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Utrecht, 24 november 2018 
 
Aegon Bestuursbokaal – Jury Rapport Plannen Presentatie 
 
 
Beste bestuurders, 
 
De jury kijkt tevreden terug op de filmpjes en de pitches die zaterdag 24 november zijn 
gepresenteerd tijdens het Aegon NSRF Besturencongres in de Jacobikerk te Utrecht.  
We danken Orca voor het organiseren van dit evenement op deze fraaie locatie.  
 
Algemene indruk 
De Aegon Bestuursbokaal staat voor, onder meer, continuïteit en kennisborging. Een 
verscheidenheid aan onderwerpen is in de filmpjes en pitches naar voren gebracht, waarbij de 
thema’s veiligheid, betrokkenheid van (oud)leden en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
de boventoon voeren. Het gedachtegoed van de “Bestuursbokaal” is door een groot deel van de 
verenigingen opgepakt en doorgevoerd in de gepresenteerde plannen. 
 
Dit jaar hebben we voor het eerst gewerkt met korte filmpjes waarbij de besturen hun plannen 
voor komend jaar konden aangeven. De filmpjes waren voor ons een aangename verrassing en 
waren erg divers waarbij humor niet werd geschuwd. In de filmpjes valt er wel nog wat te winnen 
aan de geluidskwaliteit en/of het gebruik van ondertiteling. 
 
Een aandachtspunt blijft de analyse van zowel de probleemstelling als de oplossingsrichtingen. 
Waarom is het een probleem en waarom is er voor een bepaalde oplossing gekozen? Er valt winst 
te behalen met een cijfermatige onderbouwing. Ook verdient het aandacht na te gaan welke 
onderwerpen eerder in de “Bestuursbokaal” zijn gepresenteerd, zowel door de vereniging zelf als 
door andere verenigingen. De jury moedigt verenigingsbestuurders aan om hier meer aandacht 
aan te besteden en geeft de ruimte om in de presentatie van de uitvoering op 5 juni 2019 om –
met motivatie- af te wijken van het eerder gepresenteerde plan. 
 
Derde en tweede plaats 
 
De U.S.R. Triton heeft met haar app-initiatief zeker een trend gezet in de opzet van de 
communicatie met haar leden. Hierbij is de jury erg nieuwsgierig naar het effect van de app in de 
communicatie met en tussen de leden van de vereniging. Het plan wat is gepresenteerd heeft een 
gedegen aanpak, en heeft tot een derde positie geleid. 
 
M.S.R.V. Saurus heeft een tweede plek weten te bemachtigen. Het bestuur heeft op uitstekende 
wijze een plan opgesteld om duurzaamheid een centrale rol te geven in de vereniging. De sterke 
projectmatige aanpak oogst grote waardering van de jury. Wij kijken vol verwachting uit naar 
hoe het een en ander gerealiseerd gaat worden. 
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De winnaar: D.S.R.V. Laga 
Besturen van een vereniging is zorg dragen voor de continuïteit, echter zonder de belangen op 
korte termijn uit het oog te verliezen. Facetten betreffende de veiligheid zijn altijd belangrijk 
maar worden veelal ondergesneeuwd in de dagelijkse gang van zaken. Een incident leidde er toe 
dat Laga zich opnieuw realiseerde hoe belangrijk die veiligheid is. Hierdoor getriggerd heeft Laga 
de juiste acties ondernomen en een duidelijk en concreet actieplan opgesteld. Met de uitvoering 
van dit plan wordt een goede stap gezet om de veiligheid van de roeiers van Laga en van de 
roeiers in het algemeen te verbeteren. 
 
De jury heeft besloten dat de D.S.R.V. Laga winnaar is van de Aegon Bestuursbokaal Plan 
Presentatie 2018. Hiermee wint de D.S.R.V. Laga een geldbedrag van Euro 3500,-. Gefeliciteerd! 
 
Tijdens het Aegon Nationaal Roeicongres op 26 januari 2019 geeft de jury in feedbacksessies een 
terugkoppeling op de plan presentaties aan de verenigingen. Ten gunste van optimale 
kennisdeling zullen, met toestemming van de besturen, de ingezonden filmpjes worden gedeeld.  
 
Namens de jury, 
 
 
 
Roeland Wijkel 
Voorzitter Jury Aegon Bestuursbokaal  


