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Najaar 2019



AGENDA

Programma regiobijeenkomst (2 uur)

1. Introductie vereniging

2. Belangenbehartiging watersport en bescherming roeiwater

3. Roeien brengt je verder

4. Binden en boeien van roeiliefhebbers

5. Aan de slag; hoe houden we vrijwilligers betrokken?

6. Mededelingen / data om met elkaar te delen

7. Vragen van de verenigingen



INTRODUCTIE VERENIGING

• Maandag 7 oktober: roeivereniging RIC

Hoofdsponsor:



Hoofdsponsor:

Belangenbehartiging watersport 
& 

bescherming roeiwater

Feike Tibben en de commissie Waterrecreatie



Commissie Waterrecreatie – KNRB per 2019

• Commissieleden
• Jan Dirk Heijnis (RV Pontos), 
• Jan Hoeksema (RV De Dragt), 
• Guus Sikkema (RV Nautilus) 
• Frank Jibben (RV Jason)
• Frank van der Ploeg (De Hoop/ ARB)

• KNRB - portefeuillehouder Feike Tibben / bondsbureau: Stijn Stevens.

• KNRB vertegenwoordiger in het bestuur van Waterrecreatie Nederland= 
Jan Dirk Heijnis

• Commissie Waterrecreatie = klankbord voor de KNRB-vertegenwoordiger 



Agenda 2019 Commissie Waterrecreatie - KNRB

- Inventarisatie roeiwateren en landelijke waterkaart
- Position paper roeien
- Inventarisatie knelpunten m.b.t. roeiwater
- Krachten bundelen 

- Bestuurszetel in netwerkorganisatie Waterrecreatie Nederland

- Met andere (buiten)sportbonden voorbeeld:



Inventarisatie roeiwater en roeibewegingen 
- Eerste inventarisatie roeiwater en roeibewegingen in Noord-Holland
- Goed op weg maar meer gegevens nodig! 

Vereniging Aantal leden Totaal Roeibewegingen

Alkmaarsche 298 6704

Skøll 973 20140

Willem III 859 12631

Het Spaarne 974 21240

Cornelis Tromp 752 12128

Iris 190 2605

De Kogge 80 703

De Kop 110 2125

De Where 190 2584

Weesp 351 3770

Ossa 110 1189

Totaal 4887 85819



Groepswerk (10 min)

Welke problematiek speelt er bij jouw vereniging op en rondom het water 
of in de regio?

Uiteen in vier groepen (10 minuten + centrale terugkoppeling 1 minuut):
1. Zuid-Holland (Rijnland, Pelargos, Iris, Die Leythe)
2. Noord-Holland 1 (Spaarne, Kop, Ossa, Weesp, Pampus)
3. Noord-Holland 2 (WillemIII, Poseidon, RIC, Tromp)
4. Utrecht (Orca, Triton, Viking, Doorslag)



Positie, rol en (daad)kracht geven?

- Meld nieuwe of bestaande ontwikkelingen, knelpunten, problemen, wensen m.b.t. 
de roeiwateren waterrecreatie@knrb.nl

- Zoek naar geschikte personen voor de commissie waterrecreatie.

mailto:waterrecreatie@knrb.nl




Volhardend
Roeien is een sport voor doorzetters, van jong tot oud. 
Het is een ideale sport om je hele lichaam gezond en fit 
te houden en tot op hoge leeftijd te beoefenen. Wie 
doorzet raakt nooit uitgeleerd. 

Presentator
Presentatienotities
Leef je waarden !Roeien is een sport voor doorzetters, van jong tot oud. Het is een ideale sport om je hele lichaam gezond en fit te houden en tot op hoge leeftijd te beoefenen. Wie doorzet raakt nooit uitgeleerd. Volhardend: we zien het bij de recreatieploegen die bij weer en wind hun wekelijkse training roeien, bij een 80-jarige die meedoet aan de Head en bij een negentigjarige die een wereldrecord neerzet.



Broederschap
De roeisport kenmerkt zich 

door 
een sterk gevoel

van saamhorigheid. 
Samen stap je in de boot,
samen beweeg je als één 

en zelfs 
als je in je eentje roeit 

doe je dat samen… 

Presentator
Presentatienotities
De roeisport kenmerkt zich door een sterk gevoel van saamhorigheid. Samen stap je in de boot,samen beweeg je als één en zelfs als je in je eentje roeit doe je dat samen… omdat iemand je coacht of helpt om je boot in of uit het water te krijgen.Als roeiers weten we dat je samen sneller bent én samen verder komt. Roeien vormtvaak de basis voor lange vriendschappen, binnen verenigingen en in de boot. Samen oefenen en beter worden of samen een roeitocht volbrengen creëert een sterke verbondenheid met elkaar. 



Puur
Roeien is een pure en schone sport. Alleen een boot, riemen en 
menskracht zijn nodig om voort te bewegen.

We roeien in weer en wind samen één 
met de natuur.

Presentator
Presentatienotities
Roeien is een pure en schone sport. Alleen een boot, riemen en menskracht zijn nodig om voort te bewegen.We roeien in weer en wind samen één met de natuur. Op het water, onder Hollandse luchten met alleen hetgeplons van riemen om je heen. Roeien levert prachtige plaatjes op. Ook in wedstrijden zijn we puur: de snelste wint. Er zijn geen trucjes, er is geen geluk en dus zijn er ook geen excuses.  



Groepswerk (10 min)

- Wat heeft roeien jou gebracht?
- Wat valt je op aan het filmpje?
- Onderstreep je de waarden?
- Wat ontbreekt er voor jou?

Uiteen in vier groepen (10 minuten + centrale terugkoppeling 1 minuut):
1. Zuid-Holland (Rijnland, Pelargos, Iris, Die Leythe)
2. Noord-Holland 1 (Spaarne, Kop, Ossa, Weesp, Pampus)
3. Noord-Holland 2 (WillemIII, Poseidon, RIC, Tromp)
4. Utrecht (Orca, Triton, Viking, Doorslag)



Binden en boeien van roeiliefhebbers

Monica Visser/ Kristel Kooij / Feike Tibben

• We willen een toegankelijke sport zijn en onze roeifamilie 
uitbreiden. 

• We willen een bond zijn voor alle roeiers (alle roeivormen, alle 
leeftijden, divers en toegankelijk).

Hoofdsponsor:

Presentator
Presentatienotities
Binden en boeien van roeiliefhebbers aan de roeisport omdat het leuk is om er deelgenoot van te zijn en hierbij te horen. Er zit iets in onze identiteit waar we mensen deelgenoot van willen laten zijn omdat “roeien je verder brengt. 



6 succesfactoren om lidmaatschapswaarde te verbeteren

KPMG Rapport 'Hoe sportbonden op winst spelen'

Belangrijkste punten van aandacht ‘zes succesfactoren’

• Werving: waarde tonen is maatwerk
• Behoud: keuzevrijheid, flexibiliteit en persoonlijke aandacht
• Betrokkenheid: maak interactie persoonlijker om waarde te 

versterken
• Zichtbaarheid: 360 – graden beeld maken
• Inzicht; bieden huidige systemen gewenste wendbaarheid en 

kennis om te analyseren en te koersen
• Duurzaamheid: Innovatie en digitale technologie zijn een must

Presentator
Presentatienotities
Overgang naar de volgende stap naar licentie is te groot dus een goede introductie naar de volgende sheet maken met de tekst:De maatschappelijke ontwikkelingen vraagt eigenlijk om na te denken over hoe we met elkaar verbonden zijn en welke waarde wij leveren als bond en als roeivereniging aan de mensen die roeien.De klassieke lidmaatschapsvorm is daarin beperkend. Men vraagt om flexibiliteit laagdrempelige instap, kortdurende try outs. 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2019/advisory/ebook-hoe-sportbonden-op-winst-spelen.pdf


Welke resultaten hebben we met elkaar geboekt?
AV besluit najaar 2018 – E-licentie

Als KNRB hebben we vorig jaar al met de NKIR de E-licentie geïntroduceerd en we willen dit verder uitbouwen 
om de kansen voor en met de roeiverenigingen te creëren.

Wat houdt de E-licentie in? Wie weet dat eigenlijk?

Maar ook verder kijken dan alleen maar de NKIR >>>> 
• Ook tegemoet kunnen komen aan roeiers die willen meedoen aan indoor wedstrijden
• Als KNRB willen we ook zorgen dat het aantal roeiers groeit.
• Huidige licentiestapje (E) (lidmaatschap en/of wedstrijdcontract) is niet toereikend 
• Wij zijn er niet uniek in. Andere bonden kampen hier ook mee en zijn ons al voor gegaan.

Wat hebben we ermee voor ogen?
• Faciliteren: Sporters mogelijkheid geven om mee te doen aan een evenement die onder auspiciën van de 

KNRB wordt georganiseerd, zonder concurrent van de vereniging te zijn.
• Verleiden.. niet (roeiende) indoorroeiers mogelijk verleiden tot lidmaatschap van een roeivereniging. 
• Eenvoud: voor een ergometer is geen kwalificatie-eis (boordroei of skiff bijv.) nodig

Presentator
Presentatienotities
Als bond helpen om het feitelijk voor elkaar te krijgen en ze langer vast te kunnen houden Kennis te geven informatie te verstrekken door instructeurs op te leiden En dat daarnaast het ook formeel goed geregeld moet zijn en dat doen we dan met licentietraject en daarmee voldoen we meteen aan de eisen die er landelijk geldenUniforme kwaliteitseisen : weet wat roeiers kunnen zodat ze van de ene naar de andere roeivereniging kunnen overstappen. Licentie is een persoonsgebonden binding met verenigingLastig om bij verenigingen over te stappen van de ene vereniging naar de andere verenigingDat je ruimte creëert om eigenlijk als vereniging andere bindingsvormen te kunnen makenBinden en boeien 



DENKEN IN KANSEN

• https://www.youtube.com/watch?v=xxafXrz5zHA

• Welke roeiverenigingen zijn actief met ergometeren buiten de bestaande 
lidmaatschapsmodel van de vereniging?

• Zijn er contacten en/of is er interesse om met sportscholen actief in de directe 
omgeving aan de slag te gaan? 

https://www.youtube.com/watch?v=xxafXrz5zHA


PROEFDRAAIEN
In aanloop naar de NKIR willen wij drie pilots uitrollen om te.

Wat kun je er als vereniging mee 
en hoe kan het jou helpen naar de toekomst 
van de vereniging toe?

Presentator
Presentatienotities
In aanloop naar de NKIR worden 50 sporters door middel van een 6-8 weeks trainingsprogramma begeleid voor deelname op de NKIR.In aanloop naar de NKIR begeleiden drie roeiverenigingen een groep van 8-12 indoorroeiers (roeiers en niet roeiers) met hulp van de KNRB naar deelname op de NKIRIn aanloop naar de NKIR dagen wij Amsterdamse crossfitboxen uit voor deelname aan de NKIR in specifiek cross-fit veld op de NKIR. Doel is dat er 8 ploegen met 4 indoorroeiers aan dit veld deelnemen.Welke kansen levert het op voor sportscholen en roeiverenigingen want we doen het allemaal voor meer mensen bij de roeivereniging en daarmee dus voor het bestaansrecht van onze sportRoeien.nl meer informatie en aanmelden!



Aan de slag; hoe houden we 
vrijwilligers betrokken

Stijn Stevens  
Kristel Kooij

Hoofdsponsor:

Presentator
Presentatienotities
Uit verenigingsbezoeken komt de behoefte naar voren omdat er veel vraag naar ledenwerving maar ook vrijwilligers werven naar voren Congres bedoelt voor inspireren met onder andere Jan Willem van der RoestWat willen we achter laten? 



Presentator
Presentatienotities
Naar aanleiding van: Ledenenquête 2018, verenigingsbezoeken 2018 was het thema van het Aegon Nationaal Roeicongres “Met elkaar de schouders eronder”. We merkten dat veel verenigingen vragen hadden over hun vrijwilligers. Hoe moeten we ze werven, behouden, aansporen etc. Om vervolg te geven aan deze vragen gaan we vanavond zelf aan de slag! 



KENNISMAKEN

Wie ben jij?

1. Wie inspireert jou?
2. Wat staat er op jouw bucketlist?
3. Wat was je grootste miskoop ooit?
4. Waar krijg jij energie van?
5. Welke muziek draai je in de auto?
6. Hoe ziet jouw droomclub eruit?

Presentator
Presentatienotities
Twee mensen vragen hoe ze dit hebben ervaren? - Doe je dit als bestuurder ook binnen de vereniging? Kennen jullie iedereen? Hoe pas je dit toe in de club? 



VRAAGSTUK 

Opdracht -> De omgekeerde vraag

Presentator
Presentatienotities
Vier stappen:De gekozen vraag omdraaienInventariseren van ideeën (blijf aanvullen, meeliften op elkaars absurditeiten)Welke herkennen jullie? (omcirkelen)Bespreek met iemand die je nog niet kent – Wat herken je? Hoe gaat dat nu in jouw eigen vereniging?



OMGEKEERDE VRAAG



OMGEKEERDE VRAAG

Kom maar op! Nu gaan we de antwoorden inventariseren.

- Blijf elkaar aanvullen
- Lift mee op elkaars absurditeiten

Welke antwoorden herkennen jullie?

Bespreek met iemand die je nog niet kent? Wat herken je? Hoe gaat dat nu op je vereniging?

Welk punt neem je mee uit deze sessie? Wie heeft een actiepunt?

Presentator
Presentatienotities
Voorbeelden, alleen inbrengen indien relevant:30plussers binnen houden: VIP behandeling sfeer waarin je erbij wil horen; Huiskamergevoel/ woonkeuken/ tuin; Grabbelton voor vrijwilliger van de maand (sponsoring plaatselijke ondernemers); Fotocampagne: ‘Heb jij al gelachen op de club’? (elk kwartaal een nieuwe foto van lachende vrijwilliger of sporter op site/facebook etc.)HRM tevreden/ gelukkige medewerkers, b.v. bloemetje 1e werkdag of buddy of ontwikkel mogelijkheden�Drie pijlers van invloed (dit kun je dus regelen en ruimte hiervoor creëren) voor gelukkige medewerkers: 1. autonomie; 2. zelfontplooing; 3. doel/zingeving�Passen bij: 1. waarderen; 2. kaders en vrijheid geven; 3. goede persoon op juiste plek; 4. contact/ echt luisteren�Afspraken maken met alle bestuursleden (en nog verder mensen met een rol in de club) over HOE wij dat doen hier op deze clubIn contact/gesprek vragen naar interesses, drijfveren en benoemen wat de persoon kan halen, wat je als club hebt te bieden; vragen hoe de persoon het zelf zou willen aanpakkenNieuwe leden/ouders rondleiding op club, alle taken noemen en liefst ook laten zien, daarna niet de vraag OF maar meer WAT je gaat doen bij de club, vanzelfsprekendheid, in gesprek wat mensen willen, aansluiten op drijfverenHeel concreet, toernooi + drankje + toelichting van alle vacante taken met groot bord waarop mensen kunnen intekenen



VERVOLG

Oefenen en inspiratie halen uit een vervolg? 

Gratis online module € ?

Belangstelling mail stijn.stevens@knrb.nl

mailto:stijn.stevens@knrb.nl


DATA KNRB EVENTS

Daar bent u toch ook bij?

o 12 oktober 2019 Roeicoachcongres in Zeist

o 30 november 2019 AV Den Haag

o 25 januari 2020 Nationaal Roeicongres Den Haag

o X februari 2020 Roei-instructeurscongres



VRAGEN
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