
 
Bestuursvergadering 19 juli bijlage 9 Juridische Commissie KNRB 
 
Aanleiding: 

De Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) is de overkoepelende organisatie van alle 
roeiverenigingen in Nederland. De KNRB is opgericht op 21 januari 1917. De KNRB zet zich in voor 
deze verenigingen op het gebied van accommodatie, roeiwater, opleidingen en promotie van de 
roeisport. Daarnaast behartigen we de belangen van de topsport ten behoeve van uitzendingen naar 
WK’s en Olympische Spelen. 

https://knrb.nl/wie-zijn-wij/organisatie/ 
 
Binnen de KNRB zijn naast de roeiverenigingen, bondsbestuur, bondsmedewerkers en bondscoaches, 
veel vrijwilligers actief in commissies en werkgroepen. Met elkaar maken we het verschil om hierin 
succesvol te zijn. 
 
De KNRB als werkgever heeft medewerkers in dienst, selecteert roeiers voor grote evenementen en 
gaat contractuele verplichtingen aan waaronder sponsorovereenkomsten. 
Al deze zaken kennen een juridische component, waarbij het van belang is dat de afspraken 
eenduidig en duidelijk zijn en (juridisch) stand houden in geval er verschil van mening ontstaat over 
de strekking van deze afspraken.  
 
Om KNRB (bestuur en bondsbureau) en andere betrokkenen van de KNRB te ondersteunen in het 
maken van goede afspraken, wordt een juridische commissie opgericht. 
 
Opdracht: 
Onderstaande afspraken hebben juridische onderbouwing nodig: 
 

- wedstrijdcontract 
- Topsportovereenkomsten 
- Sponsorovereenkomst 
- Statuten verenigingen (beoordelen) 
- Statuten KNRB 
- Huishoudelijk reglement 
- Arbeidscontracten KNRB 

 
Daarnaast zullen er op gezette tijden andere zaken of projecten zijn. Op dit moment: 

- Individueel lidmaatschap 
 
Bij deze taken wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij richtlijnen en templates van NOC*NSF, 
dan wel bij bestaande 'best practices' van andere bonden. 
Na (eerste) overleg met directeur, commissaris sponsoring en communicatie en commissaris  
wedstrijden en opleidingen blijkt er vooral behoefte te zijn aan het opstellen van check list en 
modellen.  

https://knrb.nl/wie-zijn-wij/organisatie/


 
 
De checklist zou moeten volstaan voor: 

 Sponsorovereenkomst 

 Wedstrijdcontract 

 Arbeidscontract 

 Topsportovereenkomst 
 
Met checklist moet het KNRB bondsbureau in staat zijn om zelfstandig overeenkomsten op te stellen. 
 
Voorstel voor leden in de commissie met achtergrond: 

- Arbeidsrecht: arbeidscontracten, TSO, wedstrijdcontract 
- Statuten / verenigingenrecht:  
- Contractenrecht / algemene voorwaarden / consumentenrecht? sponsoring 

 
 
Positionering 
De commissie wordt ingesteld door het bestuur en rapporteert aan de secretaris en directeur.  
De commissie draagt leden voor, het bestuur van de KNRB benoemt de leden.  
De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. 
 
Werking: 
Het bondsbureau handelt o.l.v. de directeur zelfstandig zaken af die over de bovengenoemde 
contractvormen gaan. Daarover rapporteert de directeur aan het bestuur.  
Uitvoering is aan bureau o.l.v. directeur, in samenspraak met bestuur 
Checklists en modellen (bovengenoemde contractvormen) worden voorbereid door de juridische 
commissie. De juricie kan het bureau voorlichting geven over het toepassen ervan.  
Daarnaast kan zowel het bestuur als bureau advies vragen aan de JuriCie over vraagstukken met een 
belangrijke juridische component.  
 
 
Leden: Voorkeur voor personen die lid zijn van een roeivereniging, met juridische affiniteit. 
Sophia Geelkerken (beoogd voorzitter) 
 
 
Portefeuille KNRB bestuur: secretaris  
Portefeuille KNRB bureau: directeur 


