelijk bedrag voor gevraagd worden. 

 

De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) neemt zijn opmerking mee.  

 

Mevrouw Neppérus (FAC) voert het woord namens de Financiële Advies Commissie (FAC). De FAC 

heeft de stukken bestudeerd en meermaals met de penningmeester overlegd. Zij benadrukt dat het 

geld van NOC*NSF wel degelijk gelabeld is voor het toproeien, hoe jammer dat ook is. De FAC steunt 

het bestuursvoorstel, hoewel de leden besluiten over de invulling.  

 

De heer Moors (Phocas) heeft de voorzitter horen zeggen dat het zou helpen als sponsoren meer 

gebruik zouden mogen maken van het ledenbestand van de KNRB. Hij pleit ervoor dat de 

verenigingen daarover nadenken en dat AV bijvoorbeeld toestemming geeft voor mailingen.  

 

De heer Kooiman (De Kop) vraagt of de contributieverhoging ook geldt voor junioren. 

 

De heer Feenstra (penningmeester) antwoordt dat de verhoging geldt voor alle soorten leden.  

 

Mevrouw Fobler (secretaris) vraagt of iedereen de presentielijst getekend heeft. Zij legt uit dat de 

KNRB een gewogen stemming kent; grote verenigingen hebben meer stemmen dan kleine 

verenigingen. Zij stelt voor dat de heer Landman en de heer Mol namens de KNRB zitting nemen in de 

stemcommissie en de heer Van Bekkum van De Maas. Aldus wordt besloten.  

 

De voorzitter herhaalt het voorstel om verwarring te voorkomen. Het bestuur van de KNRB stelt voor 

om de contributie te verhogen met 4,50 euro per lid per jaar. Van iedere 4,50 euro zal steeds 3 euro 

besteed worden aan talentontwikkeling. 

 

Mevrouw Fobler (secretaris) deelt mee dat de stemmen zijn geteld. Er hebben 50 verenigen en 

begunstigers gestemd. Daarvan hebben 30 verenigingen voor gestemd (83 stemmen), 18 

verenigingen tegen (55 stemmen) en 2 verenigingen (8 stemmen) hebben zich onthouden van 

stemming. Daarmee is het voorstel aangenomen.  

 

De voorzitter stelt voor verder te gaan met de onderwerpen uit de ingezonden brief die niet gedekt zijn 

door het zojuist aangenomen voorstel.  

  

De heer Koopman (De Amstel) wijst erop dat de in punt 1 van de brief genoemde 20% is bedoeld om 

het bedrag voor talentontwikkeling te borgen. Er is gekozen voor een percentage omdat dat tot gevolg 

heeft dat talentontwikkeling meeprofiteert in tijden dat het heel goed gaat, maar omgekeerd ook 

inlevert als het slecht gaat. Als dat idee niet uitvoerbaar is binnen de regels van NOC*NSF, dan 

vragen de verenigingen het bestuur om met een ander voorstel te komen om de bijdrage aan 

talentontwikkeling te borgen voor langere termijn. 

 

De voorzitter antwoordt dat het inderdaad moeilijk is om met een percentage te werken.  
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De heer Koopman (De Amstel) gaat ervan uit dat het bestuur voor de volgende Algemene 

Vergadering met een voorstel komt dat wel uitvoerbaar is.  

 

De heer Feenstra (penningmeester) benadrukt dat het bedrag te allen tijde geoormerkt blijft.  

 

De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) voegt eraan toe dat de AV moeilijk 20% kan eisen van 

geld, waarover de KNRB niet gaat; het zijn middelen die ingebracht worden door NOC*NSF. Het is wel 

mogelijk om een absoluut bedrag te oormerken. Vervolgens gaat hij in op de in de brief uitgesproken 

zorgen over selectie-eisen, selectieprocedures en de feitelijke selecties. Hij gaat ervan uit dat dit punt 

is ingegeven door een aantal specifieke zaken die zich in het afgelopen jaar heeft voorgedaan. Hij kan 

zich die zorgen voorstellen en hij begrijpt ook de behoefte aan duidelijke regels en goede afspraken.  

De heer Olthof (Het Spaarne) legt uit dat dit punt niet alleen betrekking heeft op junioren en SB maar 

op alle toproeiers. Achteraf gezien is de naam CTR misschien niet zo goed gekozen omdat er eerder 

een CTR heeft bestaan die een andere rol had. Het voorstel doelt niet op een soort  besluitvormend 

orgaan maar op een commissie met een toetsingstaak, waar roeiers terechtkunnen met klachten, 

zodat gewaarborgd wordt dat alles eerlijk en volgens de spelregels verloopt. Het belangrijkste 

argument is dat het opstellen van de regels, het uitvoeren en het toezicht in één hand liggen. Het is de 

bedoeling dat de beoogde commissie divers is samengesteld en verantwoording aflegt aan het 

bestuur. Spreker realiseert zich dat het voorstel verder uitgewerkt moet worden. Het gaat nu vooral om 

het principe. 

 

De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) vindt het logisch dat atleten willen weten waar zij 

eventueel terechtkunnen. Hij benadrukt dat de governance sinds de oude CTR ingrijpend veranderd 

is. De KNRB heeft inmiddels een professionele topsportorganisatie met een onafhankelijke technisch 

directeur; onafhankelijk in de zin dat die niet zelf coacht. Deze structuur is een eerste vorm van 

borging. De tweede borging is het bestuur. Klachten kunnen bij het bestuur ingebracht worden. Zo 

werkt de governance op dit moment. De bondscoach is soeverein. Hij wordt uiteindelijk afgerekend op 

het uiteindelijke resultaat. Spreker vindt dat de bondscoach niet tussentijds lastiggevallen moet 

worden of voor de voeten gelopen moet worden. Als de beoogde commissie een advies zou 

uitbrengen dat tegen de coach ingaat, zou dit direct leiden tot een arbeidsconflict met de coach of een 

conflict met de commissie. Spreker ziet eerder een oplossing in een goede communicatie, 

samenwerking en onderling vertrouwen. Het bestuur moet van tevoren plannen en regels duidelijk 

uitleggen. Het is belangrijk dat die regels breed gedeeld worden en daarom zullen die ook constant 

herhaald moeten worden op alle niveaus in het werkveld. Het bestuur is van plan om een paar keer 

per jaar alle betrokkenen bijeen te roepen om allerlei technische zaken, zoals selectiecriteria, te 

bespreken.   

 

De heer Smit (De Maas) denkt juist dat een dergelijke commissie het werk van de commissaris 

topsport gemakkelijker zou maken. Hij steunt het voorstel, ook al heeft hij geen pasklaar voorstel voor 

de invulling. De bedoeling is in ieder geval om discussies te voorkomen. Hij ziet voordelen in een 

onafhankelijke commissie met mensen die wat verder op afstand staan maar die wel voeling hebben 

met het wedstrijdroeien. Een dergelijke commissie zou als onafhankelijk orgaan buiten het bestuur en 

de technische staf een rol kunnen spelen bij conflicten. Hij ziet veel argumenten die de instelling van 

een dergelijk onafhankelijk orgaan onderbouwen, hoewel goede communicatie ook nodig is. Hij stelt 

voor om een werkgroep in te stellen om te onderzoeken of een dergelijke commissie nuttig zou zijn en 

hoe die het beste ingericht zou kunnen worden. De AV zou dan in november 2016 een besluit kunnen 

nemen.  

 

De heer Olthof (Het Spaarne) pleit voor en/en in de hoop dat een dergelijke commissie nooit nodig zal 

zijn. 
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De voorzitter vindt het een goed voorstel om er verder over na te denken maar nu geen besluit te 

nemen.  

 

De heer Van Kouterik (Die Leythe) verwijst naar de notulen van de vorige AV. Daarin staat duidelijk 

dat de heer IJsbrandy in antwoord op de vraag van de heer Koopman toezegt om binnen een week 

met een voorstel te komen voor een werkgroep die zich zal bezighouden met het jeugd- en 

juniorenroeien. Dat is echter tot op de dag van vandaag niet gebeurd. Spreker pleit ervoor dat het 

bestuur nu wel echt in overleg gaat met de verenigingen over deze punten en ervoor zorgt dat er 

voorstellen komen voor de eerstvolgende AV.  

 

De voorzitter beaamt dat er geen voorstel is gekomen maar hij voegt daaraan toe dat er wel 

regiobijeenkomsten zijn gehouden, die voor een groot deel dit onderwerp behandelden. Het is 

duidelijk dat er nader overleg moet plaatsvinden over de punten die de verenigingen hebben 

aangedragen. De commissaris topsport zal een tijdelijk gremium oprichten voor overleg. Wellicht 

resulteert dat in een permanent gremium.  

 

De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) is bereid om een platform in te richten voor professionals 

om allerlei technische aspecten te bespreken maar hij ziet geen oplossing in een aparte commissie of 

een aparte werkgroep.  

 

De heer Van Kouterik (Die Leythe) vindt dat het voorstel van de heer IJsbrandy niet tegemoetkomt 

aan het bezwaar dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’. Hij vindt de essentie van met name het 

junioren- en SB-programma dat het gaat om de samenwerking tussen de verenigingen en de KNRB. 

Een goede organisatie daarvan kan alleen geschieden in dialoog tussen verenigingen en bond en niet 

alleen met het professioneel kader. Het professionele kader mag uiteraard meepraten maar de 

belangrijkste deelnemers aan het gesprek zijn de KNRB en vertegenwoordigers van de verenigingen.  

 

De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) is het daarmee niet eens. Hij vindt dat de verenigingen 

niet gaan over allerlei technische zaken.  

 

De heer Van Kouterik (Die Leythe) benadrukt dat de verenigingen daar wel degelijk over gaan. 

 

De voorzitter concludeert dat de discussie over dit punt niet is afgelopen en dat het bestuur aan het 

werk gaat en met een voorstel zal komen voor de AV in november 2016.   

 

De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) is bereid om na de zomer een vergadering te organiseren 

voor belangstellenden om dit onderwerp nogmaals uitgebreid te bespreken. 

 

De voorzitter sluit het agendapunt met de conclusie dat de discussie wordt voortgezet.  

 

 

7. Begroting 2017  

De voorzitter begroting nodig voor NOC*NSF  

 

De heer Feenstra (penningmeester) brengt in herinnering dat de discussie over de Begroting 2017 al 

gevoerd is in de vorige AV. Hij is blij een sluitende begroting te kunnen presenteren en hij is uiteraard 

blij met de zojuist goedgekeurde contributieverhoging. De Begroting 2017 is in lijn met de Begroting 

2016. De voorliggende begroting gaat naar NOC*NSF. In de begroting staat hoe de extra contributie 

ingezet zal worden. Het gaat daarbij niet om een percentage maar om een gelabeld bedrag. 

Desgevraagd voegt hij eraan toe dat de RTC’s in de post talentontwikkeling zitten. Hij vraagt de AV de 

voorliggende begroting met een totaal van 3,2 miljoen euro goed te keuren. 
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De heer Van Kouterik (Die Leythe) brengt in herinnering dat de begroting normaal wordt goedgekeurd 

in combinatie met een jaarplan. Dat jaarplan is er nu nog niet. In dat verband vraagt hij of deze 

begroting gezien moet worden als een voorlopig akkoord of dat het budget met goedkeuring van deze 

begroting voor volgend jaar vaststaat.  

 

De heer Feenstra (penningmeester) antwoordt dat de definitieve Begroting 2017 in november 2016 

wordt vastgesteld.  

 

De voorzitter voegt eraan toe dat de Begroting 2017 in november 2016 nogmaals en dan meer in 

detail aan de orde komt in de AV. Deze begroting is de hoofdlijn voor NOC*NSF. De voorzitter vraagt 

of de vergadering akkoord kan gaan met de begroting. 

 

De voorzitter concludeert dat de AV de Begroting 2017 goedkeurt.  

 

 

 

8. Rondvraag 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Bouman.  

 

De heer Bouwman (Nereus) sluit zich aan bij de woorden van IJsbrandy. Het gaat om communicatie 

en vertrouwen maar hij proeft nogal wat wantrouwen. Daarbij ziet hij een rij bestuursleden achter de 

tafel die niet uniform gekleed zijn. Dat moet veranderen. Daarom zal Nereus om te beginnen de heer 

Arisz van een nieuw jasje voorzien en stelt voor om daarmee een nieuwe traditie te beginnen, namelijk 

dat alle verenigingen dat doen, als een van hun leden toetreedt tot het bestuur van de KNRB. De AV 

beloont dit initiatief met applaus.  

 

 

9. Sluiting 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 12.25 uur. 


