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Bestuurlijk 

Het doel is om meer mensen aan het roeien te krijgen en te houden én tevens de verbinding te 

leggen met en van verenigingen. De Commissaris Sportontwikkeling neemt daarin het voortouw. 

Het is een vrijwillige functie, waarbij je deel uitmaakt van een collegiaal bestuur.  

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

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

verenigingsgebouw, jubilea, recepties. De portefeuille houdt verder in het beheer en de 

doorontwikkeling van het dossier Veiligheid en Coastal. Naast de eigen inhoudelijke portefeuille 

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

kwaliteit en/of beschikbaarheid. De generieke overlegmomenten van het bestuur bestaan uit 

maandelijkse bestuursvergaderingen (ca 11x), onderlinge afstemming bestuursleden (eigen 

initiatief), de jaarlijkse vergaderingen met de leden (2x) en de vertegenwoordiging bij 

regiobijeenkomsten (8x) in het land met de verenigingen. Verder is er tussentijds telefonisch 

contact en doen we veel via de bestuursapp. We proberen het leeswerk te minimaliseren.  

 
Ontwikkelingen in de maatschappij en in onze roeiwereld maakt dat er grote behoefte is aan een 

geactualiseerde visie op breedtesport die ons de komende jaren verder sturing geeft in het 

verwezenlijken van onze ambities. De Commissaris Sportontwikkeling neemt hierin de leiding om 

deze visie samen met een aantal door hem of haar te kiezen vrijwilligers en met ondersteuning 

van het bondsbureau op te zetten en uit te werken. 

 
Persoonlijk profiel 

Een roeiliefhebber met een breed netwerk in het Nederlandse roeien. In staat mee te praten en 

mee te denken met verenigingen en lokale (overheids-)partijen zoals gemeentes en 

waterschappen, over onderwerpen die verband houden met breedtesport, veiligheid, 

infrastructuur en nieuwe vormen van roeien als coastal- en gigroeien. Hij/zij is sociaal en 

empathisch. 

 
 



 
 
 
Taken en verantwoordelijkheden  

- Bevorderen van de recreatieve roeisport in Nederland. 

- Activeren en aansturen van commissies die zich bezighouden met verenigingen en 

recreatief roeien om gezamenlijk aan de doelen uit de meerjarenambities 2017+ te 

werken o.a. de commissies Aangepast Roeien, Marathon Roeien, Midweek Roeien, 

Toerroeien, Coastal, Veiligheid, Infrastructuur en Nieuwe Verenigingen 

- Initiëren van plannen en activiteiten voor het stimuleren van (nieuwe) doelgroepen om 

te gaan roeien, behoud van leden en groei in het aantal leden, inclusief het stimuleren 

van verenigingen om te komen tot een junioren competitie. 

- Initiëren van plannen en activiteiten voor het professionaliseren van het sportaanbod van 

roeiverenigingen 

- Verenigingen onderling en met de roeibond verbinden 

- Stimuleren van verenigingen om samenwerking te zoeken en kennis te delen binnen de 

roeisport.  

- Actieve bijdrage in presentatie en samenstelling van het programma van de 

regiobijeenkomsten. 

- Stimuleren en coördineren van veiligheid binnen de roeiwereld 

- Bewaken van het sportontwikkelingsbudget binnen de organisatiebegroting. 

 
Overlegmomenten en tijdbesteding 

Functie specifieke overlegmomenten voor deze bestuur portefeuille bestaan uit verschillende 

commissievergaderingen (1 tot 2 keer per maand) en (incidentele) afstemming o.a. met de 

directeur en/of manager sportparticipatie. Het is een intensieve portefeuille waarbij de 

gemiddelde tijdsbesteding 8 uur per week bedraagt.  

 
Terugkerende en verzwarende zaken 

Deze bestaan uit regelmatig (telefonisch) overleg tijdens kantooruren, verenigingscontact en er is 

actieve samenwerking vereist met de commissaris wedstrijden & opleidingen i.v.m. de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de portefeuille sportparticipatie.   



 
 
Competenties / kennis 

- Persoonlijke affiniteit met de roeisport en kennis van de sportontwikkeling in Nederland 

- Sterk netwerk binnen de roeisport, voornamelijk op recreatief roeien en goede 

voelsprieten binnen de roeiverenigingen 

- Ervaring met het omgaan, aansturen en inspireren van vrijwilligers en professionals 

- Teamspeler met bestuurlijke ervaring 

- Ervaring met het geven van presentaties 

- Enthousiast, energiek en inspirerende persoonlijkheid 

- Kunnen managen van belangen en verwachtingen 

- Besturen op afstand en oplossingsgericht kunnen handelen 

- Is verbindend met overheden, onderwijs, bedrijfsleven  

- Is bruggenbouwer naar roeiverenigingen, commissies en KNRB 

  



 
 
Profiel KNRB 

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

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

FISA. Op 21 januari 2017 vierden we onze 100ste verjaardag. Momenteel telt de Koninklijke 

Nederlandsche Roeibond (KNRB) 34.142 roeiers verspreid over 119 (studenten) roeiverenigingen. 

De doelstelling van de KNRB is het samen bevorderen van de roeisport. Dit wil de KNRB bereiken 

door het laten groeien van de roeisport in de volle breedte en het leveren van topprestaties.  

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

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

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

beoefend op een zo prettig mogelijke manier met ruimte voor alle behoeften en ambities daarin. 

Het kernthema voor de komende jaren hierbij is verbinden. 

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

van 2016 in Rio de Janeiro bezette Nederland de vijfde plaats in het medailleklassement. Onlangs 

hebben we tijdens de Algemene Vergadering van 19 november 2016 de Meerjarenambities 2017+ 

met elkaar vastgesteld.  

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

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

momenteel uit 10 personeelsleden1 (9.3  fte.) en staat onder leiding van de algemeen directeur. 

Het bondsbureau is gevestigd in het nieuwe deel in het Olympisch Trainingscentrum aan de 

Bosbaan 10 te Amstelveen. Met deze Link een actueel overzicht van de medewerkers 

bondsbureau. 

 

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

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

