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Workshopronde 1  

 
Meer vrijwilligers voor jouw roeivereniging 
Workshopgever: Niels van Weert 
Workshopronde: 1 
 
Inhoud:  
Vrijwilligers werven en behouden is makkelijker gezegd dan 
gedaan. Meerdere verenigingen kampen namelijk met een te kort 
aan vrijwilligers. Daarom biedt de KNRB u de succesvolle cursus 
‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’.  
 
De cursus ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ is gebaseerd op een persoonsgerichte werving 
van vrijwilligers. Deze werkwijze heeft in de praktijk keer op keer geleid tot succesvolle 
resultaten zoals vergroting vrijwilligerspool, invullen bestuursfuncties, etc. Inmiddels hebben 
ruim 1100 verenigingen in heel Nederland de methode met succes toegepast. 
 
Komt het werk binnen uw vereniging vaak op dezelfde schouders terecht? 
Heeft uw vereniging een tekort aan vrijwilligers? 
Wilt u in een korte periode het imago rondom het vrijwilligerswerk binnen de vereniging 
verbeteren? 
Vindt u dat vrijwilligerswerk vanzelfsprekend moet zijn? 
Wilt u graag gestructureerd stap voor stap aan de slag? 
 
Schrijf u in voor deze workshop en ervaar hoe 1100 verenigingen u voor gingen. Na afloop 
van deze workshop beschikt u over een duidelijk stappenplan en krijgt u de mogelijkheid om 
in te schrijven voor deze unieke cursus!  

 

Media strategie                                                     
Workshopgever: Arne Mosselman, digitaal strateeg. 
Workshopronde: 1 

Helden staat bekend om het magazine dat 6 keer per jaar uitkomt. Maar daarnaast maakt 
Helden ook steeds vaker sportdocumentaires en mooie sportproducties voor TV. Ook was 
Helden verantwoordelijk voor de gehele olympische roeicampagne van Aegon. Arne legt uit 
hoe je in 2017 je verhaal vertelt met digitale middelen en hoe je bijvoorbeeld als vereniging 
je doelgroep bereikt.  

  



Analyseer uw bestuur 
Teamcoaching en gedragscommunicatie voor sportbestuurders  
Workshopgever: Danny Rijnhout 
Workshopronde: 1 
 
Inhoud:  
De basis van een goed team is vertrouwen en gebruik maken van elkaars kwaliteiten. De 
winst van uw vereniging hangt niet af van individuele kwaliteiten, maar van het vermogen 
om als team elkaars kwaliteiten te benutten en elkaars mindere kwaliteiten te compenseren.  
 
Maar hoe staat dit voor u als bestuurder?  
Tijdens de sessie nemen we u mee langs de vier basisprincipes van DISC* en geven we u 
meer inzicht in waarom mensen op een bepaalde manier handelen. We reiken u een tool 
aan om een analyse van uw bestuur te maken om zo achter de sterke en minder sterke 
punten te komen.  
Uw voordeel na de sessie: 
- Inzicht in uw eigen stijl; 
- Meer inzicht in gedragsstijlen van mensen;  
- Tool om inzicht in de stijl van uw bestuur te krijgen; 
- Methode om efficiënter vrijwilligers te coachen en te begeleiden; 
- Inzicht in hoe u via DISC meer uit leden- en sponsorwerving kunt halen. 
De sessie zal worden verzorgd door Danny Rijnhout, oprichter van het adviesbureau Rijnhout 
Sportconsultancy en auteur van het boek Marketing voor Sportverenigingen. Als verenigings- 
en organisatieadviseur heeft Danny afgelopen jaren veel teams gecoacht in het effectiever 
gebruik maken van elkaars kwaliteiten.  
 
*De DISC® Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat diverse kenmerken meet van 
menselijk gedrag. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag 
overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld 
weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen 
bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige 
mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures? DISC geeft inzicht in waarom we 
doen wat we doen. 
 

Hoe maak ik mijn roeivereniging energieneutraal?  
De 10 beste voorbeelden 
Workshopgever: Penny Nugteren 
Workshopronde: 1 
 
Inhoud:  
Sportverenigingen zetten meer en meer in op een 
energieneutraal clubhuis door het gebruik van zonnepanelen, 
ledverlichting en andere slimme maatregelen. Zeker nu dit wordt ondersteund door 30% 
subsidie door het rijk. Wilt u weten hoe uw vereniging energiebesparende maatregelen kan 
nemen, hoe u dit kunt financieren en hoe andere roeiverenigingen dit hebben aangepakt 
Inclusief een praktijkvoorbeeld van A.R.S.R. SKADI uit Rotterdam?. 



Stichting Scoren met Energie adviseerde ruim 200 sportverenigingen, directeur Penny 
Nugteren neemt u mee langs de beste voorbeelden en geeft praktische tips om direct mee 
te starten. 
 
Inspiratie voor een andere kijk op roeiers 
Workshopgevers: Marina van den Berg, Nico van 
Ravesteyn. 
Workshopronde: 1 
 
Inhoud:  
In deze workshop gaat u actief aan de slag met als resultaat, inspiratie waarmee u uw leden 
beter weet te binden.  
Het doel is niet dat u als bestuurder of organisator alles zelf doet, maar ook leert anderen te 
stimuleren iets te ondernemen. Binnen deze workshop komen verschillende onderwerpen 
aan bod. 
Mogelijke onderwerpen, afhankelijk van de inbreng en behoeftes van de deelnemers: 
- Meer afwisseling in opleidingsprogramma passend bij uw vereniging, hoe doe je dat?  
 Denken in simpele oplossingen 
-  Niet competitieve uitdagingen creëren: leren skiffen tot technisch goed roeien in een 
 C4+, niet alles gericht op examens 
- Samen er op uit, eenvoudig tochten leren roeien en zelf laten organiseren 
-  Ideeën voor jongere roeiers: stimulerend roeiwater, evenementen bijwonen, 

marathons roeien.  
Marina van den Berg is de oprichter van het platfom ‘Toer!’. In oktober 2015 organiseerde zij 
het ‘Bom2Rom evenement’. Nico van Ravesteyn was commissaris roeien bij RV Rijnland en is 
actief roeier en organisator van tochten. 
 
 

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) in de praktijk 
Workshopgever: Pieta van Dishoeck (vertrouwenscontactpersoon KNRB) 
Workshopronde: 1 
Richt zich op: VCP van alle roeiverenigingen. 
 
Inhoud: 
We gaan in op de vraag wat nu precies uw verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn als VCP.  
Daarnaast willen we een aantal cases uit de praktijk behandelen, zodat iedereen kan leren van de 
ervaring van anderen. Hierbij nodigen we u uit om een praktijkgeval waar u nu of in het verleden 
mee worstelde met ons te delen. Dit kan via vcp@knrb.nl. Uiteraard zal de workshopbegeleider ook 
praktijkervaring inbrengen. 
 
 

Leden werven en behouden 
met Facebook 
Workshopgever: Sybren Smith 
Workshopronde: 1 -B en 2-S 
Richt zich op: burgerverenigingen 

mailto:vcp@knrb.nl
http://www.geheimvandesmith.nl/


Inhoud:  
In deze workshop leert Facebook marketing specialist Sybren Smith hoe u met een Facebook groep 
een sterke community bouwt met uw leden. Daarnaast leert u hoe u low-budget nieuwe leden kunt 
werven met behulp van gerichte advertenties. 

Programma: 
- De laatste trends op het gebied van Facebook marketing 
- De werking van de Facebook Nieuwsfeed 
- Tips voor meer gratis bereik 
- Stappenplan voor effectieve ledenwerving met behulp van remarketing 
- Tips voor een betrokken leden community met behulp van een Facebook groep 
 
 

Pilot Gig roeien 
Introductie Pilot Gig roeien door Dutch Pilot Gig Association (DPGA) 
Workshopgever: Lisette Smit-Bennemeer 
Workshopronde: 1 

Inhoud: 
De Nederlandse Pilot Gig Verenigingen zijn een samenwerkingsverband ter promotie van het 
roeien op zee- en binnenwateren met Pilot Gig's in Nederland gestart. Zie voor meer 
informatie: http://dpga.nl/. 
 
De Association zoekt samenwerking met de KNRB en wil daarover graag van gedachte 
wisselen met een ieder die belangstelling heeft voor deze avontuurlijke vorm van roeien. 
Zee, golven, ruige weersomstandigheden vereisen kennis van water, ervaring en 
onverzettelijke roeiers die graag een uitdaging aangaan. 

Tijdens de workshop wisselen we graag van gedachte over: 
- Veiligheid en vaarregels 
- Roeien op sterk stromend water en zee  
- Evenementen en wedstrijden voor Pilot GIG? 

 
 
SO-sport, extra inkomsten voor sportverenigingen  
Workshopgever: Aart Knuivers 
Workshopronde: 1- B en 2-S 
Richt zich op burgerverenigingen 
 
Inhoud: 
SO-sport bouwt aan een reclame-netwerk waar verenigingen gratis van kunnen 
meeprofiteren. Op deze manier is het mogelijk om zonder investering geld te verdienen. De 
keuze blijft individueel bij de leden en supporters of ze deelnemen.  
SO! Sport vereist geen kostbare investeringen in hard- of software. Het enige dat u als 
vereniging hoeft te doen, is uw leden stimuleren mee te sparen. In deze workshop krijgt u 
uitleg over de werking van de app. 
 

 

http://dpga.nl/


Maak je eigen verenigingsblad of 
almanak! 
Workshopgever: Robbie Veldwijk 
Workshopronde: 1-S en 2-B 
Richt zich op: studentenverenigingen 

Inhoud:  
Tijdens de workshop zullen we oplossingen geven voor uw communicatievraagstuk binnen 
uw vereniging. In de workshop ontdekken bladenmakers in spé wat er allemaal komt kijken 
bij het maken van een mooi blad. De deelnemers krijgen een paar simpele handvatten en 
tips aangereikt waarmee hun communicatie snel sprongen vooruit maakt. 
De volgende vragen staan in deze workshop centraal:  
- Hoe maak ik een pagina op?  
- Waar gebruik ik welke foto?  
- Gedrukt of digitaal?  
- Welke communicatie waar?  
- Hoe levert ons blad geld op? 
 
 
Juniorencompetitie, hoe bereiken we meer junioren? 
Workshopgever: Erik Kraak 
Workshopronde: 1 
 
Inhoud:  
In drie regio’s worden op dit moment juniorencompetities georganiseerd. Erik Kraak 
bespreekt graag stand van zaken en deelt samen met actieve regio’s hun wijze van 
organisatie. 
Daarna vragen wij u mee te denken over:  
- Hoe kunnen we een landelijke dekking stimuleren?  
- Hoe kunnen we de deelname aan de finale tijdens Orca Slotwedstrijden op de Bosbaan 
vergroten? 
 
 
Hoe organiseer ik een roeiwedstrijd? 
Workshopgever: Laurens van Campen 
Workshopronde: 1 
 
Inhoud: 
Er worden in Nederland heel veel roeiwedstrijden georganiseerd en de verwachting is dat 
daar de komende jaren nog diverse wedstrijden bij zullen komen om het groeiend aantal 
roeiers een plek te geven.  
 
Vrijwel alle wedstrijden worden georganiseerd door vrijwilligers die in- en uitstromen. Deze 
workshop is met name bedoeld voor de beginnende wedstrijdorganisator, maar ook meer 
ervaren organisatoren kunnen natuurlijk aanhaken. 
Bij het opzetten van een roeiwedstrijd zijn drie zaken van belang: 
1. Wat willen de potentiele deelnemers? 



2. Wat voor mogelijkheden zijn er qua wedstrijdconcepten? 
3. Wat kan je organisatie faciliteren? 
In de workshop stippen we alle drie de onderdelen aan, maar gaan met name in op punt 2. 
 
 
Meer grip op je financiën met de digitale kassa 
Workshopgever: Frank Doevendans 
Workshopronde: 1 
 
Inhoud: 
Een van de modules voor e-Captain is de internetkassa die voor e-Captain is gemaakt. Deze 
kassa is verkrijgbaar met een pin aansluiting gebaseerd op onder andere CCV apparatuur. 
De kassa werkt net zoals e-Captain op basis van internet en is bij gebruik hiervan, volledig 
geïntegreerd in e-Captain. De afgerekende posten komen direct in het verkoopboek.  
Er worden tussen bestanden bijgehouden, grootboekmutaties, overzichten van ontvangsten, 
kasstaten, kastellingen en meer. De speciale functies in de kassa voor het direct printen van 
een kassabon en een eventuele PIN koppeling vereist de installatie van een zogenaamde 
COM component (meegeleverd). Dit component werkt ook met de RFID sleutelhangers 
en/of kaartjes. 
 
 
Ronde tafelgesprek Tuchtreglement 
In gesprek met KNRB 
Workshopronde: 1 

Inhoud: 
KNRB gaat graag met u in gesprek over het opnemen van matchfixing in het tuchtreglement en 
enkele aanpassingen in het huidige reglement op de komende AV. 

 

Roeifouten verhelpen  
Workshopgever: Jeroen Brinkman  
Workshopronde: 1 
 
Inhoud: 
Goed technisch roeien is voor wedstrijdroeiers belangrijk om alle spieren optimaal in te 
zetten en de bootsnelheid niet nadelig te beïnvloeden. Goed leren roeien is echter 
tijdrovend en arbeidsintensief, of het nu om wedstrijd- of recreatieroeiers gaat. Een utopie? 
Nee, hoor! De inzet van beschikbare hulpmiddelen en moderne didactiek maken dat heel 
goed haalbaar. 
 
In deze workshop laat Jeroen zien wat u daarvoor moet doen en hoe uw coaches en 
instructeurs daarmee concreet aan de slag kunnen. Hij gaat in op de mogelijkheden en 
hulpmiddelen om roeifouten zowel gemakkelijker vast te stellen als effectiever aan te 
pakken en te verhelpen.  
 
 



Workshopronde 2 

 

Realiseer nieuwe winst als maatschappelijk ondernemer 
10 tips om uw vereniging maatschappelijk in de markt te zetten 
Workshopgever: Danny Rijnhout 
Workshopronde: 2 
 
Inhoud:  
Er is afgelopen jaren veel te doen over maatschappelijk ondernemen voor 
sportverenigingen. De Open Club gedachten wordt vanuit NOC*NSF landelijk gepromoot en 
er zijn verschillende verenigingen al aan de slag gegaan als maatschappelijk ondernemer. 
Er liggen mooie kansen om meer uit uw sport, accommodatie of netwerk te halen, maar hoe 
gaat u hier als bestuurder mee om en hoe pakt u het aan? In deze sessie reiken we u een 
aanpak aan om maatschappelijk te ondernemen en laten we zien welke winst u hiermee 
voor uw vereniging kunt boeken. 
 
Uw resultaat na deze sessie: 
- Meer inzicht in de urgentie om maatschappelijk te ondernemen 
- Handvatten om een projectgroep te vormen 
- Inzicht in de mogelijkheden en mogelijke visie voor jouw club 
- Inzicht in kansrijke projecten 
- Stappenplan om draagvlak bij leden en partners te realiseren.  
 
De sessie wordt verzorgd worden door Danny Rijnhout. Afgelopen jaren is Danny actief 
geweest als verenigingsadviseur voor onder andere Rotterdam Sportsupport en heeft hij een 
groot aantal verenigingen begeleid in het maatschappelijk ondernemen. Vanuit zijn eigen 
adviesbureau heeft hij het handboek Marketing voor Sportverenigingen geschreven en heeft 
hij een eigen kijk op het maatschappelijk in de markt zetten van sportverenigingen. Tevens 
laat u hij het voorbeeld van studentenroeivereniging Skadi zien. 
 
 
Meer sponsors voor jouw roeivereniging 
Workshopgever: Niels van Weert 
Workshopronde: 2 
 
Inhoud:  
Hoe komt het dat de ene sportvereniging veel sponsors aan zich weet te 
binden terwijl het een andere vereniging maar niet lukt om te komen tot 
een goede sponsorpoule? Het bedrijfsleven blijkt wel te willen sponsoren 
als het duidelijk is wat deze zakelijke overeenkomst het bedrijf zal bieden.  
- Hoe zorgt de vereniging ervoor dat het bedrijf op zakelijke gronden de vereniging de 
sponsoring gunt?  
- Welke stappen moeten er zeker gezet worden op weg naar meer sponsors? 
- Welke kwaliteiten dient u te hebben om succesvol sponsors te werven? 
- Welke nieuwe manieren van sponsoring bestaan er? 



 
Schrijft u in voor deze workshop en leer hoe u succesvol sponsors kunt werven. Na afloop 
van deze workshop beschikt u over een duidelijk stappenplan en krijgt u de mogelijkheid om 
in te schrijven voor deze unieke cursus! 
 
 
Welkom op de club 
Workshopgever: Kyra van Leeuwen 
Workshopronde: 2 
 
Inhoud: 
In deze workshop krijgen deelnemers een inkijk in de wereld van gastvrijheid en oprechte 
aandacht. Vragen als: wat is gastvrijheid? Hoe kan dit bijdragen aan ledenwerving en behoud 
of het werven van vrijwilligers? Hoe jaagt u alle leden weg? Staan hier centraal. In deze 
workshop wordt gastvrijheid praktisch en concreet voor de deelnemers, door middel van 
eigen beeldmateriaal, heldere sportvoorbeelden en creatieve oefeningen. 
We laten deelnemers op een geheel andere manier naar hun club kijken. Tijdens de 
workshop krijgen zij inzicht in de route van de sporter en hoe die te verbeteren is. Na de 
sessie gaat u met experimenten aan de slag. Door middel van een sterke, gastvrije basis is de 
eerste stap gemaakt naar ledenwerving en -behoud en de waardering van vrijwilligers en 
sponsors. 
 

Leden werven en behouden 
met Facebook 
Workshopgever: Sybren Smith 
Workshopronde: 2 
Richt zich op: burgerverenigingen 
Zie voor inhoud, de omschrijving in  
ronde 1 
 

 

Wat kan een vereniging betekenen voor een roeier met topsportambitie? 
Workshopgever: Paulien van Deutekom 
Workshopronde 2 
 
Inhoud: 
Paulien bereikte geleidelijk de absolute wereldtop in het schaatsen. Mede dankzij haar 
positieve instelling en doorzettingsvermogen werd ze in 2008 wereldkampioene allround. 

Als vereniging heeft u  een belangrijke rol in de ontwikkeling van een roeier naar een toproeier. Welk 
talent heeft u binnen de vereniging? Op wat voor manier levert u een bijdrage aan de ontwikkeling 
van roeiers en roeisters? Kan dit nog anders, beter? 

In deze workshop wil ik u een kijkje geven in mijn carrière als topsporter en maak ik een koppeling 
naar de rol van een vereniging in de loopbaan van topsporters. Hoewel ik als schaatser ook het water 
(in bevroren toestand) nodig heb om druk te zoeken en snelheid te maken is het geen roeien. Ik 
nodig u daarom uit om met mij de koppeling te maken naar uw eigen roeivereniging.  

http://www.geheimvandesmith.nl/


 
 
Veiligheid op en rondom de roeivereniging  
Workshopgevers: Boris Wolbink en Alexander Wonder 
Workshopronde: 2 
 
Inhoud: 
De afgelopen maanden is er geïnventariseerd hoe de veiligheidsplannen eruit zien bij de 
verenigingen. In deze workshop worden deze resultaten behandeld. In het praktijkgedeelte 
van de workshop gaan we aan de slag met de toepassing van een veiligheidsplan. In kleine 
groepen bespreken we tegen welke problemen de deelnemers aanlopen, hoe veiligheid het 
best te integreren en handhaven is binnen een roeivereniging.  
 

Ontwikkelen van een strategie 
Workshopgever: Eric van Gool  
Workshopronde: 2 
 
Inhoud: 
De workshop gaat in op het ontwikkelen van een strategie en hoe u dit vertaalt in een visie 
en missie voor uw vereniging. Hoe werkt u de strategie uit met SMART criteria (specifiek, 
meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) en zorgt u voor een vervolg met een 
projectmatige aanpak.  
 
Eric put hiervoor uit praktijkvoorbeelden van de Aegon Bestuursbokaal. De workshop is 
interessant voor iedereen die van plan is voor zijn vereniging een strategie te ontwikkelen 
zowel op korte termijn voor een project als op de lange termijn. 
 

 
Dutch Coastal Rowing (DCR) 
Workshopgever: Guus van Wechem 
Workshopronde: 2 
 
Inhoud: 
Bijeenkomst met de oprichters en bestuursleden van DCR waarbij zij hun ervaringen delen.  
We lichten toe waarom we deze vereniging hebben opgericht en het doel van DCR. 
Daarnaast geven we een eerste aanzet voor een platform voor kennisdeling over Coastal 
Rowing. 
 
Tijdens de bijeenkomst willen we ideeën uitwisselen en verzamelen over het opzetten van 
een cursus voor toekomstige coastal rowers onder andere gericht op navigatie en veiligheid, 
naast het roeien op sterk stromend water met getijden. 
 
 



Maak je eigen verenigingsblad! 
Workshopgever: Robbie Veldwijk 
Workshopronde: 2  
Richt zich op: burgerverenigingen 
Lees de omschrijving in workshopronde 1 
 
 
Correctiefactoren tijdens roeiwedstrijden 
Workshopgever: Willem van Schelven 
Workshopronde: 2 
 
Inhoud: 
Correctiefactoren voor mannen/vrouwen, voor leeftijd en boottype worden tijdens veel 
wedstrijden gebruikt. Er is een update van leeftijd- en boothandicapfactoren voor 
vergelijking van de roeiprestaties van mannen/vrouwen bij verschillende leeftijden en 
verschillende boottypen Bij lokale roeiwedstrijden ontstaan leuke wedstrijden als men de 
uitslag berekent met leeftijdscorrectiefactoren en bootfactoren. 
 
Leeftijds- en bootfactoren zijn afgelopen winter (2015/2016) opnieuw onderzocht met 
nieuwe basisgegevens: grote hoeveelheden uitslagen van roeiwedstrijden (Head, Heineken, 
FISA-Masters, etc.), maar ook records van Concept II-ergometerwedstrijden. Deze opnieuw 
geijkte factoren kunnen goed gebruikt worden als een landelijke standaard. In de oude 
situatie gebruikten de ongeveer 25 Nederlandse verenigingen voor hun onderlinge/ 
regionale wedstrijden de omrekenmethode van de Rotte Competitie óf de Mark Competitie 
(www.vierzonder.nl). De verschillen die tussen die twee omrekenmethoden nog bestonden, 
zijn nu weggenomen. Daardoor hebben roeiers en roeisters in de diverse wedstrijden op 
nationaal niveau nu met dezelfde factoren te maken. 
 
In de workshop krijgt u een toelichting over de nieuwe aanpassingen en wordt gesproken 
over de achtergronden achter de gemaakte berekeningen en keuzes. 
 

 
Kijk op Roeifotografie  
Workshopgever: Merijn Soeters 
Workshop ronde: 2 
 
Inhoud: 
- Waarom maakt u de foto die u maakt?  
- Wat wilt u laten zien?  
- Welke besluiten neemt u voordat u schiet?  
 
Tijdens deze sessie maken we gebruik van elkaars blik om beter te leren kijken naar beeld. 
Ook het afmaken van foto’s komt kort aan bod: Hoe benadrukt u de kwaliteiten van beeld 
door contrasten, lichten en compositie in nabewerking aan te scherpen? 
 
Met een groep van tien deelnemers van verschillende verenigingen bekijken en bespreken 



we hun eigen werk. Deelnemers staan geregeld met een camera langs het water en kennen 
de beginselen van het fotograferen, zoals sluitertijd en diafragma. We gaan niet aan de slag 
met de camera.  
 
Merijn Soeters fotografeert het Nederlandse roeien al tien jaar. Hij doet dit voor de 
Roeibond en haar sponsoren, en voor tal van verenigingen en (inter)nationale dagbladen. In 
2017 brengt hij een boek uit met zijn verzameld werk. 
 
 
De organisatie van een roeivereniging  
Workshopgever: Rob Martens 
Workshop: ronde 2 
 
Inhoud:  
Rob Martens is een ervaren bestuurslid die zijn roeivereniging Amenophis op een zeer 
efficiënte en effectieve manier heeft georganiseerd. In deze workshop zal hij vanuit zijn 
eigen ervaringen ingaan op volgende onderwerpen: 
- Rolverdeling en verantwoordelijkheden binnen de vereniging 
- Relaties met bonden, leveranciers en overheid 
- Reglementen, statuten en verzekeringen 
- Hoe eenheid te bewaren binnen het bestuur en de vereniging 
- Hoe houd je de vereniging (financieel) gezond 
 
Deze workshop is vooral gericht op besturen van kleinere roeiverenigingen daar die het 
meest aansluiten bij de strategie van Rob Martens.  
 

SO-sport, extra inkomsten voor sportverenigingen  
Workshopgever: Aart Knuivers 
Workshopronde: 1- B en 2-S 
Richt zich op studentenverenigingen.  
Lees de omschrijving in workshopronde 1 
 

 

RFID in opkomst. Er kan veel mee…  
Workshopgever: Frank Doevendans 
Workshopronde: 2 
 
Inhoud:  
RFID is een mooie techniek, die al heel veel jaren bestaat. Voornaamste toepassing was het 
kunnen identificeren van personen en/of goederen. Binnen e-Captain is dat onder andere 
bevestigen van reservering, identificatie persoon, afrekenen genuttigde eten en drinken aan 
de kassa/bar. Nieuwe ontwikkelingen waar we naar kijken zijn Toegangscontrole terreinen 
en deuren, aanwezigheid (klokken), zelfwerkzaamheid enzovoort. 
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