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1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering (AV) van de KNRB om 10.30 uur en heet alle 
aanwezigen van harte welkom, met name de ereleden en dragers van erepenningen. De agenda 
wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Volgens de presentielijst zijn 38 verenigingen met in totaal 115 stemmen aanwezig. Dat is 31,7% van 
de verenigingen en 48,9% van het totaal aantal beschikbare stemmen.  
 
2. Voordracht onderscheidingen in gevolge artikel 4 en/of 5 van het Huishoudelijk Reglement  
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) zet de coaches in het zonnetje die de KNRB drie jaar 
achter elkaar goud hebben bezorgd in de junioren/<23-categorie. Hij vraagt als eerste Willem Jan de 
Widt naar voren te komen. Hij kenschetst Willem Jan de Widt als een zeer betrokken, bevlogen maar 
ook eigenzinnige coach die vanuit Willem III al jaren bezig is om een zeer succesvolle generatie 
roeiers op te leiden. In 2015 heeft hij met een juniorenacht goud verdiend en in 2016 en 2017 
eveneens goud met een acht in de categorie <23. Daarom kent de KNRB Willem Jan de Widt de 
erepenning in goud toe. Vervolgens geeft spreker het woord aan mevrouw Wagenaar-Kroon, 
burgemeester van Waterland. 
 
Mevrouw Wagenaar-Kroon nodigt Louise, de echtgenote van Willem Jan, uit om erbij te komen staan. 
Een aantal mensen heeft deze dag aangegrepen om Willem Jan een officiële blijk van waardering te 
geven. De burgemeester mag Willem Jan de Widt namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander 
een onderscheiding aanbieden. De meeste koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de 
‘lintjesregen’ maar het kan ook gebeuren tijdens een bijzondere gelegenheid. De AV van de KNRB is 
zo’n bijzondere gelegenheid. Dat kan echter alleen als er een rechtstreeks verband bestaat tussen de 
verdienste waarvoor iemand is aangedragen en de onderscheiding die wordt uitgereikt. Het is 
gebruikelijk om met de uitreiking van een lintje mensen in het zonnetje te zetten die zich ‘op bijzondere 
wijze en geruime tijd hebben ingezet ten bate van de samenleving en/of anderen hebben 
gestimuleerd’. De heer De Jager heeft de aanvraag ingediend bij de burgemeester. Daarin beschreef 
hij welke bijzondere activiteiten Willem Jan de Widt heeft verricht voor de Nederlandse samenleving 
en de roeiers in het bijzonder. Vele anderen waren bereid om deze aanvraag te ondersteunen. Er 
worden jaarlijks ongeveer 5000 onderscheidingen uitgereikt maar niet iedereen krijgt zo’n bijzondere. 
De burgemeester geeft vervolgens een indrukwekkende opsomming van alles wat Willem Jan de Widt 
gepresteerd heeft, beginnend als vrijwilliger in 1982 bij Njord en eindigend bij zijn recente 
coachsuccessen. Hij begon volgens de burgemeester na zijn succesvolle carrière als Olympische 
roeier in 2011 met het coachen van junioren bij Willem III. Hij heeft onder andere als eerste in de 
roeigeschiedenis de Junioren Hollandacht naar zilver gebracht in Hamburg in 2014 en twee keer naar 
goud in Rio de Janeiro in 2015 en in Rotterdam in 2016. Hij doet zijn coachwerk geheel op vrijwillige 
basis. Willem Jan de Widt heeft als fysiotherapeut en ergonomisch adviseur een speciale roeitechniek 
ontwikkeld, waarbij jongeren tegen elkaar trainen in skiffs. Hij schrijft rapporten over 
talentontwikkeling. Hij durft zich kritisch op te stellen ten aanzien van de door de bond ingenomen 
standpunten, wat vaak leidt tot positieve discussies en aanpassingen. Vandaag heeft hij de 
erepenning in goud van de KNRB ontvangen en hij is dit jaar ook benoemd tot erelid van Willem III. 
Willem Jan de Widt is echter niet alleen met roeien bezig; in Waterland is hij ook een betrokken 
bestuurder en vrijwilliger. Hij is sinds de oprichting in 2004 secretaris van de Stichting Vrienden van de 
Grote en de Lutherse Kerk in Monnickendam en lid van de Raad van Bestuur. Ook is hij vanaf 2007 
bestuurslid van de Vereniging Onderlinge Samenwerking die tot doel heeft om familieleden te 
ondersteunen en geld te doneren aan goede doelen in het algemeen. De familievereniging is van zijn 
echtgenote maar hij heeft het strategische plan voor de toekomst ontwikkeld. De burgemeester besluit 
haar toespraak met de officiële tekst ‘dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om de heer De 
Wil te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau’.  
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De heer De Widt is zeer verrast. Hij was eigenlijk niet eens van plan om vandaag hier aanwezig te 
zijn. Hij wil één ding rechtzetten; hij heeft namelijk nooit deelgenomen aan de Olympische Spelen. Hij 
is zeer verguld met de onderscheiding en bedankt allen die het nodig vonden om dit voor hem te 
regelen.  
 
De voorzitter bedankt de burgemeester voor haar komst.  
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) vraagt vervolgens Diederik Simon maar voren te komen. 
Hij heeft Willem Jan de Widt de afgelopen jaren geholpen en hij heeft natuurlijk zelf een enorme staat 
van dienst als roeier en coach.  De KNRB kent Diederik Simon de erepenning in goud toe voor alles 
wat hij tot nu toe voor het roeien betekend heeft.  
 
De heer Over (voorzitter Willem III) is blij met de net uitgereikte onderscheidingen, temeer omdat hij 
beide coaches in de praktijk aan het werk gezien heeft en weet wat zij allemaal doen. Hij benadrukt 
het belang van een goede samenwerking tussen de coaches en de KNRB. Het gaat ten slotte om de 
roeiers.  
 
Mevrouw Neppérus (erelid) spreekt Lex Grootenhuis toe die begon met roeien in de jaren zestig van 
de vorige eeuw bij Nautilus. Als chauffeur van de botenwagen heeft hij in die tijd bijna alle banen in 
Europa gezien. In de jaren zeventig heeft Lex besloten om plaatsvervangend kamprechter te worden. 
In de jaren tachtig is hij kamprechter geworden en in 1983 uiteindelijk internationaal kamprechter. Nog 
wat later is hij ook wedstrijden gaan organiseren, waaronder de zeer geslaagde WK op de Willem-
Alexander Baan in 2016. Spreekster stelt aan de AV voor om Lex Grootenhuis te benoemen tot erelid 
van de KNRB. De AV stemt in met applaus. 
 
De heer Grootenhuis voelt zich zeer vereerd en bedankt de vergadering voor deze onderscheiding. 
Het organisatiecomité geniet nog steeds na van het WK 2016. In de aanloop naar het WK heeft hij vier 
jaar lang alle leden van de ‘roeifamilie’ aangesproken, omdat hij vindt dat de samenwerking in een 
klein land als Nederland tot een hoger niveau gebracht moet worden om het fantastische roeiniveau 
hier vast te kunnen houden. Als kamprechter, met zijn betrokkenheid bij de Holland Beker en 
uiteindelijk het WK heeft hij steeds voor ogen gehad dat het gaat om de roeisport in Nederland. En als 
het even kan, moet die roeisport nog wat groter worden.  
 
De voorzitter schorst de vergadering, zodat iedereen de gehuldigden kan feliciteren.  
 
3. Ingekomen stukken 
De voorzitter heropent de vergadering en deelt mee dat de volgende stukken zijn ontvangen: 
− Een brief van de heer Van Kouterik (Die Leythe). Hij stelt voor om die te behandelen bij 

agendapunt 7. Aldus wordt besloten. 
− Een brief van Okeanos met betrekking tot de gebondenheid van bedrijfsroeiers aan de 

reglementen. Dit raakt het vraagstuk rond de indoorroeiers. Het bestuur zal het initiatief nemen om 
deze problematiek integraal aan te pakken met, waar nodig, de input van de verenigingen. Het 
bestuur zal in een volgende AV met een voorstel komen. De voorzitter benadrukt dat dit een punt 
is, waarmee zorgvuldig moet worden omgegaan. Hij gaat ervanuit dat iedereen zich de discussies 
over ongewenste omgangsvormen herinnert, reden om niet alleen actieve roeiers maar ook  
andere betrokkenen te binden aan de reglementen. De secretaris heeft daar al veel energie in 
gestoken. De AV heeft eerder het Tuchtreglement goedgekeurd. Dat is inmiddels door het 
NOC*NSF omarmd. De KNRB moet ervoor zorgen dat alle betrokkenen die actief zijn in het roeien 
hun bijdrage kunnen leveren in een veilig roeiklimaat.  

 
4. Notulen van de Algemene Vergadering van 4 maart 2017 
Er zijn geen opmerkingen. De notulen van 4 maart 2017 worden vastgesteld. 
 
5. Bestuursmededelingen  
De voorzitter heeft de volgende mededelingen: 
− Nancy Krijnen (commissaris marketing en sponsoring) is vandaag niet aanwezig. Zij heeft na een 

half jaar de balans opgemaakt en besloten per vandaag het bestuur te verlaten omdat een goede 
invulling van de functie haar toch te veel tijd kost. Het bestuur gaat op zoek naar een nieuwe 
commissaris marketing en sponsoring.  
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− Erik Kraak heeft besloten om in maart 2018 te stoppen als commissaris sportontwikkeling. Hij 
heeft zich de afgelopen vijf jaar onder andere als commissaris sportontwikkeling ingezet voor het 
Nederlandse roeien. De heer Kraak zal wel actief betrokken blijven bij het coastal rowing.  

De voorzitter roept de aanwezige verenigingen op om te helpen deze beide vacatures te vervullen. 
Meer informatie over de vacatures zal bekendgemaakt worden via de website. In het algemeen geldt 
dat het bestuur streeft naar een diverse samenstelling in alle facetten.  
 
− De KNRB heeft het bid gewonnen voor de derde World Cup in 2019 die zal worden gehouden op 

de Willem-Alexander Baan, een succes voor het Nederlandse roeien. 
− Op 9 december 2017 vinden de Europese Kampioenschappen Indoor Roeien plaats, 

georganiseerd door Nereus. Spreker roept iedereen op om te gaan kijken naar dit spektakel. 
− Op 20 januari 2018 vindt het Nationaal Roeicongres plaats. Het thema van het congres is 

veiligheid in algemene zin, zowel op het water als in omgangsvormen. Aegir levert een actieve 
bijdrage aan het congres. Spreker roept met name alle studentenverenigingen op om te komen 
luisteren dan wel een actieve bijdrage te leveren. Hij complimenteert Aegir met de manier waarop 
die vereniging een incident heeft aangegrepen om een cultuurverandering in gang te zetten.  

− Het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie is formeel geaccordeerd door NOC*NSF. De commissie 
De Vries komt naar verwachting op 12 december 2017 met aanbevelingen. Ook de KNRB heeft 
daarvoor input gegeven en het bestuur is benieuwd naar de eindrapportage.  

− Op het gebied van doping is er een wijziging doorgevoerd in de International standard for Code 
Compliance by Signatories (ISCCS). De KNRB heeft op dit moment, volledig volgens de regels, 
een eigen tuchtcommissie. Gelukkig hoeft die tuchtcommissie bijna nooit bij elkaar te komen maar 
dat betekent wel dat de routine bij de commissieleden laag is, ook al zijn het allemaal 
gekwalificeerde mensen. Wellicht is het verstandig dat de KNRB zich aansluit bij het ISR, een 
algemene tuchtinstantie voor alle sporten. Het bestuur komt hierop terug in de volgende AV. 

− Zoals ieder jaar heeft de KNRB geprobeerd om bij NOC*NSF meer middelen te werven voor met 
name het toproeien. De heer IJsbrandy zal daar in het kader van het Jaarplan 2018 nader op 
ingaan. De Team NL-overeenkomst is nu formeel. De KNRB krijgt gedurende zes jaar 100.000 
euro extra voor het toproeien. Het fenomeen Team NL moet nog verder worden uitgewerkt. 

− Op 24 maart 2018 zal de volgende AV plaatsvinden. Waarschijnlijk zal dan een statutenwijziging 
op de agenda staan om de bemensing van het bestuur van de verschillende functies beter op 
elkaar aan te laten sluiten en om beter aan te laten sluiten met de Olympische cyclus. 
 

6. Besluiten keuze accountant  
De voorzitter vraagt of de AV instemt met EY als accountant. Aldus wordt besloten. 
 
7. Wijziging Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) begint met de wijzigingen in het 
wedstrijdprogramma die voorgesteld worden naar aanleiding van de evaluatie. Hij heeft het gevoel dat 
er consensus bestaat over deze wijzigingen en de daarbij behorende maatregelen. Naar aanleiding 
van overleg met een aantal juniorencoaches en recent contact met de heer Van Kouterik (Die Leythe) 
heeft het bestuur besloten om de voorgestelde wijziging van artikel 31.5 nog niet door te voeren maar 
deze eerst nog eens goed door te spreken met de verenigingen.  
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) benadrukt dat hij geschreven en gesproken heeft namens Die 
Leythe, De Maas, Willem III, De Amstel en Het Spaarne.  
 
De voorzitter vraagt of het voorstel dat de heer Haagsma nu doet, tegemoetkomt aan de bezwaren 
van deze verenigingen.  
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) antwoordt daarop bevestigend. 
 
De heer Banken (Orca) verwijst naar artikel 13.5.b waarin staat: “Elke roeier die in een seizoen geen 
overwinning in een klassementsveld heeft behaald, die minimaal twee keer in een ploeg heeft 
deelgenomen aan het Eerstejaars- of Developmentklassement en, die in het eindklassement bij de 
eerste drie staat, krijgt voor het riemtype waarin gestart is één prestatiepunt toebedeeld.” Deze 
formulering wekt de indruk alsof dit met terugwerkende kracht geldt.  
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden) antwoordt dat het pas ingaat in het komend seizoen. Hij 
zegt toe samen met de heer Banken te kijken of de tekst kan worden verduidelijkt. 
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De voorzitter vraagt of de AV het bestuur het mandaat geeft om de tekst te optimaliseren, zolang de 
inhoud daardoor niet wijzigt. Aldus wordt besloten.  
 
De heer Banken (Orca) verwijst naar artikel 13.6.a waarin gevorderden-B als subcategorie wordt 
ingevoerd. Hij stelt voor om die categorie gewoon nieuwelingen te noemen.  
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) antwoordt dat dit binnen de bevoegdheid 
van het bestuur valt maar dat hij bereid is om het voorstel van Orca over te nemen, als dat technisch 
mogelijk is en als het niet al te veel energie kost. Hij heeft er in ieder geval geen principiële bezwaren 
tegen. Hij concludeert dat de AV geen stemming wenst. De wijzigingen zijn derhalve aangenomen met 
inachtneming van wat de voorzitter eerder heeft gezegd over wijziging van de tekst.  
Hij vervolgt met de wijzigingsvoorstellen voor de artikelen 4 en 5 met betrekking tot lichte roeiers. 
Voorgesteld wordt om tijdens de langeafstandswedstrijden voor eerstejaars en beginners te werken 
met individuele gewichten. Op deze manier krijgen de roeiers de gelegenheid om te leren omgaan met 
het aspect gewicht. Er zijn geen vragen over dit voorstel en de AV wenst ook geen stemming. Het 
wijzigingsvoorstel is derhalve aangenomen.  
Spreker vervolgt met de wijzigingsvoorstellen voor het competitieroeien. Er is discussie ontstaan over 
de definitie van onervaren competitieroeiers. Op verzoek van de NOOC wordt een definitie voor 
lentevelden toegevoegd en de definitie voor onervaren competitieroeiers aangepast.  
 
De heer Banken (Orca) mist in artikel 14.3 bij de lentecategorie dat de deelnemers onervaren moeten 
zijn. Op deze manier kan een ervaren jeugdroeier in het lenteveld instromen. Spreker stelt voor om 
aan de definitie van lenteroeier toe te voegen dat deze een onervaren roeier moet zijn.  
 
De heer Helmer (NSRF) vindt het wel een goed punt maar wat hem betreft is de voorgestelde 
toevoeging geen goede oplossing omdat er dan sprake is van een definitie binnen een definitie.  
 
De voorzitter wil liever niet in deze vergadering discussiëren over de precieze tekst. Hij begrijpt dat in 
de lentecategorie tot uiting moet komen dat het om onervaren roeiers gaat. Hij vraagt wederom 
mandaat aan de vergadering om de tekst in die zin aan te passen. Aldus wordt besloten.  
 
Mevrouw Wesenmael (Skøll) merkt op dat lenteleden die deelnemen aan talentachten- of 
talentvierenvelden het jaar daarop niet meer onervaren C4 mogen starten. Skøll zou dat zeer 
onwenselijk vinden omdat al haar lenteleden juist meedoen aan die talentvelden.  
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) antwoordt dat in overleg met de NOOC 
en de NSRF tot deze formulering is gekomen. Als Skøll daartegen bezwaar heeft, dan lijkt hem dat 
erover gestemd moet worden. Als het voorstel niet aangenomen wordt, dan blijft het bij het oude maar 
in dat geval geldt dezelfde beperking.  
 
De voorzitter concludeert dat Skøll in feite een nieuw punt aandraagt. Hij pleit ervoor om dan eerst de 
voor- en nadelen van een wijziging op dat punt te inventariseren en erop terug te komen in de 
volgende AV.  
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) is graag bereid om met Skøll te 
overleggen maar in de oude situatie geldt dezelfde beperking. 
 
De heer Helmer (NSRF) geeft toe dat lenteleden in het afgelopen jaar wel in het najaar onervaren C4 
zijn gestart, ook al was dat reglementair misschien niet correct. 
 
De voorzitter stelt voor om dit punt te bewaren voor een latere gelegenheid. Aldus wordt besloten. Er 
zijn verder geen vragen of opmerkingen over het competitieroeien. De AV wenst geen stemming. 
Derhalve zijn de wijzigingen goedgekeurd.  
 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) vervolgt met een aantal voorstellen naar 
aanleiding van wijzigingen bij de FISA met betrekking tot de definities voor pararoeiers (artikel 6.2), de 
gewichten en ballast voor stuurlieden (artikel 7.3) en de toegestane reclame-uitingen op boten (artikel 
79). Hij concludeert dat de AV geen vragen heeft en evenmin stemming wenst. De voorgestelde 
wijzigingen zijn daarmee goedgekeurd.  
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Spreker vervolgt met het indoorroeien. Het is wenselijk om iets meer duidelijkheid te scheppen over de 
startprocedures, met name nu het EK in Nederland plaatsvindt. De startprocedure is nu vastgelegd in 
het RvR. De AV heeft geen vragen en wenst evenmin stemming. De voorgestelde wijzigingen zijn 
derhalve goedgekeurd.  
Spreker vervolgt met het zeeroeien. Voor het zeeroeien wordt nu verwezen naar de FISA Rules of 
Racing. Dat heeft het bestuur expliciet willen maken, omdat er zeeroeiwedstrijden worden gestart in 
Nederland. De AV heeft geen vragen en wenst evenmin stemming. De wijziging is derhalve 
goedgekeurd.  
Als laatste wijziging heeft het bestuur de indelingstabellen voor de tweekilometerwedstrijden 
aangepast aan acht banen. Dat verhoogt de capaciteit en het betekent ook dat meer ploegen kunnen 
doorgaan naar de finale. Verder is bij de indeling van de finales overgestapt naar het systeem van 
lucky loser in plaats van snelste derde. Dit zorgt voor volle finales in plaats van finales met 3, 5  of 7 
ploegen als er 5, 7 of 9 inschrijvingen zijn. De AV heeft geen vragen en wenst evenmin stemming. De 
wijziging is derhalve goedgekeurd.  
Tot slot deelt spreker mee dat een aantal tekstuele aanpassingen is gedaan die geen invloed hebben 
op de inhoud.  
 
De voorzitter vraagt voor de zekerheid of de AV akkoord gaat met alle voorgestelde wijzigingen. Dat 
blijkt het geval te zijn.   
 
8. Wijziging Huishoudelijk Reglement (HR) 
De heer Haagsma (commissaris wedstrijden en opleidingen) legt uit dat voorgesteld wordt om het HR 
op twee punten aan te passen. Ten eerste met betrekking tot de deelname aan NK’s en WK’s door 
junioren die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Junioren mogen na de laatste aanpassingen 
van de FISA Rules of Racing ook voor Nederland uitkomen indien ze formeel “resident” zijn. In het HR 
is dat vertaald naar “ingeschreven in het BRP van een Nederlandse gemeente”. Dezelfde bepaling 
wordt voorgesteld voor de deelname aan het Nederlands Kampioenschap. Verder zijn in het HR de 
termen wedstrijden en roeiwedstrijden consistent toegepast omdat de KNRB in gesprek is met een 
aantal watersportverenigingen die bijvoorbeeld zeilwedstrijden organiseren. De term wedstrijden zou 
dan tot verwarring kunnen leiden. 
 
De voorzitter concludeert dat er geen vragen zijn en dat de AV akkoord gaat met de voorgestelde 
wijzigingen in het HR.  
 
9. Vaststellen Jaarplan 2018 
De voorzitter brengt in herinnering dat vorig jaar de nieuwe Olympische cyclus is gestart met het 
vaststellen van een aantal ambities dat vervolgens ieder jaar in het jaarplan wordt uitgewerkt. Dit jaar 
staat in het teken van doorgroeien en aanscherpen. Het gaat over alle onderwerpen binnen het roeien 
en niet alleen over topsport en ontwikkeling maar ook over breedtesport, veiligheid en opleidingen. Hij 
gaat ervanuit dat alle aanwezigen het plan hebben gelezen. Het bestuur wil in deze vergadering met 
name aandacht besteden aan het toproeien.  
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) verwijst naar de begroting, waaruit blijkt dat het bestuur 
een forse uitbreiding nastreeft voor het toproeien. De KNRB is daarover in gesprek met NOC*NSF. In 
het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III wordt gesproken over extra middelen voor topsport in het 
kader van het prioriteitenprogramma van NOC*NSF maar ook in het kader van evenementen. De 
KNRB wil natuurlijk in aanmerking komen voor deze middelen. De extra middelen in de begroting zijn 
dus nog niet gerealiseerd; het is een soort voorschot op de ontwikkelingen. Geld is geen doel op zich 
maar het is nodig om de ambities te kunnen realiseren. De totale medailleoogst van vorig jaar was 
weliswaar iets minder dan het jaar daarvoor maar historisch gezien nog steeds op een hoog niveau 
(28 medailles op WK, EK en WC’s, waarvan 9 gouden). Vooral gouden medailles zijn belangrijk voor 
de aandacht van sponsors, media en NOC*NSF.  
Aan de hand van een sheet legt spreker uit wat de plannen zijn voor het komend jaar. De KNRB werkt 
met een aantal clusters: dames boordroeien, dames scullen, heren boordroeien, heren scullen, lichte 
dames, lichte heren en pararoeien. Door de ontwikkelingen bij FISA en IOC zijn er voor het lichte 
roeien nog maar twee Olympische nummers over, de LW2x en LM2x. Het pararoeien is inmiddels 
volledig en volwaardig geïntegreerd in het topsportprogramma. De KNRB kijkt vooral naar 
medaillekansen en voert daarover discussie met NOC*NSF. De KNRB hanteert een trapsgewijze 
benadering: eerst zorgen dat een ploeg op het podium komt en vervolgens proberen om het niveau 
vast te houden. Met betrekking tot de lichte dubbels heeft het bestuur helaas moeten vaststellen dat er 
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voor de LM2x geen talenten in de pijplijn zitten die uitzicht bieden op een medaille of een finaleplaats 
in Tokyo. Omdat er nog maar één Olympisch nummer is voor lichte heren, is de competitie daar 
enorm zwaar. De damesgroep heeft gelukkig wel een aantal toptalenten. Omdat het verlengen van 
topsportcarrières belangrijk is, wordt er meer aandacht besteed aan de maatschappelijke carrières 
van topsporters. Zij krijgen bijvoorbeeld de gelegenheid om tijdelijk aandacht te besteden aan hun 
studie. Het meest succesvolle cluster is op dit moment de dames scullgroep. In de open klasse, zowel 
bij de dames als de heren, hebben de grote nummers (8+ en 4x) prioriteit. Om deze nummers te 
vullen, is ongeveer het dubbele aantal roeiers nodig met alles wat erbij komt kijken. De KNRB beschikt 
zelf over een deel van de middelen om het programma te kunnen uitvoeren maar is inmiddels ook in 
gesprek met NOC*NSF over meer financiële armslag voor de komende jaren.  
Daarnaast is de KNRB ook nog steeds op zoek naar sponsoring. Team NL is een project in 
ontwikkeling. Omdat Aegon de hoofdsponsor van de KNRB is, blijft de bijdrage uit Team NL beperkt 
tot 100.000 euro voor 6 jaar. De achten vallen niet onder het contract met Team NL, zodat die ploegen 
nog vrij zijn voor een eigen sponsor. De KNRB verwacht begin december 2017 meer duidelijkheid te 
krijgen over de bijdrage van NOC*NSF.  
Tot slot gaat spreker in op de talentontwikkeling, een complex terrein waarbij heel veel partijen 
betrokken zijn. Inmiddels heeft de KNRB daarvoor een goede vorm gevonden. De leeftijdsindeling is 
losgelaten. De dames en heren hebben hun eigen talentcoaches, rapporterend aan de hoofdcoaches 
van de betreffende kolom. De talenten worden in principe opgeleid bij de verenigingen en de RTC’s. 
De talentcoaches van de KNRB moeten zich vooral bezighouden met het opleiden, begeleiden en 
motiveren van de coaches in het land.  
 
De voorzitter vraagt of er vragen zijn over het Jaarplan 2018. 
 
De heer Boot (Argo) leidt uit het net getoonde diagram af dat de D8+ niet direct prioriteit heeft. Hij 
vraagt welke overwegingen ten grondslag hebben gelegen aan dit besluit, temeer omdat de grote 
nummers in principe prioriteit krijgen.  
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) antwoordt dat de 8+ binnen het cluster boordroeien 
prioriteit heeft, maar dat niet alle boten dezelfde prioriteit hebben. Per cluster wordt gekeken naar 
medaillelansen, maar de clusters onderling zijn niet gelijkwaardig. De dames scullgroep laat een 
consistente lijn zien met topprestaties. Het dames boordroeien is zo ver nog niet. Als cluster heeft het 
dames boordroeien daarom een lagere prioriteit.  
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) verwijst naar pagina 10 waar wordt gesproken over harde 
afspraken over kwalificatie-eisen voor coaches die naar internationale wedstrijden worden 
uitgezonden. Dat punt is al eerder aan de orde geweest. Spreker vraagt welk type actie het bestuur 
volgend jaar in dat verband wil gaan nemen.   
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) antwoordt dat veel sportbonden met een vorm van 
certificering werken. De opleidingen van de KNRB zijn echter nog nooit gekoppeld aan een 
bevoegdheid om iets te mogen doen. Het bestuur denkt wel in die richting maar heeft nog geen 
concreet actieplan. Het is zeker niet de bedoeling om actieve coaches tekort te doen; er zal dus een 
overgangsproces moet komen. Het is vooralsnog een voornemen.  
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) noemt het met name omdat het nu al een tijdje boven de markt 
hangt.  
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) beaamt dat het goed zou zijn om daarvoor een tijdpad af 
te spreken. 
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) heeft gelezen dat het bestuur ernaar streeft om de verhuur van het 
OTC-gebouw aan derden te bevorderen. Hij vraagt of dat nu al wordt gedaan en of er concrete 
financiële doelstellingen aan gekoppeld zijn.  
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) antwoordt dat het op kleine schaal al gebeurt. Er staat een 
klein bedrag in de exploitatiebegroting van het OTC voor verhuur aan derden (15.000 euro). De 
verhuur vindt vooral plaats in augustus en september als de roeiers weg zijn. Er lopen gesprekken met 
een fitnessorganisatie die het OTC zou willen gebruiken om trainers op te leiden. Soms maakt 
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NOC*NSF gebruik van de vergaderlocatie. Zolang het het primaire doel van het OTC niet in de weg 
staat, probeert de KNRB met die ruimte nog iets te verdienen.  
 
De voorzitter concludeert dat er geen vragen meer zijn en dat de AV het Jaarplan 2018 vaststelt.  
 
10. Vaststellen Begroting 2018 
De heer Feenstra (penningmeester) geeft een korte toelichting. De Begroting 2018 is grotendeels in 
lijn met die van 2017. De uitgangspunten van de KNRB zijn een sluitende begroting en een positieve 
cashflow. Er is in het verleden vaak gediscussieerd over dure projecten die het jaar overschrijden. De 
AV vond bijvoorbeeld dat voor een dure uitzending (bijvoorbeeld de Olympische Spelen in Tokyo) 
gespaard zou moeten worden. Het is niet in alle gevallen toegestaan om voorzieningen te vormen. 
Daarom heeft het bestuur gekozen voor bestemmingsreserves. Er is een bedrag van 100.000 euro in 
de begroting opgenomen voor investeringen zonder dat daar al een concreet projectplan aan ten 
grondslag ligt. Een heel belangrijk punt is dat de uitgaven aan de verwachte inkomsten gekoppeld 
worden. De KNRB heeft veel ambitie. De Begroting 2018 is 20% hoger dan die van vorig jaar maar de 
inkomsten zijn nog niet helemaal zeker gesteld. Om te voorkomen dat het geld uitgegeven wordt aan 
zaken waarvoor het niet bedoeld is, heeft het bestuur besloten om inkomsten en uitgaven rechtstreeks 
aan elkaar te koppelen. De uitgaven die bij een ambitie behoren kunnen pas gedaan worden, als het 
geld daadwerkelijk zeker gesteld is. De begroting wordt bottom-up opgesteld. Iedere pijler bepaalt zelf 
in eerste instantie op basis van de resultaten van het afgelopen jaar en de toekomstverwachtingen 
hoe de begroting van gedetailleerd naar geaggregeerd komt. De begroting wordt uiteraard in het 
bestuur en met de FAC besproken. Het bestuur is blij dat de Begroting 2018 weer een groei laat zien 
na een aantal krappe jaren. De indeling van de topsport is inmiddels aangepast aan de eisen van 
NOC*NSF. De andere pijlers zijn in lijn met vorig jaar. De eerdergenoemde bestemmingsreserves zijn 
bedoeld voor transitievergoedingen, wedstrijdondersteuning, ict-projecten en buitenlandse toernooien. 
De contributie en de verdeling daarvan is in lijn met het afgelopen jaar. Al met al houdt de KNRB naar 
verwachting aan het eind van het jaar ruim 160.000 over.  
 
De heer Van Kouterik (Die Leythe) vindt het opvallend dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen 
bijdragen uit contributies en uit sponsoring. Hij begrijpt uit het overzicht dat het gaat om bijdragen uit 
contributies, subsidies, sponsoring en overige. Hij vindt het positief dat de begroting groeit, ook al 
houdt het bestuur een paar slagen om de arm. Hij herinnert zich uit in het verleden een 
meerjarenbegroting. Hij vraagt of de KNRB er helemaal vanaf heeft gezien om bijvoorbeeld een 
meerjarenbegroting voor de Olympische cyclus te presenteren en zo ja, waarom.  
 
De heer Feenstra (penningmeester) beaamt dat het bestuur geen meerjarenbegroting hanteert maar 
binnen alle geledingen een consistente lijn aanhoudt. De inkomstenstromen zijn redelijk voorspelbaar. 
Een meerjarenbegroting zou dus volledig in lijn zijn met de begroting voor het komend jaar.  
 
De heer Van Emden (ARB) heeft nog nooit meegemaakt dat er gereserveerd wordt voor mogelijk 
ontslagaanvragen (transitievergoedingen). Hij vraagt of er zulke verschrikkelijke dingen te verwachten 
zijn bij de KNRB.  
 
De heer Feenstra (penningmeester) antwoordt dat er zeker geen verschrikkelijke dingen te 
verwachten zijn bij de KNRB, maar dat het bestuur op dat punt wel geleerd heeft van het verleden. Als 
zich iets dergelijks voordoet, dan betekent dat een enorme aanslag op de begroting. Het bestuur wil 
dat voorkomen maar er is geen directe aanleiding voor. Hopelijk hoeft het geld nooit uitgegeven te 
worden en kan het in een later stadium weer vrijvallen ten gunste van het roeien.  
 
De heer Van Emden (ARB) vraagt of deze bestemmingsreserve een maximum kent.  
 
De heer Feenstra (penningmeester) antwoordt daarop bevestigend.  
 
De heer Busman (Gyas) constateert dat vorig jaar voor het ANRT 1,9 miljoen euro was begroot maar 
dat die post voor komend jaar maar liefst 600.000 euro hoger is. Hij vraagt waar die verhoging ineens 
vandaag komt.  
 
De heer Feenstra (penningmeester) verwijst naar de bijdrage van de heer IJsbrandy over de ambities 
van de KNRB. De KNRB is in gesprek met NOC*NSF om te proberen extra middelen te krijgen, 
bijvoorbeeld voor voeding, een onderwerp dat volgens NOC*NSF meer aandacht zou moeten krijgen. 
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Er zou bijvoorbeeld een investering moeten plaatsvinden een professionele keuken en koelkasten. 
Tegenover die 600.000 euro staan specifieke programma’s. Als het geld er niet komt, dan zullen die 
uitgaven niet gedaan worden. Als het geld er wel komt, dan zijn het geoormerkte middelen.  
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) voegt eraan toe dat er weliswaar voor 2017 1,9 euro was 
begroot maar dat de effectieve besteding uiteindelijk hoger was doordat er bijvoorbeeld extra 
middelen binnengekomen zijn uit Team NL. De Begroting 2017 was conservatiever; in de Begroting 
2018 zijn verwachtingen meegenomen. 
 
De heer Plantenberg (Iris) herinnert zich dat er een extra contributieverhoging is geweest, bestemd 
voor de ontwikkeling van het jeugdwedstrijdroeien. Hij zou graag willen terugzien hoe dat geld besteed 
is en wat de plannen voor de komende jaren zijn. Volgens hem was het geoormerkt geld. 
 
De heer Feenstra (penningmeester) antwoordt dat de besteding van die middelen besproken is met 
de verenigingen. Die extra 100.000 euro is besteed aan twee talentcoaches, wedstrijddagen, 
uitzendingen en het sparen voor dure toernooien. Voor het komend jaar zit die 100.000 euro ook weer 
in de begroting. De bond heeft overigens meer uitgegeven aan junioren en talentontwikkeling dan die 
100.000 euro.  
 
De voorzitter concludeert dat de AV de Begroting 2018 vaststelt.  
 
11. Voorstellen nieuwe vereniging RKV Het Anker 
De heer Kraak (commissaris sportontwikkeling) vindt het verheugend te kunnen meedelen dat een 
nieuwe vereniging zich heeft aangemeld bij de KNRB. Hij geeft het woord aan de voorzitter van RKV 
Het Anker.  
 
De heer Visser (Roei- en Kanovereniging Het Anker) stelt zichzelf en deze nieuwe vereniging in de 
Achterhoek voor aan de hand van foto’s die door de tijd heen genomen zijn. De rode draad bij dit 
project is steeds geweest het zoeken naar synergie. Via de gemeente is spreker in contact gekomen 
met twee mensen die een kanovereniging wilden oprichten. Op de huidige vestigingsplaats van de 
vereniging zat oorspronkelijk een houthandel met de naam Het Anker. Een eerste berichtgeving en 
een open dag leidden al tot 100 belangstellenden voor zowel kanoën als roeien. Ook de plaatselijke 
visvereniging was op zoek naar een nieuwe locatie. En tot slot is ook een fluisterbootbedrijf bij de 
plannen betrokken. Deze groep heeft een watergebonden cluster georganiseerd op één locatie. De 
visvereniging heeft een clubgebouw, waarvan de roeiers als gasten gebruiken mogen maken. 
inmiddels is het clubgebouw uitgebreid met een botenloods. De vereniging heeft 45 leden, waarvan 
echter nog maar weinig roeiers. Tot slot laat spreker het nieuwe blauwgroene tenue zien. 
 
De heer Kraak (commissaris sportontwikkeling) heet de vereniging welkom en overhandigt de heer 
Visser de vlag van de KNRB.  
 
De voorzitter constateert dat de AV geen bezwaar heeft tegen de komst van Het Anker.  
 
12. Uitreiking KNRB (wissel)prijzen Gambonnière, de Vaardigheidsbeker Jeugd, de 

Tritonbeker, de Chris van Winden Vaardigheidsbeker voor volwassenen, de Jeugdbeker en 
de KNRB-wisselprijs 

De heer Kraak (commissaris sportontwikkeling) geeft het woord aan mevrouw Neppérus die 
traditiegetrouw de Gambonnière zal uitreiken. 
 
Mevrouw Neppérus (erelid) benadrukt dat de Gambonnière net iets langer bestaat dan 50 jaar. Er is 
dus al 50 jaar een prijs voor het damesroeien. De prijs is ingesteld door mevrouw Gambon, een groot 
voorvechtster van het damesroeien wereldwijd. Zij heeft er mede aan bijgedragen dat het 
damesroeien op het Olympische programma kwam. De dochter van mevrouw Gambon zorgt nog ieder 
jaar voor bonbons in de Gambonnière. De prijs is dit jaar gewonnen door Gyas. Spreekster is blij dat 
zij de prijs kan overhandigen aan een vrouwelijk bestuurslid.  
 
De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) reikt de Tritonbeker uit aan de vereniging, waarvan de 
roeisters en roeiers de beste internationale prestaties hebben geleverd. Een belangrijke prijs omdat 
die de vitaliteit van het verenigingsroeien op internationaal niveau vertegenwoordigt. De prijs is 
gewonnen door Nereus. 
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De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) reikt vervolgens de KNRB-wisselprijs uit, de prijs waarmee 
de KNRB vrijwilligers eert. De prijs gaat dit keer naar de commissie Infrastructuur, bestaande uit Jan 
Dirk Heijnis, John Barendregt, Rianne Meester, Jan Koelink en Theo van de Broek. De commissie 
Infrastructuur is een van de stille krachten in de roeiwereld. De roeisport wil groeien. Dat gebeurt  bij 
bestaande verenigingen maar er zijn nog steeds plekken in Nederland waar ruimte is voor een nieuwe 
roeivereniging. Er komt veel kijken bij de oprichting van een roeivereniging. De commissie 
Infrastructuur staat nieuwe verenigingen bij met raad en daad.  
 
De heer Kraak (commissaris sportontwikkeling) voegt eraan toe dat de commissie dit jaar een nieuw 
Handboek Roeiaccommodaties heeft gepresenteerd dat beschikbaar is via de website.  
 
De heer Heijnis (voorzitter commissie Infrastructuur) bedankt zijn mede-commissieleden voor de 
prettige samenwerking. Hij gaat ermee stoppen en zal vervangen worden door Theo van de Broek. Hij 
noemt het opvallend dat er zo veel kennis, kunde en ervaring aanwezig is bij de roeiverenigingen. De 
commissie probeert al die informatie te verzamelen en uit te dragen op andere plekken, ook al doen 
verenigingen dat onderling ook al in behoorlijke mate. Hij ziet als bedreiging van de roeiwereld vooral 
de veroudering van het ledenbestand. Hij pleit daarom voor een gedegen strategische aanpak om 
deze negatieve ontwikkeling in de komende jaren te keren. Ten tweede wordt het Nederlandse 
roeiwater continue bedreigd door allerlei ontwikkelingen, zoals nieuwe bruggen en de uitbreiding van 
steden. Soms komen roeiverenigingen daardoor zelfs in het nauw. Spreker doet daarom aan de hele 
Nederlandse roeigemeenschap de aanbeveling om de ontwikkelingen op en rond het water goed in de 
gaten te houden en vooral de samenwerking te zoeken met andere watersporters die met hetzelfde 
probleem te kampen hebben om het roeiwater in stand te houden en te verbeteren.  
 
De heer Kraak (commissaris sportontwikkeling) reikt de Jeugdbeker uit, bedoeld voor de vereniging 
met de beste prestaties van J15/16 en J17/18 op bepalende wedstrijden in Nederland. De Jeugdbeker 
is dit jaar gewonnen door De Maas.  
 
De heer Kraak (commissaris sportontwikkeling) reikt vervolgens de Vaardigheidsbeker voor de jeugd 
uit. Een aantal verenigingen doet ieder jaar weer ontzettend hun best om de jeugd 
vaardigheidsproeven te laten roeien maar dit jaar is de beker wederom gewonnen door de ARZV. 
 
De heer Kraak (commissaris sportontwikkeling) reikt tot slot de Vaardigheidsbeker voor senioren uit 
die ook gewonnen is door de ARZV. Hij roept andere verenigingen op wat meer tijd en aandacht te 
besteden aan de vaardigheidsproeven. Het is een fantastisch instrument om mensen lekker te laten 
roeien. 
 
13. Rondvraag 
De voorzitter geeft volgens nieuw gebruik eerst het woord aan één van de ereleden om even te 
reflecteren op wat hen bezighoudt.  
 
Mevrouw Bik (erelid) kijkt terug op een AV met een ‘gouden regen’. De ‘gouden’ roeiers zijn eigenlijk 
weinig ter sprake gekomen, terwijl zij de kern zijn van het bestaan van de KNRB. Dan de ‘gouden’ 
vrijwilligers en de geëerde organisator, Lex Grootenhuis. Drie facetten die de KNRB en de 
verenigingen nodig hebben om de roeisport te bevorderen. Spreekster memoreert de goede 
resultaten die dit jaar op alle fronten zijn bereikt en niet alleen door de topsport. Het ledental is 
gegroeid en er is weer een vereniging bij. Die groei is dikwijls te danken aan de recreatieroeiers die 
iedere week hun baantje trekken. Ook de marathonroeiers zijn een belangrijk onderdeel maar wel van 
een andere categorie mensen. Het zijn vaak mensen die later begonnen zijn met roeien maar die wel 
50 of 100 km aan de riemen zitten. Spreekster heeft in het hele verhaal vandaag de allerjongste jeugd 
gemist, een categorie die haar juist ter harte gaat. Het is voor de verenigingen moeilijk om de jongste 
jeugd goed op te vangen en te begeleiden in de huidige maatschappelijke omstandigheden. Ouders 
zijn steeds minder geneigd om hun steentje bij te dragen. Tot slot bedankt zij het bestuur voor al het 
werk dat door het hele jaar heen verzet wordt, gesteund door het bondsbureau. 
 
De heer Verhulst (Okeanos) heeft het gerucht vernomen dat de Stichting Willem-Alexanderbaan failliet 
is en dat de KNRB de exploitatie van de baan overneemt. Hij vraagt of dat klopt.  
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De heer IJsbrandy (commissaris toproeien) is bang dat dit thuishoort in de categorie fake news. De 
stichting is niet failliet maar zij heeft wel het voornemen om zichzelf op te heffen, omdat zij met de 
ervaringen van de afgelopen jaren geen mogelijkheid ziet om de huidige werkwijze voort te zetten. Er 
ligt een grote exploitatiedoelstelling voor de WA-baan en de gemeente moet steeds bijpassen. Dat is 
geen duurzame situatie. In overleg met de gemeente is besloten dat de exploitatie wordt 
ondergebracht bij het nieuwe sportbedrijf dat Rotterdam opricht voor de exploitatie van alle, meer dan 
200, sportlocaties. Alle gebruikers van de baan zullen als huurders gebruik kunnen maken van de 
faciliteit. Vanaf 1 januari 2018 zal de nieuwe situatie van kracht worden.  
 
Er wordt verder geen gebruikgemaakt van de rondvraag. 
 
14. Sluiting 
De voorzitter herhaalt dat het bestuur twee vacatures heeft en roept de verenigingen nogmaals op om 
te helpen zoeken naar geschikte kandidaten. Hij bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de 
vergadering om 13.00 uur. 


