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1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering (AV) van de KNRB om 14.00 uur en heet alle 
aanwezigen van harte welkom, met name de ereleden en dragers van erepenningen. Hij leest volgens 
gebruik de namen voor van de mensen die de roeiwereld in het afgelopen jaar zijn ontvallen: de heer 
Jan Maurits de Jonge (erevoorzitter van de Koninklijke Holland Beker, drager van erepenning in goud 
van de KNRB, roeiredacteur van Roei! en lid van De Maas en De Eem), de heer Sjoerd Resink 
(voormalig voorzitter en lid van HRV De Compagnie), de heer A.F. Mulder (lid van KZ&RV Hollandia), 
mevrouw Marijke Vernij (lid van RV Nautilus), de heer Martin Visser (lid van RV Nautilus), mevrouw 
Irma Mulder  (lid van De Zwolsche RZV), de heer Wil Hietberg (lid van ZZV) en de heer Cees de 
Jongh (lid van ZZV). Hij vraagt de vergadering een ogenblik stilte in acht te nemen ter nagedachtenis 
aan hen.  
 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
Volgens de presentielijst zijn 33 verenigingen met in totaal 107 stemmen aanwezig. Dat is 27,3% van 
de verenigingen en 45,3% van het totaal aantal beschikbare stemmen.  
 
2. Ingekomen stukken 
Verslag tucht- en beroepscommissies KNRB 2016 
Mevrouw Fobler (secretaris) geeft een korte toelichting. De Tuchtcommissie brengt jaarlijks verslag uit 
en heeft in 2016 geen enkele zaak aangeboden gekregen. Tijdens het Roeicongres in januari 2017 
hebben de commissieleden elkaar ontmoet en cases besproken, zodat zij goed voorbereid zijn op 
eventuele zaken.  
 
Verslag 2016 van de vertrouwenscontactpersoon van de KNRB 
De voorzitter geeft een toelichting. In 2016 is oud-toproeister Pieta van Dishoeck, thans klinisch 
psycholoog, aangesteld als vertrouwenscontactpersoon van de KNRB. Dit onderwerp staat hoog op 
de agenda bij NOC*NSF. Het bestuur van de KNRB vindt het belangrijk dat iedereen die roeit of 
daarmee op een of andere manier bezig is, zich veilig voelt. 
 
Een anonieme e-mail met het verzoek de inhoud daarvan te behandelen tijdens de AV 
De voorzitter vraagt tevergeefs of iemand in de zaal bereid is om een toelichting te geven op deze e-
mail.  
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) geeft de volgende reactie. In deze e-mail worden vragen 
gesteld maar ook insinuaties gedaan. In deze fase van het seizoen worden allerlei trainingskampen in 
het buitenland georganiseerd door verenigingen en RTC’s. Topsport Rotterdam heeft een 
trainingskamp georganiseerd in Varese voor roeiers in het talentontwikkelproces. De anonieme 
schrijver vermoedt een vorm van matchfixing, omdat de deelnemers zelf de kosten dragen. Wat 
spreker betreft valt dit absoluut niet binnen de definitie van matchfixing. Het staat iedereen vrij om 
trainingskampen te organiseren of eraan deel te nemen. Deelname is geen voorwaarde en evenmin 
een garantie voor selectie door de KNRB. Het bestuur van de KNRB roept iedereen op om zaken 
open te bespreken en zich niet achter anonimiteit te verschuilen. 
 
De heer Van Bekkum (De Maas) heeft de e-mail gelezen en vindt die buitengewoon onsmakelijk. Het 
initiatief voor dit trainingskamp is genomen door ouders en wordt begeleid door vrijwilligers. Hij denkt 
dat de e-mail bedoeld is om een vrijwilliger in een kwaad daglicht te stellen. Hij roept het bestuur van 
de KNRB op om de schrijver, mocht die ooit bekend worden, als eerste te royeren. 
 
De voorzitter hoopt vooral dat de roeigemeenschap zo veilig is dat het niet nodig is om iets anoniem 
aan de kaak te stellen.  
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Mevrouw Youssifou (Laga) heeft de e-mail ook ontvangen en volgens haar is de vraag of de 
betrokkenheid van Ronald Florijn bij het trainingskamp conflicteert met zijn functie als bondcoach bij 
de KNRB.  
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) antwoordt daarop dat de roeisport van rolconflicten aan 
elkaar hangt, omdat veel mensen verschillende petten tegelijk op hebben (ouder, coach, 
verenigingslid, roeier). “Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen”. Ronald Florijn heeft een 
aanstelling bij de KNRB voor 80%. Het is niet gek dat hij als roeifanaat de rest van zijn tijd ook aan 
deze sport besteedt. Hij is ook bestuurder van de Topsport Academie Rotterdam. Er zijn goede 
afspraken met hem gemaakt over de scheiding van verschillende rollen. Het is op zich niet bijzonder 
dat een bondscoach een trainingskamp bezoekt. Omdat alle besluiten tegenwoordig genomen worden 
in een coachteam, ziet spreker geen enkel risico op belangenverstrengeling. 
 
3. Notulen van de Algemene Vergadering van 19 november 2016 
Er zijn geen opmerkingen. De notulen van 19 november 2016 worden vastgesteld. 
 
4. Bestuursmededelingen  
FISA-congres Tokyo 
De voorzitter deelt mee dat een buitengewoon FISA-congres in Tokyo het olympisch programma voor 
2020 heeft vastgesteld en dat dit als advies aan het IOC zal worden gepresenteerd. De LM4- verdwijnt 
van het olympisch programma. De W4- komt ervoor in de plaats in het kader van de door het IOC 
nagestreefde ‘gender equality’. De wedstrijdbaan voor pararoeiers wordt verlengd tot 2000 meter. 
Vrouwen mogen mannen sturen en andersom (minimum gewicht 55 kg, maximum ballast 15 kg). 
Daarnaast is een aantal regels aangepast. De wijzigingen zijn te vinden op de FISA-website. De 
KNRB zal de wijzigingen waar nodig in zijn eigen reglement verwerken en voorleggen aan de AV. 
 
Sponsoring 
De KNRB heeft naast Aegon en Lorini een aantal nieuwe sponsors en official suppliers: MLine, 
OpenSkies, Concept2, RP3 Rowing, Vision, Roeigoed, Powerbar en Bert Stevens Orthesebouw B.V. 
TeamNL is een landelijk fenomeen, waarop de heer IJsbrandy een toelichting zal geven.  
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) legt uit dat de contracten van de sponsors van NOC*NSF 
altijd gekoppeld waren aan de Olympische Spelen maar dat de sponsors de exposure die zij daarmee 
krijgen inmiddels onvoldoende vinden om nog langer op deze voet door te gaan. Daarom heeft 
NOC*NSF het nieuwe concept TeamNL geïntroduceerd, een paraplu waaronder alle bonden van 
olympische sporten vallen. De exposure voor sponsors die TeamNL steunen is daarmee uitgebreid tot 
alle internationale wedstrijden van die sporten. NOC*NSF heeft echter wel het aantal branches 
beperkt en eveneens het aantal sponsoren dat zich aan TeamNL kan verbinden. De verdere 
uitwerking moet nog plaatsvinden. Voor de KNRB blijft Aegon hoofdsponsor en de Hollandachten zijn 
buiten het pakket gehouden, zodat die nog beschikbaar zijn voor een andere sponsor. 
 
De heer Denissen (Holland-Beker) vraagt het bestuur met nadruk om goed af te stemmen met de 
organisaties van bijvoorbeeld de NK’s en ervoor te zorgen dat die er ook iets voor terugkrijgen. 
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) antwoordt dat er geen vaste afspraken gemaakt zijn met 
NOC*NSF over evenementen. De mogelijkheden zullen per evenement nader bekeken worden. 
Wedstrijdorganisaties zullen niets opgelegd krijgen maar er komt juist een pakket waarvan 
evenementen gebruik kunnen maken. Het is zeker de bedoeling dat evenementen profijt hebben van 
exposure voor TeamNL.  
 
De voorzitter bedankt de heer IJsbrandy voor zijn inspanningen op dit punt, waarmee ook tegemoet 
gekomen wordt aan de wens van de verenigingen dat het bestuur meer aandacht moet besteden aan 
sponsoring.  
 
Compliance verenigingen aan reglementen 
Mevrouw Fobler (secretaris) deelt mee dat het KNRB-bestuur er dit jaar op zal toezien dat alle 
lidverenigingen voldoen aan de bepalingen, zoals op 1 juli 2011 is afgesproken. De transitietermijn 
liep tot 1 januari 2013 maar 30 lidverenigingen hebben nog steeds hun statuten en reglementen niet 
op orde. In maart 2017 zullen deze verenigingen daarover een brief ontvangen. Het bestuur let vooral 
op de bepalingen rond het tuchtrecht, het stemrecht van junioren en de registratie van leden bij de 
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KNRB. Mochten er aan het eind van het jaar nog steeds verenigingen zijn die niet voldoen aan de 
afspraken, dan zal het bestuur overwegen om sancties op te leggen, zoals een verbod op deelname 
aan buitenlandse wedstrijden, het intrekken van wedstrijdcontracten of het indienen van een klacht bij 
de Tuchtcommissie. 
 
De heer Scheffers (De Waal) zet vraagtekens bij het stemrecht van jeugdleden, onder andere omdat 
zij ledenvergaderingen die ’s avonds gehouden worden, niet zullen bijwonen.  
 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat jeugdleden stemrecht hebben maar dat de verenigingen 
zelf de weging van hun stem mogen bepalen.  
 
De heer Van Berkel (KNZ&RV) wijst erop dat de KNZ&RV heel veel jeugdleden heeft die vanaf 6 jaar 
zeilen maar niet roeien. Hij vraagt wat zijn vereniging moet doen met die jonge zeilertjes om in 
compliance te kunnen zijn met de regels van de KNRB.  
 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat de KNRB hoe dan ook met een vereniging die niet voldoet 
aan de regels, in gesprek gaat. Dit soort problemen kunnen dan aan de orde gesteld worden. 
 
De heer Landman (commissaris internationale evenementen en betrekkingen) wijst erop dat de wet 
bepaalt dat ieder lid stemrecht moet hebben. De statuten van de KNRB bepalen bovendien dat alleen 
leden van lidverenigingen kunnen deelnemen aan door de KNRB goedgekeurde wedstrijden. De wet 
staat echter wel stemweging toe. 
 
Coastal rowing 
De heer Kraak (commissaris communicatie en sponsoring) deelt mee dat coastal rowing al een tijdje 
een officiële activiteit is binnen de FISA. Vorig jaar heeft hij reeds verteld over een mogelijke 
aansluiting van de Dutch Pilot Gig Association bij de KNRB. Coastal rowing is weer een andere vorm 
van roeien, meestal in zelflozende vierpersoonsboten met rolbanken. De aansluiting van het gigroeien 
vordert langzaam maar gestaag. De KNRB begint met een speciale RI2-cursus voor gigroeiers en sluit 
zich aan bij de gigwedstrijden. Op initiatief van de KNZ&RV in Muiden is een werkgroep opgericht om 
coastal rowing te promoten. Op 8 april 2017 wordt de Slag bij Pampus georganiseerd. Iedereen kan 
meedoen door een ploeg in te schrijven met 4 roeiers. Deze wedstrijd over 6 km wordt geroeid in een 
yole de mer (zelflozende C4-en) die beschikbaar worden gesteld door Filippi.  
 
5. Jaarverslag KNRB 2016 
De voorzitter gaat ervan uit dat iedereen het verslag gelezen heeft en vraagt of er nog vragen of 
opmerkingen zijn. 
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) geeft zijn complimenten voor dit goed leesbare en toegankelijke 
stuk. Naar aanleiding van het verslag stelt hij twee punten aan de orde. Er staat in het verslag een 
mooi overzicht van de uitkomsten van de ledenenquête, waaronder wensen ten aanzien van de 
communicatie. Spreker vraagt of er concrete plannen zijn om de website verder te verbeteren. In het 
jaarverslag wordt ook gesproken over merchandising maar de verkoop in de webwinkel blijkt 
desgevraagd niet veel voor te stellen. Spreker vraagt of het bestuur potentie ziet in de verkoop van 
roeipakjes, KNRB-kleding en andere hebbedingetjes op roeigebied. 
 
De voorzitter is ervan overtuigd dat er op het gebied van communicatie (website en social media) nog 
slagen gemaakt kunnen worden.  Het bestuur heeft echter geen concrete plannen voor 
merchandising.  
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) denkt dat er zeker meer mogelijk is met merchandising. 
Daaraan zal in de komende tijd aandacht besteed worden.  
 
De heer Kwantes (Toercommissie KNRB) sluit zich aan bij de complimenten van de vorige spreker 
maar mist in het verslag de commissies die de roeibond ondersteunen, zoals de commissie 
Infrastructuur, de Marathoncommissie en de Toercommissie. Hij denkt dat het verstandig zou zijn om 
daaraan enige tekst te wijden. 
 
De voorzitter vindt dat een goede suggestie die hij meeneemt voor volgend jaar. 
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De heer Koopman (De Amstel) wijst op een klein foutje in de uitslagen van het NK groot. Hij zal de 
informatie na afloop van de vergadering doorgeven. 
 
De voorzitter bedankt hem daarvoor en concludeert dat de AV het Jaarverslag 2016 van de KNRB 
vaststelt met inachtneming van de correctie op de uitslagen van het NK groot. Omdat de ledenpost 
van de KNRB niet bijzonder goed gelezen wordt, stelt het bestuur voor om het jaarverslag aan alle 
leden te e-mailen. Aldus wordt besloten. De KNRB heeft al de beschikking over een groot aantal e-
mailadressen maar het bestuur vraagt de verenigingen niettemin om hun leden op te roepen om hun 
e-mailadres door te geven aan de KNRB.  
 
De heer Van de Coevering (Pontos) verzoekt het bestuur met klem om dan wel te zorgen voor een 
goede afmeldingsmogelijkheid.  
 
De voorzitter bedankt hem voor deze goede suggestie. 
 
6. Financiën Bondsjaar 2016 
6.1 Jaarrekening 2016 
De heer Feenstra (penningmeester) geeft een korte toelichting. De Begroting 2016 was met een tekort 
van 140.000 euro geen ideaal uitgangspunt. Daarom is het bestuur bijzonder tevreden met het 
positieve resultaat. Hij noemt enkele financiële hoogtepunten van het afgelopen jaar. Het WK was in 
financieel opzicht het spannendst en het is dan ook een enorme prestatie dat het WK budgetneutraal 
is afgesloten. Hij geeft de heer Grootenhuis en zijn team daarvoor zijn complimenten. Het positieve 
resultaat van 66.000 euro is vooral te danken aan de budgetdiscipline van alle pijlers, de extra 
contributie-inkomsten  en een teruggave van de ziekenkostenverzekering als gevolg van een lager 
ziekteverzuim. De uitgaven van het afgelopen jaar zijn in lijn met de uitgaven van voorgaande jaren en 
die lijn zal ook voortgezet worden in 2017. Het positieve resultaat over 2016 heeft ervoor gezorgd dat 
de bond cumulatief gezien weer in de zwarte cijfers zit.  
 
De heer Niehe (Naarden) vraagt of de begroting ook bij dit agendapunt wordt behandeld.  
 
De heer Feenstra (penningmeester) antwoordt dat de Begroting 2017 tijdens de vorige AV is 
goedgekeurd. 
 
De heer Niehe (Naarden) zou toch graag een vraag stellen over de Begroting 2017. Hij neemt aan dat 
het zoeken naar sponsors een van de taken is van de nieuw te benoemen commissaris marketing en 
communicatie. Hij ziet echter geen toename aan sponsorgelden op de Begroting 2017. Dat verbaast 
hem.  
 
De heer Feenstra (penningmeester) antwoordt dat eventuele nieuwe sponsors geen effect zouden 
hebben op het jaar 2017.  
 
De heer Niehe (Naarden) gaat ervan uit dat de nieuwe sponsors die de voorzitter eerder vandaag 
heeft genoemd, in 2016 zijn geworven en dus voor 2017 sponsorgelden betalen. Hij vraagt of de 
penningmeester desondanks geen extra middelen verwacht. 
 
De heer Feenstra (penningmeester) antwoordt dat een deel van die sponsoring plaatsvindt in natura, 
zoals van MLine. Het TeamNL is pas vrij recent rondgekomen. 
 
De heer Niehe (Naarden) verwacht geen overzicht in detail maar wil graag weten waarom er geen 
hogere sponsoropbrengsten op de begroting zijn opgenomen, terwijl het aantal sponsors toeneemt en 
er bovendien een commissaris marketing en communicatie benoemd wordt. 
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) antwoordt dat de Begroting 2017 reeds gemaakt is in 
oktober 2016. De mogelijke opbrengsten van TeamNL zijn inderdaad niet meegenomen in de 
Begroting 2017. In 2016 heeft de KNRB weliswaar een mooi resultaat behaald maar daarmee nog niet 
de begroting. Dat is echter geen probleem, zolang inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. 
Hij acht het niet ondenkbaar dat de KNRB in 2017 inkomsten verwerft die niet in de begroting zijn 
opgenomen. Met Aegon en TeamNL zijn de mogelijkheden voor sponsoring al redelijk uitgeput. Alleen 
voor de Hollandachten kunnen nog sponsors gezocht worden. Wedstrijdorganisaties kunnen uiteraard 
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wel zelf sponsors werven. De inspanningen van de nieuwe commissaris zullen vooral gericht zijn op 
de website en andere interne uitdagingen. 
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) constateert dat de toevoeging aan de voorziening niet gelijk is aan 
de afschrijving van het OTC. Hij vraagt om een nadere toelichting.  
 
De heer Feenstra (penningmeester) antwoordt dat de voorziening bedoeld is voor het onderhoud van 
het OTC en dat het OTC daarnaast in 30 jaar wordt afgeschreven op basis van de boekwaarde. 
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) vraagt of de verkoopopbrengsten van boten puur gezien worden 
als incidentele baten of dat er in sommige gevallen ook nog sprake kan zijn van een restwaarde.  
 
De heer Feenstra (penningmeester) antwoordt dat de afschrijvingen gebaseerd zijn op de 
boekwaarde. De verkoopopbrengst van een volledig afgeschreven boot is inderdaad een incidentele 
bate.  
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) vraagt of die middelen naar de algemene reserve gaan. 
 
De heer Feenstra (penningmeester) antwoordt dat die inderdaad naar het resultaat gaan.  
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) constateert op een aantal activiteiten in de afgelopen jaren een 
onderbesteding ten opzichte van budget. Overschotten gaan volgens de algemene systematiek terug 
naar de algemene reserve. Van tijd tot tijd vinden WK’s voor junioren en roeiers <23 ver weg plaats, 
waardoor deelname veel geld kost. Spreker vraagt of het bestuur bereid is om daarvoor een reserve 
op te bouwen of om met de verenigingen af te spreken dat de KNRB er in die jaren meer geld voor 
uittrekt (een soort herenakkoord). 
 
De heer Feenstra (penningmeester) antwoordt dat de mogelijkheden beperkt zijn. Een voorziening 
treffen mag niet, maar een bestemmingsreserve zou wel kunnen. Hij vindt het geen verkeerd voorstel 
om te sparen voor een duur WK-jaar maar dat kan alleen door een overschot te realiseren in het 
budget van voorgaande jaren van de betreffende pijler. 
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) begrijpt dat het op die manier ingebouwd wordt in de 
budgetsystematiek, een gepland overschot dus. Er kan echter ook sprake zijn van een ongepland 
overschot.  
 
De heer Feenstra (penningmeester) kan zich wel vinden in zijn voorstel voor geplande overschotten 
maar hij is geen voorstander van het reserveren van ongeplande overschotten omdat dat zou kunnen 
leiden tot een groot aantal bestemmingsvoorzieningen. 
 
De voorzitter concludeert dat de AV de Jaarrekening 2016 van de KNRB goedkeurt.  
 
6.2 Controleverklaring betreffende de Jaarrekening 2016  
De accountant (EY) heeft de jaarrekening 2016 gecontroleerd en een goedkeurende verklaring 
afgegeven die openbaar gemaakt mag worden nadat de AV de jaarrekening heeft vastgesteld. 
 
6.3 Verslag van de Financiële Adviescommissie 
De heer Los (voorzitter FAC) geeft een toelichting op de bevindingen van de FAC. In het afgelopen 
jaar waren het WK en de continuering met de financiële functie voor de FAC de belangrijkste 
aandachtspunten. Op 13 februari 2017 heeft de FAC met EY de bevindingen over 2016 besproken. 
Het oordeel van de FAC was in de afgelopen jaren behoorlijk kritisch maar de bevindingen over 2016 
zijn louter positief. De FAC maakt daarvoor haar complimenten aan de penningmeester, financieel 
manager en de organisatoren van het WK. Het jaar 2016 wordt afgesloten met een positief resultaat. 
Alle pijlers zijn binnen hun budget gebleven, zelfs de afdeling Topsport. De kwaliteit van de financiële 
administratie is verder toegenomen. Ook EY was tevreden daarover. Zowel het WK 2014, de bouw 
van het OTC als het WK 2016 zijn inmiddels op een goede manier afgesloten. De FAC vindt dat een 
groot compliment waard. De Stichting WK 2014 bestaat helaas nog steeds, ondanks eerdere 
opmerkingen van de FAC daarover. De FAC roept het bestuur op om die zaak nu met grote spoed te 
regelen. 
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De voorzitter belooft dat het bestuur ervoor zal zorgen.  
 
De heer Los (voorzitter FAC) vervolgt zijn betoog. De FAC is van oordeel dat het een goede beslissing 
is geweest om de organisatie van het WK 2016 binnen de bond te houden. Dit is duidelijk ten goede 
gekomen aan de communicatie tussen het bondsbureau en de organisatoren. De budgetdiscipline van 
alle pijlers is volgens de FAC de kern van het positieve resultaat. De KNRB heeft uiteindelijk 66.000 
euro winst gemaakt. De FAC benadrukt dat er in het belang van de continuïteit van de bond positieve 
resultaten gerealiseerd moeten worden want de liquide middelen en de reserves zijn door de grote 
evenementen in korte tijd flink geslonken. In de eerdergenoemde vergadering van 13 februari 2017 
zijn ook de aanbevelingen van EY doorgenomen. Er resteert slechts één aandachtspunt, namelijk de 
schriftelijke vastlegging van procedures en processen. De FAC adviseert de AV om de Jaarrekening 
2016 van de KNRB die door EY voorzien is van een goedkeurende verklaring, goed te keuren en het 
bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid. De FAC bedankt de 
penningmeester en het bondsbureau voor de goede samenwerking. 
 
De voorzitter bedankt het financiële team dat zich zo snel heeft ingewerkt. Mevrouw Visser (directeur 
Bondsbureau) zal zich komend jaar specifiek richten op het beschrijven en implementeren van 
processen en procedures.  
 
6.4 (Her)benoeming van de leden van de FAC 
De voorzitter bedankt de leden van de FAC voor hun bijdrage en vraagt of zij bereid zijn om de 
controle voor het komend jaar ook op zich te nemen. Dat zijn zij en daarom stelt hij de AV voor om de 
heer B. Los, mevrouw H. Neppérus en de heer M. van Viersen opnieuw te benoemen in de FAC. 
Aldus wordt besloten. 
 
6.5 Decharge bestuur over het jaar 2016 
De voorzitter vraagt of de AV de Jaarrekening 2016 van de KNRB goedkeurt en het bestuur decharge 
verleent voor 2016. Aldus wordt besloten. 
 
7. Benoeming commissaris marketing en communicatie 
De voorzitter is bijzonder verheugd dat mevrouw Krijnen bereid is om het KNRB-bestuur te versterken, 
niet alleen omdat daarmee het aantal vrouwen in het bestuur toeneemt maar ook omdat zij nu eens 
niet uit de Randstad afkomstig is.  
 
Mevrouw Krijnen stelt zichzelf voor aan de hand van haar communicatie- en haar roeicarrière. Zij is 
zelf vooral trots op wat zij heeft kunnen bereiken met kleine merken met een beperkt budget, 
uitdagingen die in lijn liggen met wat zij hoopt voor de KNRB te kunnen bereiken. Zij is ervan overtuigd 
dat communicatie niet vanachter een bureau plaatsvindt. Daarom zal zij met verenigingen en andere 
bonden gaan praten om ideeën op te doen. Als roeister is zij ooit begonnen bij Nereus. Zij heeft twee 
jaar deelgenomen aan een bedrijfsacht van ABN/Amro. In 2003 is zij lid geworden van Het Spaarne 
en is uiteindelijk in 2012 bij AROSS terechtgekomen.  
 
De voorzitter stelt de AV voor in te stemmen met de benoeming van mevrouw Krijnen. Aldus wordt 
besloten.  
 
8. Bekrachtiging benoeming ereleden 
De voorzitter brengt in herinnering dat het erelidmaatschap van Frans Cornelis, Lex van Drooge en 
Josy Verdonkschot nog bekrachtigd moet worden door de AV. De AV bekrachtigt hun benoeming tot 
erelid door middel van applaus. 
 
10. Rondvraag 
De voorzitter deelt mee dat de heer IJsbrandy de vergadering vroegtijdig moet verlaten voor de 
landelijke kick-off met de coaches en geeft daarom tussentijds gelegenheid om hem eventuele 
rondvragen te stellen.  
 
Mevrouw Van Dam (ARB) brengt in herinnering dat de Begroting 2017 in de vorige AV is goedgekeurd 
met de toezegging dat er overleg gepleegd zou worden over de besteding van gelden aan junioren. Zij 
heeft vernomen dat dit overleg recent in goede harmonie heeft plaatsgevonden. De ARB-verenigingen 
stellen het bestuur voor om de verenigingen vroegtijdig te betrekken bij de begroting voor 2018 en de 
verenigingen in de gelegenheid te stellen om vooraf mee te denken.  
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De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) neemt die suggestie over. Het is de bedoeling om de 
cyclus naar voren te halen en vooraf te overleggen met de verenigingen.  
 
9. Vaststellen wijziging Tuchtreglement 
De voorzitter deelt mee dat de wijziging van het Tuchtreglement een bewerkelijke exercitie is geweest, 
waaraan mevrouw Geelkerken (Juridische commissie) en de heer Smit (De Maas) een belangrijke 
bijdrage hebben geleverd. Hij geeft het woord aan de secretaris voor een toelichting.  
 
− Mevrouw Fobler (secretaris) legt uit wat de aanleiding van de voorgestelde wijziging is. Veiligheid 

in de sport en seksuele intimidatie in het bijzonder staan in het middelpunt van de belangstelling. 
NOC*NSF heeft een commissie ingesteld onder leiding van Klaas de Vries die gaat onderzoeken 
hoe vaak en in welke mate seksuele intimidatie voorkomt in de sport. Ook de KNRB vindt een 
veilige sportomgeving belangrijk en heeft daarom Pieta van Dishoeck 
(vertrouwenscontactpersoon) gevraagd om verslag uit te brengen. Het is niet alleen de bedoeling 
om een veilige omgeving te creëren maar ook om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen goed op 
de hoogte zijn, zodat iedereen weet dat misdragingen sancties tot gevolg hebben. Los daarvan 
stelt NOC*NSF ook minimale kwaliteitseisen aan de sportbonden als voorwaarde voor subsidie. 
Een van die eisen betreft een Tuchtreglement met betrekking tot doping, seksuele intimidatie. 
Recent is matchfixing daaraan toegevoegd. Er liggen nu drie wijzigingen voor om te kunnen 
voldoen aan de minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF: Matchfixing wordt toegevoegd.  

− Alle onderdelen zijn opgedeeld als hoofdstukken van het Tuchtreglement om te voorkomen dat de 
verenigingen en de KNRB opnieuw hun statuten moeten aanpassen.   

− De derde wijziging betreft de maximale straf die kan worden opgelegd bij seksuele intimidatie en 
matchfixing. Bovendien kan de Tuchtcommissie nu zelf een sanctie opleggen. 

Ten aanzien van het proces zegt spreekster het volgende. In 2011 is de Code Ongewenste 
Omgangsvormen vastgesteld door de KNRB. NOC*NSF stelt steeds strengere eisen, waardoor 
wijzigingen in het Tuchtreglement nodig zijn. Tijdens het Roeicongres in januari 2017 heeft de KNRB 
een workshop georganiseerd over dit onderwerp maar daar is alleen het onderwerp matchfixing aan 
de orde geweest, omdat zich alleen kamprechters hadden aangemeld. Helaas heeft alleen De Hoop 
gereageerd op een aangekondigde extra bijeenkomst van de KNRB begin februari 2017.  Met die 
vereniging heeft het bestuur telefonisch contact opgenomen. De wijzigingen zijn voorbereid in 
samenwerking met de Juridische Commissie en de heer Smit van De Maas die als notaris een nuttige 
bijdrage kon leveren. Inmiddels zijn de voorgestelde wijzigingen informeel goedgekeurd door 
NOC*NSF. Nadat de wijzigingen zijn goedgekeurd door de AV, worden deze voorgelegd aan de 
Auditcommissie van NOC*NSF omdat de KNRB niet is aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak. 
De Auditcommissie toetst de reglementen aan de minimale kwaliteitseisen. De informele reactie van 
NOC*NSF was dat de KNRB hiermee voldoet aan de blauwdruk seksuele intimidatie. Hoewel er niet 
expliciet over gesproken is, gaat het bestuur er wel vanuit dat de KNRB hiermee ook voldoet aan de 
minimale kwaliteitseisen. 
 
De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.  
 
De heer Van Berkel (KNZ&RV) wijst erop dat er verenigingen zijn met zowel roeiers als zeilers. Die 
verenigingen hebben niet alleen met de KNRB te maken maar ook met het Koninklijk Nederlands 
Watersport Verbond (KNWV).   
 
Mevrouw Fobler (secretaris) weet dat deze eisen nog niet aan het KNWV zijn gesteld. NOC*NSF is 
niet bereid om daarover een verklaring te geven. Zij verwacht dat binnenkort dezelfde eisen gesteld 
zullen worden aan het KNWV. 
 
De heer Van Berkel (KNZ&RV) kan zich niet voorstellen dat de KNRB (op basis van dit 
Tuchtreglement) mag ingrijpen en een lid van een lidvereniging mag royeren. 
 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat niet het bestuur van de KNRB maar de Tuchtcommissie 
mag ingrijpen. De Tuchtcommissie kan als onafhankelijk orgaan, benoemd door de AV, een sanctie 
opleggen maar de vereniging effectueert de straf.  
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De heer Vollenbronck (De Drietand) wijst erop dat er gesproken wordt over ‘royement van het lid’. Hij 
vraagt of daarmee bedoeld wordt de vereniging die lid is van de KNRB of de individuele roeier die lid 
is van een van de leden van de KNRB.  
 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat in het Tuchtreglement wordt vastgelegd dat de 
Tuchtcommissie de straf oplegt. De vereniging moet de straf echter effectueren. In de statuten van de 
KNRB staat dat alle leden van de lidverenigingen zich houden aan de reglementen. In de statuten van 
de verenigingen staat dat ieder lid de statuten en de regels van de KNRB begrijpt en accepteert. Er 
verandert niets aan de straffen of de effectuering daarvan.  
 
De heer Vollenbronck (De Drietand) vraagt nogmaals of het royement betrekking heeft op het 
individuele lid of op de vereniging die lid is van de KNRB. De formulering is op dat punt niet duidelijk. 
 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat een lidvereniging geroyeerd kan worden, als die zou 
weigeren om een door de Tuchtcommissie opgelegde sanctie te effectueren. Zij beaamt dat het 
ingewikkeld is. 
 
De heer Vollenbronck (De Drietand) brengt daar tegenin dat het hoe dan ook niet duidelijk verwoord is 
in de tekst. Hij pleit ervoor om de tekst op dat punt te verduidelijken. 
 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat niet alleen individuele leden van de lidverenigingen maar 
ook lidverenigingen zelf geroyeerd kunnen worden.  
 
De heer Van Berkel (KNZ&RV) concludeert dat de lidvereniging verantwoordelijk is voor de 
effectuering van het besluit van de Tuchtcommissie en dat een lidvereniging in overtreding is, als die 
de sanctie niet effectueert, wat kan leiden tot royement van de lidvereniging.  
 
Mevrouw Van Dorp (Njord) ziet weinig verschil tussen het opleggen en het effectueren van de straf. 
Als een vereniging weigert een sanctie te effectueren, kan de hele vereniging geroyeerd worden. 
 
Mevrouw Fobler (secretaris) legt uit dat de Tuchtcommissie voorheen alleen een advies kon 
uitbrengen met betrekking tot de twee zwaarste straffen. Op dat punt wordt het reglement gewijzigd.  
 
De heer Olthof (Het Spaarne) vraagt hoe voorkomen wordt dat een geroyeerde coach zich meldt bij 
een andere vereniging.  
 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat er een lijst wordt bijgehouden van royementen. NOC*NSF 
hanteert een zwarte lijst maar daarop staat op dit moment slechts één persoon. De KNRB zal nader 
onderzoeken hoe een veilige omgeving kan worden gewaarborgd met bescherming van ieders 
privacy.  
 
Mevrouw Ter Horst (De Hoop) is ervan overtuigd dat zowel de verenigingen als de KNRB een schone 
sport en bescherming van potentiële slachtoffers voor ogen hebben. De voorgestelde wijziging lijkt 
haar een aardige oplossing maar zij wijst nog wel op het volgende. Er wordt gesproken over de naam 
van de begeleider of degene die verantwoordelijk is voor de begeleiding of de coaching, de 
bestuurders dus. Als een roeier rechtstreeks bij de vertrouwenscontactpersoon van de KNRB een 
klacht zou indienen en niet bij de vereniging, dan overtreden de bestuurders van de verenging het 
Tuchtreglement omdat zij de zaak niet gemeld hebben. Volgens de huidige tekst kan de 
verantwoordelijke bestuurder in het meest extreme geval geschorst of geroyeerd worden. Zij begrijpt 
dat dit de bedoeling niet is maar zo zou het gelezen kunnen worden. Ten tweede stelt zij aan de orde 
dat een stuk tekst is geschrapt met betrekking tot mensen (ouders, ingehuurde coaches) die op de 
vereniging rondlopen maar geen lid zijn. Zij kunnen niet gestraft worden. Spreekster benadrukt dat het 
de verantwoordelijkheid van de vereniging is om ervoor te zorgen dat die mensen zich binden aan het 
Tuchtreglement.  
 
Mevrouw Fobler (secretaris) antwoordt dat niet-leden niet gebonden kunnen worden aan het 
Tuchtreglement.  
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De heer Olthof (Het Spaarne) legt uit dat Het Spaarne ervoor kiest om die mensen een 
vrijwilligersverklaring te laten tekenen, waarin zij verklaren dat zij zich houden aan de statuten en 
reglementen van de vereniging. 
 
Mevrouw Fobler (secretaris) voegt eraan toe dat een aantal aspecten nog niet is uitgekristalliseerd en 
dat het vooral belangrijk is om hierover met elkaar in gesprek te blijven. Daarom heeft het bestuur met 
de vertrouwenscontactpersoon van de KNRB expliciet de afspraak gemaakt dat zij bij iedere melding 
vraagt of de informatie gedeeld mag worden met het bestuur, zodat het bestuur zich daarop kan 
beraden. Wat haar betreft is een bestuurslid alleen in overtreding, als deze op de hoogte was van de 
zaak maar niet gehandeld heeft. Wellicht moet dit aspect nader bekeken worden.  
 
Mevrouw Ter Horst (De Hoop) beaamt dat het belangrijk is om erover te praten maar zij wil waken 
voor reputatieschade, zowel bij een slachtoffer, een potentiële dader als de vereniging.  
 
De heer Van Bekkum (De Maas) vindt de tekst met betrekking tot matchfixing niet duidelijk genoeg. Hij 
denkt dat het belangrijk is om ook daarover in gesprek te gaan. Wat hem betreft moet het doel zijn een 
veilige maar ook faire sport op alle aspecten. Hij vindt dat laatste nog een grijs gebied en hij hoopt dan 
ook dat daaraan in de komende tijd meer aandacht zal worden besteed.  
 
Mevrouw Fobler (secretaris) kan zich daarbij aansluiten. Zij vraagt de verenigingen om hun ervaringen 
en ideeën daarover te delen met het bestuur. Het bestuur is graag bereid om opnieuw het gesprek 
aan te gaan met NOC*NSF.  
 
De voorzitter voegt eraan toe dat de KNRB zich houdt aan de minimale variant van de blauwdruk voor 
matchfixing van NOC*NSF, vooral omdat niet haarscherp duidelijk is wat specifiek geldt voor de 
roeisport. Hij vindt het een goed punt en zegt toe dat het bestuur hierover in gesprek zal blijven met de 
verenigingen.  
 
De heer Grootenhuis weet dat in de reglementen van de FISA al artikelen stonden over de onderlinge 
beïnvloeding door ploegen gedurende een wedstrijd. Hij stelt voor om informeel te vragen naar de 
mening van de FISA omdat het van belang is op de hoogte te zijn van de internationale 
ontwikkelingen.  
 
De voorzitter zegt toe te kijken naar de FISA-reglementen.  
 
De heer Landman (commissaris internationale evenementen en betrekkingen) vindt het van minder 
belang omdat deelnemers aan FISA-wedstrijden automatisch onder de FISA-reglementen vallen.  
 
De heer Grootenhuis bedoelt dat de Nederlandse reglementen voor roeiwedstrijden al bij voorbaat 
afgestemd worden op de internationale reglementen.  
 
De heer Landman (commissaris internationale evenementen en betrekkingen) voegt eraan toe dat het 
wel om twee verschillende populaties gaat.  
 
Mevrouw Geelkerken (Juridische commissie) komt terug op de vraag van de heer Vollenbronck die wil 
weten of met een ‘lid’ een lidvereniging of een individu bedoeld wordt. In de hoofdstukken over 
seksuele intimidatie en matchfixing staan definities. Daar staat dat een lid een lid is van een 
lidvereniging van de KNRB en dat een lidvereniging een lid is van de KNRB. In de bepalingen over de 
straffen wordt het woord lid gebruikt. Uit de context blijkt dat het gaat om het individu en dat sluit ook 
aan bij de eerdergenoemde begripsbepalingen.  
 
De heer De Krijger (TOR) vraagt of de individuele verenigingen hun statuten hiervoor moeten 
aanpassen. 
 
De voorzitter antwoordt daarop ontkennend. 
 
Mevrouw Fobler (secretaris) voegt eraan toe dat dat niet noodzakelijk is omdat het Tuchtreglement als 
één geheel wordt beschouwd met verschillende hoofdstukken. Tot slot legt zij de AV nog drie puntjes 
voor die, ondanks de grondige voorbereiding, toch nog gewijzigd moeten worden in de voorliggende 
stukken. Bij matchfixing is per abuis niet opgenomen dat een schorsing maximaal 5 jaar mag duren. 
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Bovendien wordt bij matchfixing gesproken over juniorenwedstrijden en juniorencompetitie. Om aan te 
sluiten bij het Reglement van Roeiwedstrijden moet dit veranderd worden in velden voor junioren. 
Omdat de KNRB niet aangesloten is bij het Instituut voor Sportrechtspraak staat in artikel 19 met 
betrekking tot seksuele intimidatie ten onrechte dat er geen beroep mogelijk is bij dat Instituut. Daar 
zal komen te staan dat beroep niet mogelijk is. 
 
De voorzitter concludeert dat de AV het Tuchtreglement vaststelt. Hij bedankt de secretaris, mevrouw 
Geelkerken en de heer Smit voor hun inzet. Het bestuur weet hoe gevoelig het idee van ingrijpen in de 
verenigingsbevoegdheden ligt en is dan ook blij dat daarvoor nu een oplossing is gevonden, waarmee 
tevens de financiële bijdrage van NOC*NSF is veiliggesteld. Het bestuur is graag bereid om eventuele 
verbetervoorstellen voor te leggen aan NOC*NSF. De verenigingen zullen op de hoogte gehouden 
worden van verdere ontwikkelingen. 
 
10. Rondvraag 
De voorzitter geeft traditiegetrouw het woord aan een van de ereleden, dit keer de heer Klerks. 
 
De heer Klerks (erelid) feliciteert mevrouw Krijnen met haar benoeming in het bestuur en wenst haar 
een mooie tijd toe. Hij bedankt de bestuursleden voor hun inzet voor het Nederlandse roeien. Het 
bestuur krijgt weliswaar jaarlijks een applaus als de AV het bestuur decharge verleent maar hij vindt 
dat het goed zou zijn dat die waardering wat vaker tot uitdrukking wordt gebracht. De waardering 
waarop hij doelt, geldt natuurlijk ook voor de verenigingsbesturen, kamprechters en organisatoren van 
wedstrijden. Nico Rienks heeft vorige keer al benadrukt hoe uniek het is dat het roeien meer dan 
andere sporten in Nederland volledig drijft op vrijwilligerswerk. Dat is enerzijds bijzonder maar 
anderzijds is het ook de achilleshiel van het roeien want er is een tekort aan vrijwilligers en bovendien 
zijn er nog steeds leden die het verschil niet begrijpen tussen contributie en abonnementsgeld voor 
een sportschool. Spreker is zelf als vrijwilliger actief bij Die Leythe. Die Leythe is na onderzoek tot de 
conclusie gekomen dat voor één uur roeien een half uur vrijwilligerswerk nodig is. Die Leythe gaat 
haar leden daarmee confronteren in de hoop dat zij zich aangesproken zullen voelen. Bovendien gaat 
Die Leythe een takenbank opzetten, waarop leden kunnen intekenen. Degenen die dat niet doen, 
zullen daarop aangesproken worden. Hij moedigt iedereen aan om de stelling dat één uur roeien een 
half uur vrijwilligerswerk kost, uit te dragen op de verenigingen.  
 
Er wordt verder geen gebruikgemaakt van de rondvraag. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 16.10 uur. 


