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Plenaire bijeenkomst  
 
Spreker Jan-Willem van der Roest  
 
Op het Nationaal Roeicongres 2019 gaat Jan-Willem tijdens de plenaire bijeenkomst in op hoe 
maatschappelijke ontwikkelingen de blik op verenigings- en vrijwilligersmanagement hebben 
veranderd. Veroorzaakt een toenemende commerciële invloed druk op de verenigingen om te 
professionaliseren? En wat betekent een verschuivende focus richting commercialisering en 
professionalisering voor het besturen van verenigingen? Aan de hand van een sociologisch 
perspectief op de vereniging bespreekt hij bovenstaande ontwikkelingen en de consequenties voor 
de organisatievorm van de vereniging.  
 
Jan-Willem van der Roest wordt u aangeboden door de 
VBWJ.  
 
Spreker Rob de Leede 
 
Rob de Leede spreekt over de relatie tussen roeiverenigingen en ouderen op basis van het onderzoek 
dat hij afgelopen jaar deed onder Utrechtse voetbalverenigingen voor zijn MBA sportmanagement 
opleiding.  
 
De Leede studeerde Engelse Taal- en Letterkunde in Leiden en was tijdens zijn studie vier jaar 
freelancer op de sportredactie van dagblad Het Vrije Volk in Rotterdam. Na zijn studie werkte hij 25 
jaar bij de KNVB, onder andere als woordvoerder en acht jaar als perschef van het Nederlands elftal.  
 
Als zelfstandige werkte hij de afgelopen jaren onder andere voor Vitesse Arnhem, het EK voetbal 
2016 in Frankrijk, FIFA en UEFA. Zijn focus ligt op communicatie in de meest brede zin van het woord. 
In de zomer van 2018 rondde hij met succes een tweejarige MBA Sportmanagement af. 
 

Workshopronde 1 
 
Ledentevredenheidsonderzoek! Hoe doe je dat?   
Workshopgever: Philipp van Benthem en JongGras 
Workshopronde: 1   
 
JongGras Advies ondersteunt al twee jaar sportaanbieders bij verschillende hulpvragen, waaronder 
het meten van de ledentevredenheid. Elke vereniging wil weten of haar leden wel tevreden zijn, 
maar weet niet altijd hoe ze hier achter kunnen komen. JongGras Advies heeft daarom een 
hulpmiddel ontwikkeld waarmee verenigingen ledentevredenheid kunnen meten. De deelnemers 
gaan na deze workshop de deur uit met een 'kant-en-klaar' onderzoek waarmee ze direct aan de slag 
kunnen. 
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Meer vrijwilligers voor jouw vereniging 
Workshopgever: Niels van Weert 
Workshopronde: 1 
 
Vrijwilligers werven en behouden is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat 
geldt ook voor het besturen van een vereniging. Meerdere verenigingen 
kampen namelijk met een te kort aan vrijwilligers. Daarom biedt de KNRB u 
de succesvolle cursus ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’.  
 
De cursus ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ is gebaseerd op een persoonsgerichte werving van 
vrijwilligers. Deze werkwijze heeft in de praktijk keer op keer geleid tot succesvolle resultaten zoals 
vergroting van de vrijwilligerspool en de invulling van bestuursfuncties. Inmiddels hebben ruim 1100 
verenigingen in Nederland de methode met succes toegepast. 
 
Tips en tricks van het penningmeesterschap 
Workshopgevers: Willemijn Noordoven 
Workshopronde: 1 
 
Willemijn Noordoven heeft sinds haar studententijd verschillende penningmeesterfuncties bekleed. 
Zo is ze penningmeester geweest binnen een studentenvereniging en heeft zij de laatste jaren het 
geld van een zelfstandige peuterspeelzaal beheerd. In een persoonlijk verhaal vertelt Willemijn over 
haar ervaringen als penningmeester. Zij vertelt over de grootste valkuilen en geeft aan wat je vooral 
wél en wat je vooral niet moet doen. Ook gaat zij in op de presentatie van een jaarrekening, het 
lezen van een balans en het duidelijk opstellen van een begroting.  
 
Willemijn werkt als strateeg bij Aegon en heeft dus niet alleen privé, maar ook zakelijk ervaring met 
financiële zaken. Deze workshop is een aanrader voor penningmeesters, of voor bestuursleden die 
willen weten wat de penningmeesterfunctie inhoudt. 
 

Subsidieaanvragen anno 2019 
Workshopgever: Frank de Winter 
Workshopronde: 1 
 
TDW Advies is een subsidie- en fondsenadviesbureau dat voor organisaties het 
organiseren, implementeren en borgen van subsidiemanagement uit handen 
neemt. Tijdens deze interactieve workshop wordt er aan de hand van 
concrete voorbeelden meer inzicht gegeven in het oerwoud van subsidies en 
fondsen. Ook worden er verschillende subsidies en fondsen mogelijkheden 
besproken die relevant zijn voor de sportbranche. Daarnaast passeert tijdens 
de workshop het gehele subsidie en fondsenproces waarbij verschillende 
do’s en dont's behandeld worden.  
 
Spreken en overtuigen   
Workshopgevers: Erik Peekel 
Workshopronde: 1 
 
Er zijn momenten waarop u de leden mee wilt nemen in uw verhaal. Waar beweegt de vereniging 
naartoe? Welke besluiten zijn er genomen en waarom? Wat is de oorzaak van een 
budgetoverschrijding? De manier waarop u uw verhaal vertelt, is bepalend voor het effect dat u ermee 
hebt. Met de juiste aanpak wordt de Algemene Leden Vergadering aantrekkelijker voor ieder lid.  
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In deze workshop leert Erik Peekel u spreken met aanstekelijk 
plezier. Erik Peekel is één van de meest gevraagde 
dagvoorzitters van Nederland. Hij presenteert sinds 2012 het 
Aegon Nationaal Roeicongres. Erik adviseert organisaties bij het 
samenstellen van strategie evenementen vanuit zijn bureau 
Aaaaha! Bureau voor live communicatie. Hij schreef het boek 
'Het evenement dat niemand wil missen - Hoe organiseer je 
dat?' Erik roeit bij KR&ZV De Maas. 
 
Hoe betrek je vrijwilligers bij de vereniging  
Workshopgever: Rob de Leede 
Workshopronde: 1 
 
Elke vrijwilligersorganisatie komt handen tekort. Dat geldt zeker voor sportverenigingen. Oproepen 
via internet of social media leveren nauwelijks resultaat op. Zijn mensen nog wel bereid 
vrijwilligerswerk te doen? Ligt de toekomst in betaald vrijwilligerswerk?  
 
De animo om vrijwilligerswerk te doen is er zeker nog wel! Het aanbod van rollen en taken speelt een 
belangrijke rol, net als de manier waarop de potentiële vrijwilligers worden benaderd. Een discussie 
met voorbeelden uit de praktijk moet de roeiverenigingen houvast en nieuwe inzichten bieden. 
 
Maatschappelijke verandering en professionalisering van roeiverenigingen 
Workshopgevers: Jan-Willem van der Roest 
Workshopronde: 1 
 
In deze workshop staan enkele maatschappelijke veranderingen van de afgelopen decennia centraal. 
Hoe hebben deze het alledaagse leven in roeiverenigingen veranderd en hoe kunnen roeiverenigingen 
op een goede manier omgaan met deze veranderingen. We richten ons specifiek op de 
professionalisering van de roeivereniging: is professionalisering een noodzakelijk kwaad of een ultieme 
oplossing? Of is professionalisering een pad dat niet bewandeld moet worden? We gaan aan de slag 
met verschillende organisatorische arrangementen die een antwoord kunnen geven op de uitdagingen 
die maatschappelijke veranderingen met zich mee kunnen brengen. 
 
Deze workshop wordt u aangeboden door VBWJ (Vereeniging ter Bevordering van de Watersport 
onder Jongeren). 

 
 
 
 
 

 

Adviescommissie Veiligheid KNRB 
Workshopgevers: Adviescommissie Veiligheid KNRB 
Workshopronde: 1 
 
De adviescommissie Veiligheid van de KNRB adviseert de KNRB en haar commissies over 
beleidsvorming ten aanzien van veiligheid rondom de beoefening van de roeisport.  
 
Tijdens deze workshop gaat de adviescommissie in op algemene veiligheidsaspecten waardoor 
bestuurders op een toegankelijke manier aan de veiligheid binnen de vereniging kunnen bijdragen. 
Aan welke context- en risicofactoren moet gedacht worden? Welke maatregelen kunnen genomen 
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worden? Op welke manier dragen roeiers bij aan de veiligheid? En wie is hier eigenlijk 
verantwoordelijk voor? 
 
De ik-BV versus het wij-gevoel  
Workshopgever: Jeroen Weijermars 
Workshopronde: 1 
 
Een workshop waarin verenigingen, na een korte inleiding, praktische do’s en dont’s krijgen 
aangereikt zodat zij binnen de steeds verder individualiserende samenleving kansen zien om van 
meerwaarde te zijn voor hun leden en hun omgeving. 
 
De workshop biedt geen pasklaar antwoord op alle vragen, maar biedt de proactieve deelnemer de 
mogelijkheid om nieuwe kansen voor de vereniging te creëren zodat de vereniging de waardevolle 
plaats in de samenleving behoudt of weet uit te bouwen. 
 
Bestuurlijke vernieuwing en verjonging 
Workshopgever: Evelyn van der Haar                
Workshopronde: 1  
 
Deze workshop is voor verenigingsbestuurders die zoeken naar oplossingen voor slepende problemen 
óf verenigingen met ambities, die inzien dat verandering essentieel is voor de continuïteit en 
vooruitgang. We staan expliciet stil bij de mensen die hierin de belangrijkste rol vervullen, namelijk de 
bestuurder! 
 
Aandacht voor bestuurlijke vernieuwing: we bespreken wat dit oplevert, voor de vereniging én voor u 
als bestuurder zelf. Bijvoorbeeld hoe dit bijdraagt aan een optimale sfeer, dynamiek en betrokkenheid. 
Een ondernemend en divers samengesteld bestuur heeft een positieve werking op de vereniging.  
 
Aandacht voor bestuurlijke verjonging: het werven 
van de nieuwe generatie bestuurders is ingewikkeld. 
Hoe pak je dit aan? Hoe kun je een vrijwillige functie 
in de vereniging aantrekkelijk maken en effectief 
promoten? 
 

Vertrouwenscontactpersoon, waar ligt de grens? 
Workshopgever: Pieta van Dishoeck (vertrouwenscontactpersoon KNRB) 
Workshopronde: 1 
Doelgroep: vertrouwenscontactpersonen (vcp) van alle roeiverenigingen 
 
We gaan in op de vraag wat nu precies uw verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn als VCP. 
Daarnaast behandelen we een aantal cases uit de praktijk, zodat iedereen kan leren van de ervaring 
van anderen. Daarom nodigen we u uit om een praktijkgeval waar u nu of in het verleden mee 
worstelde met ons te delen. Dit kan via vcp@knrb.nl. Uiteraard zal de workshopbegeleider ook eigen 
casuïstiek inbrengen. 
 
Vrijwilligers vinden en (be)houden, hoe doe je dat? 
Workshopgever: Theo van den Broek 
Workshopronde: 1 
 

mailto:vcp@knrb.nl
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Een vraag waar veel verenigingen mee worstelen. Hoe komt het dat vereniging  X draait als een tierelier 
en dat vereniging Y met moeite mensen kan vinden? De tijd dat je, je leven lang lid was van een 
vereniging, is voor veel mensen wel voorbij. Naast het trouwe lid dat de vereniging een warm hart toe 
draagt, komen er steeds meer leden langs. Letterlijk langs: na een paar jaar lid te zijn geweest, gaan ze 
verder. Net zoals HET lid niet bestaat, bestaat ook DE vrijwilliger niet. Er zijn dan ook verschillende 
‘soorten’ vrijwilligers te onderscheiden. Deze vragen elk om een eigen benadering. In deze workshop 
onderscheiden we de verschillende typen vrijwilligers en bepalen wat nodig is om deze te vinden, te 
inspireren en vast te houden. 
 
Werven van vrijwilligers, hoe doe je dat? 
Workshopgever: Huub van Dommelen 
Workshopronde: 1 
 
Huub van Dommelen van Kenniscentrum Vrijwilligers vertelt tijdens deze workshop over de do's en 
dont's om vrijwilligers actief(ver) te maken in je roeivereniging. 
Voor veel roeiverenigingen wordt het steeds 
uitdagender om vrijwilligers te werven voor 
het bestuur, activiteiten en evenementen. 
Daarom speelt bij steeds meer verenigingen 
de vraag: werven van vrijwilligers, hoe doe je 
dat? 
 
Vragen die worden beantwoord zijn o.a.: 
• Welke trends zijn er rond de inzet van vrijwilligers? 
• Waar moet je op letten bij de werving van vrijwilligers? 
• Wat werkt wel en wat werkt niet bij de werving van vrijwilligers? 
• Welke tips en tricks zijn er voor het efficiënt werven van vrijwilligers? 
 

Rondetafelgesprek over tucht en sportrechtspraak 
Workshopgevers: Hélène Fobler en Monica Visser 
Workshopronde: 1 
 
U kunt in gesprek met Hélène Fobler secretaris KNRB en Monica Visser directeur KNRB over de 
volgende onderwerpen: 

• Aansluiten van de KNRB bij Instituut Sportrechtspraak voor de Doping Tucht rechtspraak. 
• Implementeren van nieuwe blauwdruk seksuele intimidatie (SI). In de algemene vergadering 

van NOC*NSF van 19 november is de blauwdruk tuchtrecht seksuele intimidatie uitgebreid 
met een meldplicht voor begeleiders. Om de blauwdruk en meldplicht goed te kunnen 
invoeren heeft de werkgroep grensoverschrijdend gedrag een uitgebreide meldcode 
ontwikkeld. Deze meldcode wordt nog omgezet naar een korte infographic die sportbonden 
kunnen delen met hun leden. De blauwdruk treedt in 2020 in werking.  

MyPerfectCoach: train hard als het kan en rustig als het moet 
Workshopgevers: Erik Landman en Henk-Jan Zwolle 
Workshopronde: 1 
 
MyPerfectCoach is een platform dat is gericht op zowel het monitoren van de belangrijkste 
prestatiematen als het herstel. Hiermee is het mogelijk om de tijd die wordt besteed aan trainen zo 
effectief mogelijk te maken. Zowel overbelasting als onderbelasting kun je beter aanpakken als je 
weet hoe een roeier reageert op trainingen. Doordat ook coaches en andere begeleiders makkelijk 

https://www.isr.nl/


   8 
 

de data kunnen inzien is aanpassing van de trainingsbelasting of toevoegen van individuele training 
bij ploegen makkelijk te beargumenteren. 
 
In de workshop behandelen we een aantal casussen waardoor duidelijk wordt hoe de fitheid en het 
effect van training wordt beïnvloed door zowel de training als andere activiteiten 
(school/studie/werk) en slaap. Onze app MyPerfectCoach maakt dit makkelijk en snel inzichtelijk 
voor zowel roeier als coach.  

Workshopronde 2 
 
Je vereniging in de schijnwerpers                                 
Workshopgever: Merijn Soeters                                          
Workshopronde: 2                                                                                   
 
Media-aandacht kan voor roeiverenigingen heel nuttig zijn. Sommige verenigingen willen potentiële 
leden bereiken, andere clubs willen een sterke lobby vormen in de stad of gemeente om iets gedaan 
te krijgen. Maar hoe bereik je dat: hoe kom je met je vereniging in de krant of op TV? In deze 
workshop kijken we naar de kansen die verenigingen hebben om aandacht te genereren bij lokale of 
misschien wel landelijke media. Hoe kom je in contact, hoe bouw je een relatie, en op welke 
momenten grijp je je kans? Welke verhalen zijn interessant voor welke journalisten of media? Je 
vertrekt met een aantal handige tips op zak. 
 
Merijn Soeters leerde de roeiwereld en media kennen als vicevoorzitter bij Skøll in Amsterdam. Daarna 
werkte hij als marketing en communicatieadviseur voor een aantal organisaties waaronder de KNRB 
en de Universiteit van Amsterdam. Tegenwoordig werkt hij als fotograaf samen met talrijke media: 
kranten, tijdschriften en andere organisaties. Hij is redacteur voor Topsport Amsterdam en het blad 
Roei!. Een jaar geleden gaf hij het boek 'Tien jaar langs het water' uit. 
 

Meer sponsors voor jouw vereniging  
Workshopgever: Niels van Weert  
Workshopronde: 2 
 
Hoe komt het dat de ene sportvereniging veel sponsors aan zich weet te binden terwijl het een 
andere vereniging maar niet lukt om te komen tot een goede sponsorpoule? 
 
Het bedrijfsleven blijkt wel te willen sponsoren als het duidelijk is wat deze zakelijke overeenkomst 
het bedrijf zal bieden.  
 
Belonen in de sport  
Workshopgevers: Dennis Genet 
Workshopronde: 2 
 
In deze workshop staat praktische informatie met betrekking tot de 
veranderende wet- en regelgeving rondom de vrijwilligersvergoedingen en 
andere vormen van betalen van medewerkers centraal. Aandacht voor  
verruiming van de flexwet, toegestane vergoedingen, fiscale grenzen en voor- 
en nadelen van het werkgeverschap. Wat mag uw vereniging wel en wat mag 
niet en hoe houdt u het allemaal betaalbaar als u het goed en netjes wilt 
regelen. 
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RiverBoardapp en een dialoog over veiligheid en verantwoordelijkheid  
Workshopgevers: Rense Wallaart en Judith van de Geer  
Workshopronde: 2 
 
Wie veilig het water op wil gaan om te roeien moet weten wat de weer- en wateromstandigheden 
zijn. Stroming, wind, watertemperatuur en mist zijn belangrijk als het gaat om veilig roeien. Rense 
Wallaart heeft met River Board een app voor roeivereniging Jason ontwikkeld waarmee roeiers in 
een oogopslag de weer- en wateromstandigheden kunnen zien voor ze het water opgaan. Hij neemt 
u graag mee in de mogelijkheden van deze app. Een belangrijke vraag die met deze app moet worden 
gesteld is de vraag naar verantwoordelijkheid: wie is uiteindelijk 
verantwoordelijk voor het besluit of omstandigheden veilig zijn of 
niet? Kan een bestuur deze knoop (een knop in de app) doorhakken 
of is dat een verantwoordelijkheid van de roeiers zelf? Ook daarover 
willen we het graag met u hebben. Deze discussie wordt geleid door 
Judith van de Geer, roeier en gespreksleider met een hart voor veiligheid 
en dialoog. 
 
Vier inzichten voor bestuurders  
Workshopgever: Irene van der Knaap 
Workshopronde: 2 
 
Je wilt als bestuur de roeivereniging verder vooruit helpen en ervoor zorgen dat iedereen zichzelf kan 
zijn, zich kan ontwikkelen en met plezier kan roeien. Als bestuur kun je veel invloed uitoefenen, maar 
als je dit niet met de juiste tone of voice doet, dan werkt het mogelijk averechts. Besturen gaat om het 
verbinden van mensen, het schakelen tussen personen met diverse achtergronden, vaardigheden, 
opvattingen en eigenschappen. Hoe tackelen jullie problemen in de vereniging en hoe realiseren jullie 
je doelen? Hoe krijgen jullie draagvlak voor de te nemen besluiten? 
 
Tijdens de inspiratiesessie gaan we met 
verenigingsbestuurders in gesprek. Het is een 
groepsgewijze sessie, waarbij op basis van vier 
inzichten gereflecteerd wordt op het bestuurlijk 
handelen als de onderlinge samenwerking, 
communicatievaardigheden en feedbackkwaliteiten. 
 

Ontwikkeling breedtesportvisie KNRB 
Workshopgever: Feike Tibben (commissaris sportontwikkeling KNRB) 
Workshopronde: 2 
 
Van de 35.000 roeiers beoefent het merendeel de sport competitief of recreatief. De meeste 
roeikilometers worden niet gemaakt in wedstrijden op de WAB of de Bosbaan maar bij de 120 
verenigingen overal in het land. De roeisport wordt steeds breder. Naast de 2k en nationale 
wedstrijden komen er steeds meer sportvormen als regatta's, marathons, toertochten, 
coastalwedstrijden en indoorwedstrijden bij. En er zijn ook steeds meer sportaanbieders.  
 
De breedtesport groeit in omvang en in diversiteit. Daarnaast veranderen ook de wensen van de 
sporters en verandert de relatie van de sporter met de sportaanbieder.  
 
Al met al best wel complex. Al die ontwikkelingen vragen om een verantwoorde keuze: wat komt er 
op ons af en waarin gaan we mee. De KNRB wil dit met de verenigingen actief oppakken en in 2019 
een visie op breedtesport formuleren. 
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Feike Tibben is verantwoordelijk voor sportontwikkeling. In deze workshop geeft hij een aftrap in de 
vorm van een eerste verkenning op het breedtesportbeleid. Naast het delen van een aantal trends en 
ontwikkelingen krijgen aanwezigen de gelegenheid om richting te geven aan het beleid van de bond, 
bijvoorbeeld door te reageren op stellingen of input te geven op ontwikkelingen.  
 
Na deze workshop ligt er een mooie basis om de komende maanden verder te bouwen zodat er later, 
tijdens de Algemene Vergadering, een beleid ligt waarin leden zich herkennen en waar we de 
komende jaren invulling aan geven. 
 
Inspiratiesessie over opleiden en begeleiden binnen de club 
Workshopgever: Ine Klosters 
Workshopronde: 2 
 
Het moet de normaalste zaak van de wereld zijn, het opleiden en begeleiden van beginnende 
trainers, coaches en jeugdleiders op jouw club. Je hebt er als vereniging zoveel baat bij: betere 
trainers, meer sportplezier, een ontwikkelgericht klimaat, tevreden ouders en een betere sfeer op de 
club. In deze inspiratiesessie gaat Ine in op de drie fases van opleiden en begeleiden van trainers en 
coaches binnen de vereniging.  
 
Analyseer je bestuur  
Workshopgever: Danny Rijnhout  
Workshopronde: 2 
 
De basis van een goed team is vertrouwen en gebruik maken van elkaars kwaliteiten. De winst van 
uw vereniging hangt niet af van individuele kwaliteiten, maar van het vermogen om als team elkaars 
kwaliteiten te benutten en elkaars mindere kwaliteiten te compenseren. Hoe is dit binnen uw 
bestuur? 
 
Tijdens de sessie nemen we u mee langs de vier basisprincipes van DISC (Dominant, Interactief, 
Stabiel en Consciëntieus) en geven we je meer inzicht in waarom mensen op een bepaalde manier 
handelen. We reiken je een tool aan om een analyse van uw bestuur te maken om zo achter de 
sterke en minder sterke punten te komen.  
 
Marketing methodiek voor je vereniging 
Workshopgever: Ebel Slijp 
Workshopronde: 2 
 
In de workshop neemt Ebel je mee in een nieuwe methodiek in innovatieve marketing. Samen gaan 
jullie op zoek naar creatieve manieren om jouw vereniging in een nog beter daglicht te zetten. 
 
Ebel Slijp is ondernemer en eigenaar van het online bureau Refreshworks in Den Haag. Refreshworks 
creëert marketingstrategieën en produceert video’s en animaties. Hij werkt onder andere voor 
Unilever. 
 
Beleid en strategie 
Workshopgever: Camiel Selker                                          
Workshopronde: 2  
 
Dit jaar staat de workshop Beleid & Strategie in het teken van realisatie: hoe zorg je ervoor dat je 
strategie daadwerkelijk gerealiseerd wordt? We maken er een echte werksessie van, waar je aan de 
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slag gaat met je eigen (strategische) plan. Met wat lessen en ervaringen uit het bedrijfsleven, gaan 
we werken aan de formulering van je doelstelling, de planning, de uitvoering, maar ook het 
waarborgen van continuïteit. 
 
Bij veel verenigingen leven thema’s als duurzaamheid, veiligheid op het water en vereniging, 
communicatie met leden en een betrokken oud-ledenvereniging. Wat het ook is, we gaan in deze 
sessie ervoor zorgen dat je een ambitie daadwerkelijk gaat realiseren. 
Als voorbereiding verwachten we dat je een thema kiest dat voor jouw vereniging nu van belang is. 
Mocht je al een plan hebben voor de aanpak van het probleem, neem dat dan mee! Tijdens de 
workshop gaan we kijken wat er nodig is om je plan uitgevoerd te krijgen. Omdat we voldoende 
gelegenheid willen voor presentatie en interactie, is het aantal plaatsen voor deze workshop beperkt.  
 
Camiel Selker is ondernemer en adviseur. Tijdens zijn studie was hij wedstrijdroeier en bestuurslid. 
Hij is daarnaast een van de bedenkers van de Aegon Bestuursbokaal.  
 

Coastal rowing  
Workshopgevers: Harald Kruithof en Erik Kraak 
Workshopronde: 2 
 
De bekendheid en populariteit van coastal rowing nemen hand over hand toe. Dat is niet 
verwonderlijk, nu de signalen steeds sterker worden dat het vanaf 2024 mogelijk een onderdeel van 
het olympische roeiprogramma gaat worden. Is coastal rowing er dan alleen voor wedstrijdroeiers? 
Nee, zeker niet! Ook deze vorm van roeien kan alleen gedijen als er een goede balans bestaat tussen 
breedtesport en wedstrijdsport. Tijdens de workshop maken Erik Kraak en Harald Kruithof, beiden lid 
van de KNRB commissie coastal rowing, u wegwijs in de belangrijkste nationale en internationale 
coastal rowing evenementen. Sommige daarvan zijn gericht op de wedstrijdsport, andere op de 
breedtesport. Andere bestaan juist uit een mooie combinatie van beide. Tevens vertellen zij u over 
de coastal boten, die bij breedtesport en wedstrijdsport gebruikt worden over  
veiligheidsmaatregelen die getroffen moeten worden en over overeenkomsten en verschillen in 
roeitechniek tussen coastal rowing en traditioneel roeien. 
 
Subsidieaanvragen anno 2019 
Workshopgevers: Frank de Winter 
Workshopronde: 2 
 
TDW Advies is een subsidie- en fondsenadviesbureau dat voor organisaties het 
organiseren, implementeren en borgen van subsidiemanagement uit handen 
neemt. Tijdens deze interactieve workshop wordt er aan de hand van 
concrete voorbeelden meer inzicht gegeven in het oerwoud van subsidies en 
fondsen. Ook worden er verschillende subsidies en fondsen mogelijkheden 
besproken die relevant zijn voor de sportbranche. Daarnaast passeert tijdens 
de workshop het gehele subsidie en fondsenproces waarbij verschillende 
do’s en dont's behandeld worden.  
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Actievere leden, hoe krijg je die?  
Workshopgevers: Huub van Dommelen 
Workshopronde: 2 
 
Huub van Dommelen van Kenniscentrum Vrijwilligers vertelt tijdens deze workshop over de do's en 
dont's om vrijwilligers actief(ver) te maken in je roeivereniging. 
Vragen die worden beantwoord zijn onder andere: 
• Leuk al die leden, maar hoe krijg je ze actiever? 
• Hoe word je als vereniging aantrekkelijker voor vrijwilligers? 
• Hoe motiveer je leden om de niet-leuk klussen op te pakken? 
• Hoe voorkom je dat het altijd dezelfde leden zijn die iets doen 
 
Tuchtcommissie 
Workshopgevers: Boris Kraaipoel en Gert Visser 
Workshopronde: 2 
Doelgroep: alleen voor leden van de KNRB tuchtcommissie en de commissie van beroep tuchtzaken 
 
In de workshop wordt een casus behandeld door en voor de tuchtcommissie en commissie van 
beroep van de KNRB. 
 
MyPerfectCoach: train hard als het kan en rustig als het moet 
Workshopgevers: Erik Landman en Henk-Jan Zwolle 
Workshopronde: 2 
 
MyPerfectCoach is een platform dat is gericht op zowel het 
monitoren van de belangrijkste prestatiematen als het 
herstel. Hiermee is het mogelijk om de tijd die wordt besteed 
aan trainen zo effectief mogelijk te maken. Zowel 
overbelasting als onderbelasting kun je beter aanpakken als je 
weet hoe een roeier reageert op trainingen. Doordat ook 
coaches en andere begeleiders makkelijk de data kunnen inzien is aanpassing van de 
trainingsbelasting of toevoegen van individuele training bij ploegen makkelijk te beargumenteren. 
 
Nu lijkt het dat alleen (top)sporters hier gebruik van moeten maken? Zeker niet. Ook mensen met 
een drukke baan of bestuursfunctie die de dagelijkse belasting beter willen afstemmen op de 
beschikbare hersteltijd (of andersom) zijn met MyPerfectCoach goed af. 
 
In de workshop behandelen we een aantal casussen waardoor duidelijk wordt hoe de fitheid en het 
effect van training wordt beïnvloed door zowel de training als andere activiteiten 
(school/studie/werk) en slaap. Onze app MyPerfectCoach maakt dit makkelijk en snel inzichtelijk 
voor zowel roeier als coach. 
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