
    

 

 

 

 

 

JAARPLAN 201JAARPLAN 201JAARPLAN 201JAARPLAN 2017777    

 

AV 19 november 2016 

Bijlage 5  

 

 

 

 

 

AV d.d. 19 november 2016 

Bijlage Agendapunt X  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

pag.2  

 

    

JAARPLAN 2017JAARPLAN 2017JAARPLAN 2017JAARPLAN 2017.................................................................................................................. 1 

 

1.1.1.1. VVVVoorwoordoorwoordoorwoordoorwoord ................................................................................................................. 3 

 

2.2.2.2. Toelichting documentToelichting documentToelichting documentToelichting document .................................................................................................. 4 

 

3.3.3.3. Meerjarenambities 2017+Meerjarenambities 2017+Meerjarenambities 2017+Meerjarenambities 2017+ ............................................................................................ 5 

 

4.4.4.4. SportparticipatieSportparticipatieSportparticipatieSportparticipatie ......................................................................................................... 8 

Sportontwikkeling ................................................................................................................................................... 8 

Evenementen ......................................................................................................................................................... 10 

Opleidingen en kader ........................................................................................................................................... 12 

 

5.5.5.5. ToproeienToproeienToproeienToproeien ................................................................................................................. 15 

Activiteiten ANRT (Fase 2 en 3 talentontwikkeling) ...................................................................................... 16 

Talentontwikkeling (Fase 1 talentontwikkeling) ............................................................................................. 17 

 

6.6.6.6. Over de KNRB organisatieOver de KNRB organisatieOver de KNRB organisatieOver de KNRB organisatie .......................................................................................... 20 

Algemene bureauzaken ....................................................................................................................................... 21 

Communicatie & Sponsoring .............................................................................................................................. 22 

Sponsoring ........................................................................................................................ 24 

KNRB werkgeveKNRB werkgeveKNRB werkgeveKNRB werkgever overzicht per 1 november 2016r overzicht per 1 november 2016r overzicht per 1 november 2016r overzicht per 1 november 2016 ................................................................ 25 

 

Overzicht kosten en opbrengsten per pijler 2017Overzicht kosten en opbrengsten per pijler 2017Overzicht kosten en opbrengsten per pijler 2017Overzicht kosten en opbrengsten per pijler 2017 ................................................................ 26 



 

 

 

pag.3  

 

    

1.1.1.1. VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
    

Beste roeivrienden (m/v), 

 

Voor u ligt het KNRB Jaarplan 2017 waarmee we een eerste uitvoering geven aan de KNRB 

Meerjarenambities 2017+. De focus van de KNRB ligt op die gebieden waar zij de meeste meerwaarde 

denkt te kunnen toevoegen voor de gehele roeisport. Want de roeisport bindt ons allen! En die 

verbinding is voor ons als overkoepelend orgaan dus belangrijk. Ook kan de KNRB faciliteren in zaken 

die op verenigingsniveau spelen waarmee uniformiteit, kosten efficiëntie en dergelijke behaald 

kunnen worden voor u. Dit plan gaat daarmee over zaken voor de gehele roeigemeenschap 

(wedstrijden en communicatie), standaarden (opleidingen en best practises) die de verenigingen dan 

zelf niet meer hoeven op te zetten en over topsport & talentontwikkeling. 

 

Uit de ledenenquête van eerder dit jaar, waarvan we al een deel van de resultaten in dit plan hebben 

verwerkt, bleek onder meer dat u graag ziet dat de KNRB aanvullende sponsorgelden zou aantrekken. 

Het gaat dan om sponsoring voor bijvoorbeeld nationale (talent)ploegen, klassementen en 

evenementen. De gesprekken met mogelijke kandidaten zijn daarvoor gestart. Meerwaarde voor 

kandidaat-sponsors kan de directe toegang tot de gehele roeigemeenschap zijn. We gaan graag met u 

het gesprek aan hoe dat georganiseerd kan worden. 

 

In dit eerste jaar van de nieuwe Olympiade moet er weer verder gebouwd worden aan ons al in goede 

staat verkerende roeihuis. Nieuwe talenten dienen zich aan, we hopen dat ervaren krachten nog even 

blijven. Dit geldt niet alleen voor roeiers, maar ook voor coaches en wellicht voor nieuwe families zoals 

GIG- en coastal roeien. De organisaties van deze roeivormen hebben aangegeven de roeibond een 

degelijke organisatie te vinden waar ze zich misschien bij willen aansluiten. Dat moet wel haalbaar zijn 

en meerwaarde voor de roeisport als geheel opleveren.  

De evenementenkalender voor volgend jaar is alweer goed gevuld. De indeling van wedstrijden en de 

puntentelling zijn na uitvoerige discussie met u aangepast. We kijken met vertrouwen uit naar de 

leuke en spannende wedstrijden die dit zal opleveren. 

Er staan veel wijzigingen in allerlei reglementen vanuit FISA, NOC*NSF en IOC op stapel, zoals 

aanpassing van het Olympische programma met speciale aandacht voor licht en pararoeien. Andere 

regelingen die aangepast moeten worden gaan over doping, matchfixing en seksuele intimidatie. Wij 



 

 

 

pag.4  

 

zullen de belangen van de roeisport op alle fronten, ook met uw input, goed borgen en waar nodig 

terug duwen waar we denken dat onze belangen in het geding zijn. Gelukkig hebben we goede 

vertegenwoordigers ook binnen de FISA en hebben we recht van spreken door successen uit het 

verleden; 2016 was één van de meest succesvolle jaren uit onze historie! 

Wij vieren op 21 januari 2017 ook het 100 jarig bestaan van de KNRB tijdens het roeicongres. Alle 

facetten van de sport komen dan aan bod en er is veel geweldige historie en roeibeleving te ervaren. 

In ieder geval tot dan! 

 

Het bondsbureau is meer bedreven om ons allen te begeleiden en te faciliteren om bovenstaande 

verder te ontwikkelen. Wij zullen de feedback uit de leden enquête, verenigingsbezoeken en de 

regiobijeenkomsten gebruiken om de roeigemeenschap nog verder te binden en in hun behoeften te 

voorzien.  

Zoals u ziet staat er een aantal grote onderwerpen voor de deur. De gehele KNRB zal zich tot het 

uiterste inspannen om de Meerjarenambities 2017+ en dit jaarplan uit te voeren. Deze ambities en 

deze grote onderwerpen kunnen echter alleen slagen mede door uw bijdrage en een goede discussie 

daarover. Wij hopen dat u ondanks uw al enorme inzet, het nut daarvan inziet en daaraan constructief 

en proactief mee wilt werken. Wij rekenen op u en verwelkomen uw kritische blik van harte. Het is 

onze gezamenlijke passie roeien dat ons bindt, en samen kunnen we ongetwijfeld zorgen voor 

toekomstig succes. “Attention… GO!” 

 

Met een hartelijke groet namens het gehele KNRB bestuur en het bondsbureau, 

 

Uw voorzitter, Rutger Arisz 

 

2.2.2.2. Toelichting documentToelichting documentToelichting documentToelichting document    
 

Het jaarplan heeft het karakter van operationaliseren van het beleid. Dit is ook de reden 

waarom wij dit document als volgt hebben samengesteld. Op de eerste plaats hebben wij de 

meerjarenambities 2017+ in het kort samengevat om vervolgens vanuit sportparticipatie en 

topsport aan te geven welke activiteiten wij hieraan in 2017 zullen leveren. Tenslotte geven 

wij aan met welke algemene bureauzaken en werkzaamheden op het gebied van 

communicatie en sponsoring hierin ondersteuning geven om hierin succesvol te zijn. 



 

 

 

pag.5  

 

    

3.3.3.3. Meerjarenambities 2017+Meerjarenambities 2017+Meerjarenambities 2017+Meerjarenambities 2017+    
 

De doelstelling van de KNRB is het samen bevorderen van de roeisport. Dit willen we bereiken door het 

laten groeien van de roeisport in de volle breedte en het leveren van topprestaties. De roeisport is een 

schone en eerlijke sport die laagdrempelig is, sympathiek overkomt en op veel plekken in Nederland 

kan worden beoefend. We zijn blij dat hoofdsponsor Aegon ons ook de komende jaren hierin 

ondersteunt. 

De KNRB wil dit de komende jaren waarmaken door gerichte ondersteuning en samenwerking met de 

verenigingen. We zijn ervan overtuigd dat door samenwerken nieuwe ideeën tot stand komen, 

creativiteit wordt geprikkeld en energie vrijkomt. Het kernthema hierbij is verbinden. 

 

We hebben hiervoor vijf ambities met elkaar benoemd die hieronder kort worden samengevat. In de 

notitie meerjarenambities 2017+ gaan we hier uitgebreider op in. 

 

Met en van elkaar leren 

De roeisport zijn we met elkaar; de verenigingen, de commissies, het bondsbureau, 

het bondsbestuur, de roeiers en andere roeifans en betrokkenen die de roeisport 

een warm hart toedragen. Dat is bij elkaar een enorme hoeveelheid kennis en 

ervaring. Collega’s op de wal en concurrenten op het water; samen staan we sterk! 

We kunnen veel van elkaar leren. De KNRB wil hier een proactieve en verbindende rol in spelen. 

 

Binden en boeien  

De context waarin verenigingen opereren is de afgelopen decennia enorm 

veranderd. Lidmaatschap en vrijwillige inzet voor de vereniging is niet meer 

vanzelfsprekend. Het is belangrijk bewustzijn bij (leden van) verenigingen te creëren 

dat de manier waarop roeiers in de toekomst verbonden zijn en blijven met de 

roeisport wellicht anders moet en anders wordt. De KNRB wil roeiers actief betrokken houden in de 

roeisport door middel van een passend en aansprekend aanbod voor alle huidige en nieuwe 

doelgroepen (bijv. coastal). Er moet voor alle levensfasen en behoeften iets te beleven zijn. 

Aansluitend bij deze beleving moet het volgen van de roeisport aantrekkelijk zijn voor roeiers en 

roeifans. Belangrijk is dat met deze binding ook de gezamenlijke verplichting als sport om op te treden 

tegen seksuele intimidatie, matchfixing en doping geregeld dient te worden. 
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Sterke verenigingen door een sterk kader 

De KNRB is een overkoepelend orgaan en is er primair voor overkoepelende zaken. 

Dat levert uniformiteit en efficiëntie op. Sommige zaken kunnen we gezamenlijk 

organiseren zodat niet iedere vereniging zelf het wiel hoeft uit te vinden. Welke 

zaken dit precies zijn, gaat natuurlijk in overleg met de verenigingen. Opleidingen 

zijn daar in elk geval een belangrijk exponent van. Om roeiers een goede opleiding te bieden, veilige 

en eerlijke evenementen te organiseren en verenigingen gezond te houden, is het van belang het 

niveau van alle kaders binnen verenigingen en evenementenorganisaties te versterken. Op alle 

niveaus in de roeisport zijn vrijwilligers en professionals actief. Dit loopt van coaches, instructeurs en 

evenementenorganisatoren tot kamprechters en verenigingsbestuurders.  

 

Talentontwikkeling 

Talent is een geboortegeschenk, maar nog geen garantie voor succes. Er moet ook gewoon hard 

gewerkt worden maar dat kunnen we effectief en efficiënt regelen. De KNRB is bezig met een 

meerjarenopleidingsplan voor talenten waar sommige verenigingen al input voor hebben geleverd. 

Zo kunnen we vroeg talent identificeren, ook bij de kleinere verenigingen, die talenten begeleiden en 

in contact brengen met andere talenten voor snellere ontwikkeling. Dit geldt voor roeiers maar net zo 

goed voor coaches.  

 

Samen naar de wereldtop 

In topsport is de concurrentie scherp, de druk hoog en zijn de marges klein. En het gaat 

allemaal steeds harder; circa 0,5% per Olympiade! Wij kunnen dat eigenlijk alleen bijbenen 

door met noodzakelijk minder middelen – in vergelijking met andere landen – meer te 

doen. Wij Nederlanders blijken daar goed in te zijn. Dit doen we door efficiënter te investeren in 

topsport door focus en professionalisering in de ontwikkeling naar winnende ploegen. Winnen is de 

norm. Dat moet ook, alleen al vanwege de soms beperkte middelen. De winnende ploegen dienen als 

boegbeeld voor verenigingen, roeifans en betrokken partners en hebben daarmee impact. 
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4.4.4.4. SportparticipatieSportparticipatieSportparticipatieSportparticipatie    
Sportparticipatie staat voor meer, beter en vaker roeien. De afdeling legt verbindingen, veelal vraag 

gestuurd, tussen verenigingen, KNRB-commissies en diverse experts.  

 

Hieronder leest u de eerste plannen en acties om vanuit de Meerjarenambities 2017+ aan de slag te 

gaan en dan met name voor de ambities met en van elkaar leren, binden en boeien en sterke 

verenigingen door sterk kader. 

Sportontwikkeling Sportontwikkeling Sportontwikkeling Sportontwikkeling     

De roeisport zijn we met elkaar de verenigingen, de commissies, het bondsbureau, het bondsbestuur 

en de roeiers. Sportontwikkeling focust zich op het delen van kennis en het bezoeken en bij elkaar 

brengen van verschillende partijen. 

 

Net als afgelopen jaren gaan we actief op bezoek bij verenigingen door het hele land. Deze bezoeken 

zijn bedoeld om goede ideeën te vinden en deze met andere verenigingen te delen. De ervaring leert 

dat deze gesprekken bijdragen aan het verkleinen van de afstand tussen het bondsbureau en de 

roeiverenigingen enerzijds en de roeiverenigingen onderling anderzijds. Ledengroei blijft nog altijd 

belangrijk onderwerp van gesprek. Uit de ledenadministratie valt op dat de verhouding jongens en 

meisjes nog niet synchroon loopt. De aanwas van jongens is nog altijd groter dan die van meisjes. 

 

In 2017 bestaat de KNRB 100 jaar. Het roeicongres op 21 januari zal in het teken staan van het  vieren 

van ons 100-jarig bestaan. Naast het vieren van onze verjaardag wordt voor het congres een 

interessant programma met workshops samengesteld, zodat besturen met de nodige nieuwe kennis 

en energie aan het einde van de dag naar huis gaan. 

 

De afdeling organiseert twee regiobijeenkomsten verdeeld over vier locaties in het land. De eerste is  

gericht op het delen van best practices, inhoudelijk met verenigingen in gesprek te gaan of input te 

vragen op onderwerpen. De tweede regiobijeenkomst staat in teken van de voorbereiding op de AV. 

 

Het aantal best practices van verenigingen neemt ieder jaar toe. Doormiddel van deze bp’s zijn 

verenigingen in staat elkaar te inspireren. Dit jaar zal de afdeling zich focussen op het verzamelen van 

kennis over drie onderwerpen. Als eerste willen we weten hoe veiligheid op de vereniging wordt 

georganiseerd. Veiligheid is een lastig thema, omdat iedere vereniging te maken heeft met ander 
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roeiwater en andere gevaren. Doel is om een overzicht te maken binnen welke range verenigingen 

opereren. Hieraan gekoppeld hebben verenigingen allerlei soorten afroei-eisen. Op de 

regiobijeenkomst tijdens het WK roeien bleek dat de verenigingen de wens hebben om vanuit de 

KNRB een richtlijn te ontvangen, deze richtlijn kan dan aangevuld worden met lokale regels.  

Sportparticipatie gaat deze afroei-eisen in kaart brengen zodat deze richtlijn er komt. 

 

Als laatste gaat de afdeling aan de slag met het onderwerp vrijwilligers-werving  en -behoud. Uit de 

enquête 2016 bleek dit een belangrijk thema te zijn waar verenigingen mee worstelen.  

 

Ook in 2017 organiseert de KNRB in 2017 het Nationaal School Roei Kampioenschap. Dit evenement 

kan voor de scholieren die op de verschillende verenigingen kennis maken met roeien een doel zijn. 

Ieder jaar nemen ongeveer 600 scholieren tussen de 12 en 18 deel aan het evenement. 

 

Met het budget van Fonds Gehandicapten Sport wordt ook komend jaar het aangepast roeien 

ondersteund. Met de successen van de pararoeiers Corné de Koning, Esther van der Loos en 

Alexander van Holk  is para-roeien nu integraal onderdeel geworden van het topsport programma van 

de KNRB. Het budget wordt komend jaar benut voor de ondersteuning van de expertise verenigingen, 

het promoten van het aangepaste roeien en het in stand houden van het PTC. Classificatie van para-

roeiers zal vanuit het bondsbureau van de KNRB worden georganiseerd. 

 

De afdeling is betrokken bij verschillende KNRB commissies die het roeien in Nederland bevorderen. 

De commissies leveren een belangrijke bijdrage aan de KNRB en haar  verenigingen. Om de bijdrage 

zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de meerjarenambities wordt dit jaar gefocust op het verder 

ontwikkelen en activeren van deze commissies. In samenspraak met de commissie voorzitters worden 

er doelstellingen voor de commissies geformuleerd. 

 

Doel is om voor het indoor-, coastal- en Gig-roeien de weg naar toetreding vrij te maken.  

Coastal-roeien wordt in de toekomst mogelijk olympisch, het is belangrijk dat er meer kennis 

verzameld wordt over deze manier van roeien. Coastal roeien kan mogelijk een interessante sport zijn 

voor de leeftijdsgroep 25-40 jaar, deze groep is het minst vertegenwoordigd in ons ledenbestand.  

Indoorroeien is met het opkomen van een groot aantal cross-fit boxen enorm in populariteit gestegen. 

Het mogelijk maken van deelname aan indoorroei-evenementen voor deze groep kan kansen voor 

zowel de evenementen als voor de KNRB opleveren. 
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Gig-roeien is een vorm van sloeproeien. Op dit moment is deze groep aangesloten bij het watersport 

verbond. De ongeveer 1000 gig-roeiers voelen zich echter meer thuis bij onze roeigemeenschap. De 

grote gelijkenis in de beweging biedt mogelijkheid tot samenwerking. 

Eventuele extra beschikbare uren van de afdeling worden besteed aan het proactief benaderen van 

verenigingen. 

 

Activiteiten 2017: 

Nieuwe activiteiten 

- Activeren Commissies en doelstellingen afspreken 

- In kaart brengen van de afroei-eisen op verenigingen en komen tot richtlijn 

- In kaart brengen van veiligheidsmaatregelen van en op verenigingen 

- Best practices verzamelen op vrijwilligers werving en behoud en samenvoegen tot 

management samenvatting 

- Extra regiobijeenkomst organiseren gericht op kennisdeling 

- Kennis van en over coastal roeien vergroten 

- Verder met plan van toetreden Gig-, indoor- en Coastal-roeiers tot de KNRB 

 

Lopende activiteiten 

- Organisatie jaarlijkse roeicongres 

- 30 verenigingen bezoeken, uitwerken en registreren 

- Best Practices delen via KNRB.nl 

- Organisatie Nationaal Schoolroei Kampioenschap 

- Contacten met de verschillende commissies onderhouden 

- Aangepast/para-roeien ondersteunen 

- Netwerk onderhouden met collega bonden/ NOC-NSF/Andere partners. 

- Coördinatie van de jaarlijks terugkerende Aegon bestuursbokaal 

Evenementen Evenementen Evenementen Evenementen         

Voor de nationale wedstrijden wordt 2017 een spannend jaar met de lancering van het nieuwe 

standaardprogramma. Met dit programma willen we vollere velden creëren, de instroom van 

eerstejaars roeiers vergroten en de doorstroom naar hogere niveaus versnellen.  De belangrijkste 

wijzigingen zijn het uitbreiden van de klassementsvelden en het opnieuw indelen van de roeiniveaus. 

Vanaf 2017 kan men de strijd aangaan in het beginners-, gevorderden- en eliteveld. Na het eerste 

seizoen wordt het programma geëvalueerd.  
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Voor de junioren skiff-velden zal op de achtergrond een ranking systeem getest worden. De Junioren-

skiffvelden zijn groot en de indeling van heats op niveau blijkt lastig. Doel van de ranking is het creëren 

van competitieve heats, waarbij junioren de strijd aangaan met roeiers van gelijkwaardig niveau.  

 

Ook nieuw is dat de kamprechters vanaf 2017 in een nieuw tenue gekleed gaan. Met de wijziging 

wordt de uniformiteit en uitstraling van de kamprechters verbeterd, zodat zij bij ieder weertype voor 

het eerlijk en veilig verloop van wedstrijden kunnen zorgen en tegelijk herkenbaar zijn.  

 

De organisatie van wedstrijden is primair het terrein van sterke verenigingen en wedstrijdorganisaties 

bestaande uit gedreven vrijwilligers. Naast het nieuwe standaardprogramma faciliteert de KNRB het 

onderlinge overleg tussen deze wedstrijdorganisaties vanuit verschillende commissies. De commissies 

doen hun werk zonder te beschikken over een eigen budget en de vrijwilligers zetten zich in vanuit 

passie en liefde voor de roeisport. Voor de organisatie van de Nederlandse Kampioenschappen en de 

landelijke klassementen (eerstejaars en development) is een budget beschikbaar. De commissies die 

betrekking hebben op wedstrijden zijn bijna allen actief en leveren direct een bijdrage aan de 

ontwikkeling  van wedstrijden en competities. 

 

Aansluitend bij de meerjarenambities is het doel dat voor elke doelgroep een gewenst competitief 

programma beschikbaar komt. Voor 2017 staat als eerste het instellen van een werkgroep competitie- 

roeien op het programma. De competitie-tak van het studentenroeien heeft een capaciteitsprobleem, 

waardoor studentenroeiers eerder uitstromen dan gewenst.  

 

De KNRB zorgt voor ICT-voorzieningen voor inschrijven en uitslagen en zal deze in de toekomst 

uitbreiden. Ook wordt in samenwerking met Time-team videoregistratie van wedstrijden verder 

onderzocht. Andere essentiële voorzieningen zijn vanuit de KNRB of gecoördineerd door de KNRB 

tegen kostprijs beschikbaar voor wedstrijdorganisaties. Denk daarbij aan motorboten en de 

tijdwaarneming. 
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Activiteiten 2017:  

 

Nieuwe activiteiten: 

- Instellen werkgroep competitie-roeien 

- Nieuw standaardprogramma nationale wedstrijden invoeren 

- Ranking junioren skiffs 

- Investeren in kamprechters (aantallen en uitstraling) 

- Onderzoeken van de haalbaarheid NK Masters in 2018 

 

Lopende activiteiten: 

- Verder professionaliseren van het aanbod en programma van evenementen in samenwerking 

met betreffende organisaties en commissies 

- Door ontwikkelen ICT voor evenementen en roeiers 

- Onderhouden van (goede) wedstrijdmaterialen 

- Het vervaardigen van een digitaal jaaroverzicht welke onder de verenigingen wordt verspreid. 

Hiervoor worden gegevens verzameld en de op de opmaak, beeldmateriaal en uitstraling 

geregeld. 

Opleidingen Opleidingen Opleidingen Opleidingen en en en en kader kader kader kader     

De KNRB-opleidingen dragen bij aan de ontwikkeling van instructeurs- en coachkaders binnen de 

roeiverenigingen. We willen dat er voor iedere roeier – ongeacht niveau – een gekwalificeerde 

instructeur of coach beschikbaar is. De opleidingen zijn gericht op het leveren van prestaties op 

topniveau (coachen) tot en met het plezier in bewegen en de beoefening van de sport als sociale 

activiteit (instructie). De opleidingen zijn competentiegericht, waarbij de praktijk – onderbouwd met 

een gedegen theoretische basis – centraal staat. De meeste competenties (onderdelen van kerntaken) 

toetsen we middels praktijkopdrachten binnen de vereniging af. Vanaf 2017 willen we ook 

bestuurders van roeiverengingen actief in contact brengen met aanbieders die kunnen ondersteunen 

bij kennisontwikkeling op aanverwante thema’s en verenigingsmanagement.  

  

In 2015 en 2016 zijn de coach- en instructeursopleidingen op niveau 2 en 3 vernieuwd, verbeterd, 

ingevoerd en geëvalueerd. De reacties van docenten en deelnemers zijn positief. De doorontwikkeling 

van de opleiding tot roeicoach 4 staat op de planning, evenals het structureel opzetten van 

masterclasses. Deze stonden ook in 2016 in het jaarplan, maar het zoeken naar een nieuwe 

medewerker heeft dit proces vertraagd. 
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De KNRB administreert en coördineert het verzorgen van de opleidingen voor coaches en voor 

instructeurs. Docenten ontvangen een bescheiden vergoeding voor het verzorgen van de opleidingen. 

Voor de praktijkbegeleiding wordt een beroep gedaan op de tijd en inzet van vrijwillige of betaalde 

coaches.  

 

Net als bij de arbitrage is de roeisport voor het opleiden van nieuwe generaties coaches en 

instructeurs afhankelijk van de aandacht die verenigingen geven aan het belang van 

praktijkbegeleiding voor de opleidingen en het financieel bijdragen aan de kosten van de opleidingen 

die vrijwilligers binnen de verenigingen volgen. Voor gevorderde coaches kunnen RTC’s een rol spelen 

bij het organiseren van praktijkbegeleiding en feedbackmomenten. 

De kamprechtercommissie is belangrijk om de wedstrijden in goede banen te leiden. Daarnaast draagt 

zij zorg voor werving en opleiding van kamprechters van de KNRB en haar lid-verenigingen. In 2016 is 

de gehele kamprechteropleiding omgevormd zodat deze aansluit bij de manier waarop de coach- en 

instructeursopleidingen worden aangeboden. In 2017 wordt de opleiding voor het eerst volgens 

nieuwe format opgestart.  

 

Activiteiten 2017: 

 

Nieuwe activiteiten 

- Verder ontwikkelen opleiding tot roeicoach 4 en mogelijk certificeren hiervan volgens KSS1. 

- De kamprechtersopleiding aanbieden volgens nieuwe structuur 

- Organisatie docenten bijeenkomsten 

- Opleiding voor praktijkbegeleiders (voor een deel) aanbieden 

- Organisatie coachcongres/masterclasses 

- Evaluatie nieuwe opzet in combinatie met slagingspercentage 

- Bredere/grotere bekendheid van de KNRB opleidingen in samenwerking met communicatie. 

- Kwalificatie-eisen formuleren voor coaches die naar (inter)nationale wedstrijden worden 

uitgezonden. 

 

Lopende activiteiten 

- Organiseren van coach- en instructeursopleidingen 

- Onderhouden van contact met docenten 

- Nieuwsbrief voor opleidingen vanaf 2017 (zie ook de activiteiten onder communicatie bij 

imago & beleving) 

                                                      
1 Kwalificatiestructuur in de sport (2012) 
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Kosten en opbrengsten 2017 

Onderstaand een overzicht van de kosten en opbrengsten van sportparticipatie: 

SPORTPARTICIPATIE Kosten Opbrengsten Saldo

Sportontwikkeling 89.670 60.605 -29.065

Aangepast roeien 27.500 25.000 -2.500

Evenementen 129.460 48.500 -80.960

Opleidingen (incl 50k extra in 2017 uit extra contributie) 127.690 53.205 -74.485

Toercommissie 146.650 141.000 -5.650

Bijdrage uit contributie en sponsoring 0 192.660 192.660

Totaal 520.970 520.970 0  
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5.5.5.5. TopTopTopToproeienroeienroeienroeien        
 

Sportief gezien behoort de Nederlandse roeisport bij de wereldtop. Tijdens de Olympische Spelen van 

2016 in Rio de Janeiro bezette Nederland met 1x goud, zilver en brons,  de vijfde plaats in het 

medailleklassement.  Ook gezien de resultaten tijdens World Cups, EK en WK-onder 23 (1e in de 

medaillespiegel!) was 2016 een van de meeste succesvolle jaren uit de Nederlandse roeihistorie. In 

vergelijking met andere sportbonden in Nederland behoort de KNRB op dit moment tot de top qua 

resultaten en efficiency. De uitdaging is deze resultaten verder uit te bouwen in de volgende cyclus 

richting Tokyo.  

‘High performance’ is hierbij het sleutelwoord. De legitimering van topsport wordt maatschappelijk 

vaak gezocht in de voorbeeldwerking naar breedtesport. Brede sportparticipatie heeft grote 

maatschappelijke waarde, onder andere voor zaken als gezondheid en integratie. Maar topsport gaat 

ook over topprestaties en over hoe deze te bereiken. Dit is niet een unieke uitdaging voor de sport. 

Ook het (inter)nationale bedrijfsleven wordt door intensieve concurrentie permanent uitgedaagd het 

beste uit zijn mensen te halen. Topsport is hiervoor de ideale metafoor.  

De lat bij topsport gaat de volgende cyclus dan ook omhoog. ‘Winnen’ wordt de leidende norm, een 

cultuur die dicht bij het roeien staat, waar van oudsher alleen de eerste plaats een blik oplevert. 

Winnen is ook noodzakelijk om impact te hebben, zowel in de media als in de commerciële wereld, die 

voor het roeien steeds belangrijker wordt. 

NOC*NSF zet in op TeamNL, het collectief van (Olympische) sportbonden waarmee Nederland zich 

sportief op de kaart kan zetten en waarmee het belangrijke commerciële sponsoren aan zich hoopt te 

binden. Deze sponsoren zijn belangrijk om in de internationale wedloop die topsport nu eenmaal is 

mee te kunnen blijven doen. Voor het roeien gaat het er dan om binnen TeamNL marktaandeel op te 

bouwen in resultaten, exposure en beschikbare investeringsfondsen. 

Daarnaast krijgen we hoogstwaarschijnlijk te maken met een nieuw Olympisch programma voor 2020 

en daarna, waarbij vooral het lichte roeien op Olympisch niveau vanuit het IOC onder druk staat. In 

2020 zal dit waarschijnlijk betekenen dat de LM4- in het programma wordt ingeruild voor de W4-. Het 

besluit hierover wordt genomen in februari 2017.  FISA en de nationale bonden zijn geen voorstander 

van deze ontwikkeling, maar verzet hiertegen is lastig, niet in de laatste plaats omdat de inkomsten 

van FISA voor het grootste deel voortkomen uit de vierjaarlijkse (TV-)opbrengsten van de Olympische 

Spelen. In juni 2017 zal het IOC op basis van een voorstel van FISA besluiten over het programma na 

Tokyo. IOC heeft hierbij het laatste woord op event niveau. Dit is nieuw. Tot en met Tokyo bepaalde 

en bepaalt FISA de invulling van het Olympische roeiprogramma. 
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De hieronder beschreven doelstellingen en aanpak moeten in deze context beoordeeld worden. 

 

Doelstellingen Topsport: 

- Het behalen van gouden medailles op EK’s, WK’s, Olympische Spelen en Paralympische Spelen 

in alle Olympische en Paralympische nummers.    

- Het herkennen en door ontwikkelen van High Potentials voor topsportbeoefening in de 

Olympische nummers.    

Activiteiten ANRT Activiteiten ANRT Activiteiten ANRT Activiteiten ANRT (Fase 2 en 3 talentontwikkeling) 

 

Winnende ploegen willen we bereiken met: 

1. 50 (semi50 (semi50 (semi50 (semi----)professionele ATLETEN)professionele ATLETEN)professionele ATLETEN)professionele ATLETEN (5x LW, 22x HM, 17x HW, 6x ParaRowing). 

2. Een onderscheid binnen deze groep atleten in AAAA----atletatletatletatletenenenen (onderdeel van winnende 

ploegen; Fase 3) en BBBB----atletenatletenatletenatleten, High Potentials die de overstap naar de beroepsfase aan 

het maken zijn (Fase2). 

3. Een professioneel CoachTEAMEen professioneel CoachTEAMEen professioneel CoachTEAMEen professioneel CoachTEAM, te versterken op HW-boord. 

4. Toevoegen W4Toevoegen W4Toevoegen W4Toevoegen W4---- als (potentieel) Olympisch nummer; voorlopig stoppen met LM. 

5. Een    EXPERTEXPERTEXPERTEXPERT werven met een proven trackrecord op het gebied van trainingssturing en 

inspanningsfysiologie. 

6. (Para(Para(Para(Para----)Medisch)Medisch)Medisch)Medisch terug naar de basis met hands-on embedded specialist(en). 

7. MAALTIJDMAALTIJDMAALTIJDMAALTIJDvoorziening op het OTC uitbreiden; voeding wordt een steeds belangrijkere 

factor in een high performance trainingsprogramma. 

8. VLOERVLOERVLOERVLOER in bakruimte OTC maken (wensen: klimaatbeheersing, zonwering in gym, 

aankleding gym en verblijfsruimten); e.e.a. afhankelijk van nog te verwerven 

investeringsmiddelen (geen onderdeel begroting 2017); dit is een eerste stap in de 

benutting van deze ruimte, te zijner tijd uit te breiden met bijvoorbeeld hoogtekamers 

en/of een roeibak. 

9. Intensiveren van MARKETINGMARKETINGMARKETINGMARKETING en SPONSORINGSPONSORINGSPONSORINGSPONSORING, zelfstandig en/of in de context van 

TeamNL. 

 

Resultaat: WK 2017 3333plusplusplusplus    medaillesmedaillesmedaillesmedailles (1x LW, 1plus HM, 1x HW). Plus staat voor meer medailles, 

of een betere kleur van de medailles t.o.v. 2016. 
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TTTTalentontwikkelingalentontwikkelingalentontwikkelingalentontwikkeling2222    (Fase 1 talentontwikkeling)    

    

Talentontwikkeling heeft twee kanten. Voor KNRB Topsport gaat het om de identificatie van High 

Potentials die (op termijn) in kunnen stromen in het ANRT. Voor een veel grotere groep ambitieuze 

atleten en hun achterban van verenigingen, ouders en anderen gaat het om streven naar het hoogst 

haalbare, successen boeken op de weg daarheen, en als de top uiteindelijk toch niet haalbaar blijkt 

terug kunnen kijken op een rijke en positieve periode van intensieve sportbeoefening. We noemen dit 

ook wel de exclusieve versus de inclusieve benadering van talentontwikkeling. Allebei belangrijk voor 

de bloei en toekomst van de roeisport!  

Talentontwikkeling wordt gestuurd op basis van het Meerjarenopleidingsplan Roeien (MOP) waarin de 

loopbaan van beginnende wedstrijdatleet tot topsporter op Olympisch niveau beschreven wordt. Het 

MOP is de laatste jaren verder uitgewerkt en verrijkt met talentprofielen, profielstreefwaarden en 

gedetailleerde trainingsplannen voor de verschillende niveaus. Het vormt daarmee het intellectuele 

kapitaal van het Nederlandse roeien, waarin jarenlange kennis en ervaring is samengevat. 

In het proces van talentontwikkeling onderscheiden we 3 fasen. De eerste fase is de instroomfase en 

omvat de junioren (U19) en senioren-B (U23) wedstrijdvelden. De tweede fase is de doorstroomfase 

waarbij High Potentials de kans krijgen de overstap naar het ANRT te maken. De derde fase is de 

beroepsfase in het ANRT zelf.  

 

Doelstelling Topsport: Jaarlijkse instroom van High Potentials in het ANRT. 

Doelstelling Verenigingen: Jaarlijkse succesvolle deelname aan internationale toernooien voor U19 en 

U23 atleten. 

 

Wij willen deze doelstellingen bereiken door: 

1. Mobilisering van het aanwezige COACHKADERCOACHKADERCOACHKADERCOACHKADER bij verenigingen en RTC’s; coaches ontdekken 

en maken talenten; de KNRB ziet het als haar taak deze coaches daarbij optimaal in te 

schakelen en te faciliteren. 

2. Verspreiding van het MOPMOPMOPMOP----gedachtengoedgedachtengoedgedachtengoedgedachtengoed, zodat alle coaches in Nederland langs deze lijnen 

gaan werken. Het MOP blijft overigens altijd ‘work-in-progress’ en moet door kritische 

                                                      
2 Op het moment van schrijven van dit jaarplan loopt er nog overleg tussen de KNRB en een aantal 

juniorenverenigingen over de gedetailleerde invulling voor 2017. 
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reflectie en nieuwe ervaringen steeds weer geactualiseerd worden. Alle coaches worden 

uitgenodigd hier bijdragen aan te leveren. 

3. Voortzetting van de succesvolle aanpak om te komen tot een U23 equipeU23 equipeU23 equipeU23 equipe voor het FISA WK 

U23, waarbij gedurende het Nederlandse wedstrijdseizoen inventarisatie van aanwezig talent 

plaatsvindt en in juni/juli ploegen voor het WK gevormd worden. 

4. Het opzetten van een aanpak om te komen tot een U19 equipeU19 equipeU19 equipeU19 equipe voor het FISA WK U19 die 

vergelijkbaar is met die voor U23; dwz. gedurende het seizoen inventariseren en observeren 

en pas na NK-klein en ARB overgaan tot selectie en ploegvorming voor het WK. 

5. Het opzetten van een eenvoudig en transparant selectieproces voor jonge juniorenploegen 

met als doel jaarlijks een volledige equipe naar de Coupe de la Jeunessevolledige equipe naar de Coupe de la Jeunessevolledige equipe naar de Coupe de la Jeunessevolledige equipe naar de Coupe de la Jeunesse af te kunnen 

vaardigen. 

6. Het ontwikkelen of inzetten van softwaresoftwaresoftwaresoftware----applicatiesapplicatiesapplicatiesapplicaties die coaches optimaal ondersteunen bij 

het ontwerpen van hun trainingen en het vastleggen van de progressie die hun pupillen 

maken (talentvolgsysteem). 

7. Het stimuleren van verenigingen die middels Regionale Talent CentraRegionale Talent CentraRegionale Talent CentraRegionale Talent Centra (RTC’s) 

samenwerkingsverbanden aangaan waarmee zij het regionale coachkader kunnen versterken, 

betere trainingsfaciliteiten aan kunnen bieden, en waarmee zij een gesprekspartner kunnen 

zijn van regionale subsidieverstrekkers en sponsoren. Initiatieven  komen uit de regio zelf 

voort, en kunnen in hun uitwerking verschillen, mede afhankelijk van regionale mogelijkheden 

en bestaande netwerken. De KNRB kan deze initiatieven met (beperkte) middelen 

ondersteunen (uit algemene contributiemiddelen), mits deze middelen een materieel 

hefboomeffect opleveren naar uit andere bronnen aan te trekken fondsen. Ook zal de KNRB 

kwaliteitseisen formuleren waaraan de RTC’s getoetst kunnen worden en die een basis 

vormen voor formele erkenning (van belang voor – publieke – subsidiegevers). 

8. Onderzoeken hoe de Willem Alexander BaanWillem Alexander BaanWillem Alexander BaanWillem Alexander Baan verder ontwikkeld kan worden tot locatie waar 

centrale trainingsactiviteiten kunnen plaatsvinden in het kader van talentontwikkeling en 

voorbereiding op internationale toernooien. 

9. Bereiken van een groot draagvlakgroot draagvlakgroot draagvlakgroot draagvlak bij verenigingen, coaches, atleten en ouders over de 

gevolgde werkwijze. 

 

Resultaten:  

• Identificatie van 6 High Potentials (incl. ParaRowing) per jaar. 
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• Deelname met representatieve equipes aan WK’s U19 en U23 met A-finales als (minimaal) 

resultaat. 

• Deelname aan de Coupe de la Jeunesse met een volledige equipe en goed resultaat (A-finales 

voor de meeste ploegen en als ambitie een top-3 klassering in de overall puntentelling). 

• Een ruime mate van draagvlak en tevredenheid bij alle betrokkenen over de gevolgde 

werkwijze en resultaten. 

 

 

Kosten en opbrengsten 2017 

Onderstaand een overzicht van de kosten en opbrengsten.  

 

TOPSPORT Kosten Opbrengsten Saldo

ANRT 1.543.358 1.427.400 -115.958

Talentontwikkeling 131.951 0 -131.951

Junioren (incl 100k extra in 2017 uit extra contributie) 238.000 139.000 -99.000

Bijdrage uit contributie en sponsoring 0 376.909 376.909

Totaal 1.913.309 1.943.309 30.000  
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6.6.6.6.    OOOOver de KNRB organisatiever de KNRB organisatiever de KNRB organisatiever de KNRB organisatie    
 

Bestuur 

Momenteel telt de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) 34.142 roeiers verspreid over 119 

(studenten)roeiverenigingen. Daar waar dit in 2012 nog 30.000 leden waren verspreid over 116 

(studenten)roeiverenigingen.  

 

Het bestuur van de KNRB bestaat uit de volgende leden: 

- Frans Cornelis, voorzitter t/m AV 19 november 2016 

- Rutger Arisz, voorzitter* vanaf AV 19 november 2016 

- Okke Feenstra, penningmeester 

- Hélène Fobler, secretaris 

- Jan Willem Landman, commissaris internationale evenementen en betrekkingen 

- Geert Mol, commissaris marketing & sponsoring   

- Chris IJsbrandy, commissaris topsport  

- IJsbrand Haagsma, commissaris wedstrijdzaken/opleidingen  

- Erik Kraak, commissaris sportontwikkeling (tevens vicevoorzitter)  

 

*Tijdens een extra Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond op 25 juni jl. is 

Rutger Arisz (46 jaar) benoemd tot voorzitter van de KNRB per november 2016. Hiermee hebben de 

leden van de KNRB hun vertrouwen gegeven dat Rutger Arisz als toekomstig voorzitter in staat is om 

het roeien in Nederland in positie te brengen in een veranderende omgeving en daarnaast bestuur en 

bureau goed kan laten (samen)werken ten dienste van de leden van de roeibond en geheel roeiend 

Nederland. 

 

Bondsbureau 

Het bondsbureau is gevestigd in het nieuwe deel in het Olympisch Trainingscentrum aan de Bosbaan 

10. Het bondsbureau bestaat momenteel uit 10 personeelsleden3 (8.5  fte.) Met deze Link een actueel 

overzicht van de medewerkers bondsbureau. Een overzicht van de KNRB als werkgever treft u op 

pagina 25. 

                                                      
3 exclusief de Technische Staf bestaande uit bondscoaches en (ondersteunende) specialisten 
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Algemene bureauzakenAlgemene bureauzakenAlgemene bureauzakenAlgemene bureauzaken    

De KNRB kan niet zonder beroepskrachten die zorg dragen voor de algemene zaken en het dagelijkse 

reilen en zeilen. Het gaat daarbij om de (financieel) administratieve organisatie, vertegenwoordiging 

naar externe partijen, personeelszaken en het beheer van de eigendommen van de KNRB, maar ook 

om de noodzakelijke regelgeving up-to-date te houden. Reden voor veranderingen kunnen zijn 

ingegeven door externe ontwikkelingen die via de overheid, NOC*NSF of FISA op ons afkomen, of door 

interne wensen zoals veranderingen in de wedstrijdreglementen. Eén van de algemene taken van het 

bondsbureau is het beheren en beheersen van complexe financiële stromen. Met name rond de 

subsidieverlening bestaan verplichte en complexe aanvraag- en verantwoordingsprocessen. De insteek 

daarbij is het vermijden van risico’s bij de reguliere geldstromen en het creëren van hefbomen bij het 

realiseren van grote projecten zoals het OTC en internationale toernooien. Het gaat om relatief grote 

bedragen ten opzichte van de vaste inkomsten en het is dus zaak dat de roeibond financieel altijd 

goed “in control” is, met een goed inzicht van de risico’s en zorgen dat deze binnen aanvaardbare en 

afgesproken grenzen blijven.  

 

Activiteiten 2017  

Voor wat betreft de pijler Algemeen (algemene bureauzaken) krijgen onderstaande werkzaamheden 

accent. Specifieke activiteiten t.b.v. communicatie en sponsoring staan beschreven bij Imago en 

Beleving (hoofdstuk 5): 

- Stabilisatie kostenniveau met een continu kritische blik op de kostenontwikkeling 

- Vergroten efficiency administratieve processen door verdere digitalisering  

- Verbetering CRM door afstemming met ledenadministratie 

- Vergroten financiële stabiliteit  

- Onderzoeken commerciële mogelijkheden OTC 

- Opzetten structureel onderhoudsplan OTC 

- Verkenning van de mogelijkheden en onmogelijkheden van een rechtstreekse binding die we 

m.b.v. een geformeerde projectgroep bestaande uit een selectie van roeiverenigingen verder 

wensen uit te werken. 

 

Kosten en opbrengsten 2017 

Onderstaand een overzicht van de kosten en opbrengsten van algemeen functioneren: 
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ALGEMEEN Kosten Opbrengsten Saldo

Algemene kosten 528.431 161.500 -366.931

Bijdrage uit contributie en sponsoring 0 366.931 366.931

Totaal 528.431 528.431 0  
    

Communicatie & SponsoringCommunicatie & SponsoringCommunicatie & SponsoringCommunicatie & Sponsoring    

Het doel van communicatie & sponsoring is om het merk KNRB en de bedrijfsonderdelen Topsport en 

Sportparticipatie te versterken en hiervoor extra inkomsten te realiseren. Concreet betekent dit: 

- Het verzorgen van communicatie voor de KNRB van en naar de verenigingen en naar de 

media, inclusief het genereren van free publicity; 

- Communicatie naar en voor externe partners, inclusief sponsors. 

- Het beheren en uitbreiden van het netwerk van partners en sponsoren zodat er extra 

(sponsor)inkomsten worden gerealiseerd 

 

Communicat ie  

De KNRB heeft twee belangrijke communicatiekanalen, namelijk knrb.nl en roeien.nl. 

Daarnaast is er een facebook en twitter account. De KNRB site is het communicatiekanaal van de KNRB 

organisatie richting verenigingen, vrijwilligers en actieve roeiers (informeren). Het platform roeien.nl 

richt zich met nieuws, foto’s en video’s op een breder publiek dus niet alleen op roeiers, maar ook 

andere sportliefhebbers en belangstellenden (inspireren). 

 

Activiteiten 2017:  

- Centraal staat het ontwikkelen en delen van content, door een continue stroom te 

ontwikkelen van sociale en zogenaamde aantrekkelijke content van toproeiers, 

roeiverenigingen en de roeibond wordt roeien.nl nog levendiger en meer bezocht. Het idee is 

dat vanuit social media bezoekers doorgeleid worden naar roeien.nl. 

- Met het oog op 100 jaar KNRB gaan we op knrb.nl de historie van het roeien positie geven  

- Binnen de dagelijkse werkzaamheden valt ook het actueel houden van knrb.nlknrb.nlknrb.nlknrb.nl    en roeien.roeien.roeien.roeien.nlnlnlnl.  

- Het versturen van een digitale nieuwsbrief (i.p.v. de ledenpost) naar alle verenigingen, roeiers, 

betrokkenen, geïnteresseerden en potentiele roeiers staat hoog op het wensenlijstje van de 

KNRB. In 2017 richten we ons op een centrale nieuwsbrief en één specifiek voor de 

opleidingen en klassementen 

- Het jaarverslag over kalenderjaar 2016 wordt wederom online gepubliceerd in het voorjaar 

2016. De coördinatie en eindredactie ligt bij de afdeling. 
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- De wijze waarop free publicity wordt gegenereerd zal weinig veranderen: 

o Persverzoeken voor atleten, coaches en (para)medische begeleiding worden begeleid 

en adequaat afgehandeld 

o Rondom (inter)nationale evenementen van de Equipe wordt in samenwerking met 

topsport actief gecommuniceerd over de Nederlandse prestaties o.a. door te 

communiceren over de ploegen die zich hebben gekwalificeerd voor de Olympische 

Spelen 

o Relevante persberichten worden opgesteld, gepubliceerd en verspreid onder de 

mediagroep 

- Samen met de afdeling topsport o.l.v. de technisch directeur wordt het communicatieplan t/m 

Tokyo 2020 voorbereid waaronder ook de communicatie invulling rondom WC’s, EK en WK in 

2017 

- Overzicht communicatieverplichtingen wordt opgesteld voor die partners (sponsoren, 

suppliers etc.) van de KNRB waarbij dit als tegenprestatie in de overeenkomst met de KNRB is 

opgenomen. 

- Voor wat betreft de ondersteuning van de afdeling sportparticipatie in 2017 richten we ons 

meer op duale publicaties op zowel KNRB.nl voor die informatie waarvan wij denken dat 

nuttig is om op meer sites te delen. Zo is er een grijs gebied tussen nice to know en need to 

know als het gaat om bijvoorbeeld huldiging prijswinnaars van de verenigingen die nu alleen 

op roeien.nl wordt gedeeld en bijvoorbeeld de start van opleidingen die nu alleen op de KNRB 

site wordt gedeeld. 

- Communicatief leggen we voor sportparticipatie accent op: 

o Nieuw standaardprogramma welke in 2017 wordt ingevoerd 

o Evenementen onder de aandacht brengen als een mooie beleving voor de deelnemers 

om zo ook andere (sponsor)partijen hierin te interesseren   

- Voor sportontwikkeling pakken we gedurende het kalenderjaar drie thema’s op die 

communicatieve aandacht krijgt. Het betreft hierbij: 

o Veiligheid op de roeivereniging  

o Afroei eisen van roeiverenigingen 

o Werving en behoud van vrijwilligers 
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Sponsor ing   

Sponsoring is voortdurend in beweging. Het is hierom belangrijk om trends en ontwikkelingen hierin 

op de voet te volgen en het eigen sponsorbeleid hierop te toetsen. Een van de landelijke 

ontwikkelingen is de commerciële opzet van Team NL.  Met dit concept van NOC*NSF wil NOC*NSF 

dat sportbonden hun rechten inbrengen in een collectief sponsormodel. Het idee is dat er vanuit deze 

gezamenlijkheid meer landelijk sponsorgeld voor de sport kan worden opgehaald.  

 

Voor 2017 hebben we het doel gesteld om minimaal 100.000 euro meer aan sponsorgelden binnen te 

halen t.o.v. 2016. Dit willen we doen voor de termijn van minimaal 4 jaar, zodat een olympische cyclus 

optimaal benut kan worden voor de sponsor.  

 

Activiteiten 2017:  

- Het volgen van trends en ontwikkelingen op het gebied van sponsoring en het sponsorbeleid 

blijven ontwikkelen. Dit geldt ook voor de plannen van NOC*NSF met betrekking tot Team NL. 

- Daarnaast ligt de nadruk op het maken van op maat gemaakte sponsorproposities voor 

potentiële sponsors. 

- Het actief deelnemen aan netwerkbijeenkomsten 

- Het beheren van de bestaande sponsorcontracten en de activatie daarvan.  

- De bestelling, (voorraad)beheer en uitgifte van de kleding die door kledingsponsor Lorini 

geleverd wordt. 

- In 2017 willen we de merchandise-lijn van de KNRB en Lorini voortzetten en door ontwikkelen.  

- Er is een start gemaakt met online bannering via AdsToSport. Dit leverde geld op, maar niet 

voldoende. In 2017 kijken we naar andere mogelijkheden om extra inkomsten te genereren, 

zoals Google AdSense, maar ook het creëren van een Fan lidmaatschap.  

- Er wordt gekeken naar mogelijkheden qua sponsoring op het gebied van sportparticipatie, 

met name het eerstejaarsklassement.  

 

Kosten en opbrengsten 2017 

Onderstaand een overzicht van de kosten en opbrengsten van imago en beleving: 

Communicatie en sponsoring Kosten Opbrengsten Saldo

Sponsoring 84.100 0 -84.100

Communicatie 147.400 33.900 -113.500

Bijdrage uit contributie en sponsoring 0 197.600 197.600

Totaal 231.500 231.500 0
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KNRB werkgever overzicht per 1 november 2016 KNRB werkgever overzicht per 1 november 2016 KNRB werkgever overzicht per 1 november 2016 KNRB werkgever overzicht per 1 november 2016     

 

 
Directeur

1.0 fte
Monica Visser

 

Technisch directeur
1.0 fte.

Hessel Evertse
 

 
Manager 

Sportparticipatie
1.0 fte

Kristel Kooij
 

 
Accountmanager 

Sponsoring / Comm.
1.0 fte

Anneluut Eerkens
 

Financieel manager
1.0 fte 

Etienne Rijntjes

Bestuur
 

 
Manager Aegon 

Rowing Team NL 
1.0 fte

Nienke Wind
 

 
Embedded scientist

1.0 fte.
Rens Salome

 

 
 

 
Medewerk(st)er 
sportparticipatie

1.0 fte
Tessa Sturkenboom

 

 
Accountmanager 

verenigingen
0.5 fte

Margriet Zietse
 

Algemene 
Ledenvergadering

 

(Hoofd) 
Bondscoaches

N=5.96 fte.

Management Assistent
1.0 fte.

Marloes Polman (0.4)
Sigrid Dogger (0.6)

Algemeen

Topsport

Sportparticipatie

Managementteam (MT)
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Overzicht kOverzicht kOverzicht kOverzicht kosten en opbrengsten per posten en opbrengsten per posten en opbrengsten per posten en opbrengsten per pijijijijler 201ler 201ler 201ler 2017777    

Begroting 2017  261016

ALGEMEEN Kosten Opbrengsten Saldo

Algemene kosten 528.431 161.500 -366.931

Bijdrage uit contributie en sponsoring 0 366.931 366.931

Totaal 528.431 528.431 0

SPORTPARTICIPATIE Kosten Opbrengsten Saldo

Sportontwikkeling 89.670 60.605 -29.065

Aangepast roeien 27.500 25.000 -2.500

Evenementen 129.460 48.500 -80.960

Opleidingen (incl 50k extra in 2017 uit extra contributie) 127.690 53.205 -74.485

Toercommissie 146.650 141.000 -5.650

Bijdrage uit contributie en sponsoring 0 192.660 192.660

Totaal 520.970 520.970 0

COMMUNICATIE & SPONSORING Kosten Opbrengsten Saldo

Sponsoring 84.100 0 -84.100

Communicatie 147.400 33.900 -113.500

Bijdrage uit contributie en sponsoring 0 197.600 197.600

Totaal 231.500 231.500 0

TOPSPORT Kosten Opbrengsten Saldo

ANRT 1.543.358 1.427.400 -115.958

Talentontwikkeling 131.951 0 -131.951

Junioren (incl 100k extra in 2017 uit extra contributie) 238.000 139.000 -99.000

Bijdrage uit contributie en sponsoring 0 376.909 376.909

Totaal 1.913.309 1.943.309 30.000

WK Kosten Opbrengsten Saldo

Kosten WK2016 30.000 0 -30.000

Opbrengsten 0 0 0

Totaal 30.000 0 -30.000

Totaal resultaat 0

Begroting 2017

 


