
 
 

 
 
 
Portefeuille Commissaris Marketing en Communicatie  

Profiel KNRB 

De Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) is de overkoepelende organisatie van alle 

roeiverenigingen in Nederland. De KNRB is lid van NOC*NSF en van de internationale 

roeifederatie FISA. Binnenkort vieren we onze 100ste verjaardag op 21 januari 2017. 

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

over 119 (studenten) roeiverenigingen. De doelstelling van de KNRB is het samen 

bevorderen van de roeisport. Dit wil de KNRB bereiken door het laten groeien van de 

roeisport in de volle breedte en het leveren van topprestaties.  

 

Roeien is een toegankelijke sport, waarbij plaats is voor iedereen die de sport een warm 

hart toedraagt. Mensen worden gezien in hun unieke kenmerken, en er wordt meerwaarde 

gerealiseerd uit de verschillen tussen mensen. De KNRB wil bevorderen dat het roeien kan 

worden beoefend op een zo prettig mogelijke manier met ruimte voor alle behoeften en 

ambities daarin. Het kernthema voor de komende jaren hierbij is verbinden. 

 

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

Spelen van 2016 in Rio de Janeiro bezette Nederland de vijfde plaats in het 

medailleklassement. Onlangs hebben we tijdens de Algemene Vergadering van 19 

november jongstleden de Meerjarenambities 2017+ met elkaar vastgesteld  

 

Het bestuur van de KNRB bestaat op dit moment uit de volgende leden . Vanuit het bestuur 

werken we naar een meer diverse samenstelling van het bestuur. Het bondsbureau bestaat 

momenteel uit 10 personeelsleden1 (8.5  fte.) en staat onder leiding van de algemeen 

directeur. Het bondsbureau is gevestigd in het nieuwe deel in het Olympisch 

Trainingscentrum aan de Bosbaan 10 te Amstelveen. Met deze Link een actueel overzicht 

van de medewerkers bondsbureau. 

  

1 exclusief de Technische Staf bestaande uit bondscoaches en (ondersteunende) specialisten 
                                                

https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2015/11/MJP-2017.pdf
https://knrb.nl/wie-zijn-wij/organisatie/bestuur-knrb/
https://knrb.nl/wie-zijn-wij/organisatie/medewerkers-bondsbureau/


 
 

Functieprofiel Commissaris Marketing en Communicatie 
 

Bestuurlijk 

Je maakt deel uit van een collegiaal bestuur en bent daarbinnen verantwoordelijk voor 

communicatie met focus op sociale media, commercie en sponsorwerving 
 

Overige taken en specifieke aspecten van de Portefeuille 
 

1. Beleidsverantwoordelijkheden 

- De bereidheid en wil om het eigen netwerk open te stellen voor commerciële kansen 

voor de KNRB waarbij de commerciële mogelijkheden voor het roeien ook 

nadrukkelijk onderdeel zijn van de portefeuille 

- (Mede) gesprekspartner te zijn bij belangrijke partners en/of bedrijven (denk 

hierbij aan Aegon, NOS, NOC*NSF of anders) 

- Bestuurlijke verbinder van KNRB sponsoren met die van andere events zoals 

bijvoorbeeld van NK’s en WK’s 

- Het (mede) opstellen van een commercieel plan zodat de KNRB extra inkomsten 

weet te genereren  

- Verantwoordelijk te zijn voor de communicatie(strategie) 2017+ van de KNRB met 

de daartoe beschikbare communicatieplatforms -en instrumenten (Roeien.nl, 

KNRB.nl) met focus op sociale media (Facebook, Twitter, Instagram), presentaties, 

regiobijeenkomsten en nieuwsbrieven etc. 

 

2. Financieel toezicht op begrotingen: 

- Sponsor inkomsten, rechten, etc. 

- Overige communicatie, wervings- en pr budgetten 
 

3. Vergaderingen 

- Bestuur (1x per maand), 

- Incidentele overleggen. Bijvoorbeeld: overleg met hoofdsponsor, (potentiële) 

sponsoren en andere (sponsor) relaties, NOC*NSF, NK – stuurgroep, directie en 

betrokken medewerkers.   

 

4. Terugkerende, verzwarende zaken 



 
 

- Regelmatig (telefonisch) overleg tijdens kantooruren, dagelijks ca. 15 minuten 

emailverkeer bijvoorbeeld over persberichten en concept overeenkomsten 

- Ondertekening overeenkomsten sponsoren en suppliers 

- Werving van, presentaties voor en onderhandelingen met sponsors en suppliers 

 

Als bestuurslid treed je regelmatig op als representant van de KNRB bij officiële en 

feestelijke gelegenheden, zoals prijsuitreiking tijdens NK’s, opening van een nieuw 

verenigingsgebouw, jubileum, recepties. Naast de eigen inhoudelijke portefeuille zijn er 

diverse bestuurstaken die onderling worden verdeeld, op basis van de eigen affiniteit of 

beschikbaarheid. 

 

Tijdsbesteding  

Minimaal ca. 10 uur per maand, kan oplopen tot 4 uur per week 
 

Competenties / kennis 
− Groot netwerk, met name ook  bij potentiële sponsors etc. 

− Persoonlijke affiniteit met roeien en roeiverenigingen 

− Teamspeler met bestuurlijke ervaring 

− Ervaring in marketing is een vereiste 

− Ervaring en kennis van  communicatie 

− Ervaring met werken met sponsoren, sponsorcontracten en fullfillment 

− Goed kunnen omgaan met vrijwilligers,  professionals en atleten.  

− Enthousiast, energiek en verbindend 

− Kunnen managen van belangen en verwachtingen 

− Gevoel hebben bij besturen op afstand  

− Creatief inzicht gecombineerd met een scherp commercieel instinct 

− Ondernemersgeest  

 


