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Aegon Bestuursbokaal – Jury Rapport Uitvoering Presentatie 
 
 
Beste bestuurders, 
 
Met veel plezier blikt de jury terug op de 11e editie van de Aegon Bestuursbokaal, waarvan op 30 
mei j.l. de finale plaatsvond op het hoofdkantoor van Aegon in Den Haag. Twintig 
verenigingsbestuurders gingen de strijd met elkaar aan en presenteerden met passie en 
enthousiasme de resultaten van de door hen uitgevoerde beleidsplannen. De inzet: een geldprijs 
van € 10.000,- voor de vereniging die volgens de jury het mooiste resultaat heeft behaald.  
 
De zeskoppige jury heeft met interesse kennisgenomen van twintig presentaties met 
uiteenlopende onderwerpen. Opvallend is het feit dat in het verleden populaire thema’s zoals 
sponsoring, duurzaamheid, het opstellen van een meerjarenplan, inrichten en onderhouden van 
oud-leden netwerken en maatschappelijk verantwoord ondernemen, dit jaar uit de gratie zijn 
geraakt. Gelijktijdig worden nieuwe thema’s, zoals het veranderen, borgen of internationaliseren 
van de verenigingscultuur omarmd en met verve opgepakt door deelnemende besturen. De op 
internationale studenten gerichte plannen van A.S.R. Nereus en M.S.R.V. Saurus waren in die zin 
verrassend en wat de jury betreft een voorbeeld voor andere verenigingen.  
 
Een terugkerend thema dat voor vrijwel alle verenigingen actueel blijft, is huisvesting. Of het nu 
gaat om de allereerste botenloods, of de ver- of nieuwbouw van een complete sociëteit: de jury 
constateert dat de groei van de studentenroeisport de nodige facilitaire uitdagingen met zich 
meebrengt. De aanpak van W.S.R. Argo, waar met relatief weinig financiële middelen een 
fantastische indoor trainingsfaciliteit wordt gerealiseerd, spreekt in dat kader tot de verbeelding. 
Andere populaire thema’s zijn het Junioren roeien, kennisbehoud, ICT en ledengroei.   
 
De kwaliteit van de gepresenteerde pitches is opnieuw van een hoog niveau. De jury is in het 
bijzonder enthousiast over de presentaties waarin de impact van de uitgevoerde plannen voor de 
vereniging of roeiend Nederland aantoonbaar is gemaakt door gebruik van data. Het is ook mooi 
om te zien hoe verenigingen gedurende het jaar kansen zien, gebruik maken van momentum en 
op die manier mooie resultaten behalen. Een pleidooi om ook tijdens het jaar de ogen open te 
houden! Een tip voor de f.t. bestuurders: beargumenteer wel waarom juist dit project voor jullie 
zo belangrijk is, hoe je het hebt opgepakt en – als dat mogelijk is – wat je er nu én in de 
toekomst aan hebt.  
 
Het bestuur van H.S.R.V. Pelargos heeft zich dit jaar ingezet om de groei van de vereniging 
verder te stimuleren door Den Haag actiever te profileren als een studentenstad met een actief 
studentenleven. Hoewel de directe impact van het organiseren van feesten en evenementen op 
de aanwas van nieuwe leden nog wat abstract is, heeft de jury enorm veel bewondering voor de 
geraffineerde wijze waarop er contact is onderhouden met belangrijke stakeholders voor de 
vereniging en het resultaat dat dit heeft opgeleverd. Een verdiende tweede plaats is dit jaar voor 
H.S.R.V. Pelargos. 
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De winnaar van de Aegon Bestuursbokaal 2018 is een vereniging die in de ogen van de jury een 
zeer compleet project heeft gepresenteerd. Hoewel het idee niet per se vernieuwend is, ziet de 
jury in de uitvoer een zeer professionele aanpak terug, waarbij met gebruik van het oud-leden 
netwerk een resultaat is neergezet dat zowel waarde heeft voor de vereniging, de leden als de 
deelnemende bedrijven. De consistente uitvoering, passend binnen de ambities van het 
meerjarenplan van de vereniging, als ook de borging van continuïteit van de organisatie van de 
Carrièreweek in een meerjarencommissie, maken dat dit project op alle beoordelingscriteria goed 
heeft gescoord. Dat de organisatie van een dergelijk evenement tevens een opstapje is naar een 
grote sponsorovereenkomst, is een prachtige bijvangst en getuigt van een bestuur dat kansen 
ziet én weet te benutten. De winnaar van de Aegon Bestuursbokaal 2018 en de bijbehorende 
geldprijs van € 10.000,- is U.S.R. Triton uit Utrecht! 
 
Tijdens de finale van de Aegon Bestuursbokaal heeft Aegon in samenwerking met de KNRB een 
kwantitatieve presentatie gegeven. Elf jaar lang heeft het team van de Aegon Bestuursbokaal 
organisatiegegevens verzameld die inzicht geven aan verenigingen hoe zij ervoor staan. Uit 
oogpunt van samenwerken en verdere kennisdeling zullen, met toestemming van de 
verenigingen, presentaties en hand outs worden gedeeld via de KNRB website. 
 

Wij danken alle verenigingen voor hun inzet, ambitie en betrokkenheid bij de roeisport in 
Nederland. Wij kijken uit naar de editie van 2019. 
 
Namens de jury, 
 
 
Roeland Wijkel 
Voorzitter Jury Aegon Bestuursbokaal  


