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Enquête over uw visie omtrent de functie van de ARB voor de aangesloten 
verenigingen 

 
Geacht bestuur,  
 
De ARB heeft een reeds lange ontstaansgeschiedenis van behartiging van roeibelangen in 
de regio Noord-Holland.  
 
Om ons beleid en activiteiten beter aan te passen aan de huidige tijd, zijn we benieuwd 
naar uw visie op welke koers de ARB het komende decennium zou dienen te varen.  
Hiermee kan het ARB-bestuur in staat worden gesteld om onze activiteiten beter af te 
stemmen op uw behoeften. Dit temeer omdat, naast overleg met KNRB en NSRF, er ook 
steeds meer afstemming nodig is met gemeentelijk en provinciale gremia (zoals 
Rijkswaterstaat). Daarnaast vragen wij uw aandacht voor de mogelijkheden die het VBWJ-
fonds kan bieden ter ondersteuning van het Jeugdroeien. 
 
De huidige tijd met de COVID besmetting vergt ook nieuwe inzichten over 
wedstrijdagenda’s en regioactiviteiten, waarbij gedacht kan worden aan specifieke keuzes 
voor doelgroepen en mogelijk een voller zomerprogramma dan gewoonlijk.  
 
Het bestuur zoekt duidelijk een richting waarin wij u in de huidige tijd het best van dienst 
kunnen zijn. Derhalve verzoeken wij u uw advies en visie weer te geven. Het invullen van 
deze evaluatie neemt enkele minuten van uw tijd in beslag, maar levert ons veel informatie 
op! 
 
Alvast onze dank, 
 
Namens het ARB bestuur,  
 
Karel Schreuder, secretaris 
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1. Hoe ervaart u de inzet van de ARB over het algemeen: 
Goed             □ 

Redelijk           □ 

Neutraal           □ 

Matig            □ 

Weet niet/geen mening         □ 
 
 
2. Op welke manier bent u betrokken bij de ARB: 
Als bestuur           □ 

Als commissielid          □ 

Als deelnemer wedstrijden         □ 

Via de vereniging          □ 

Niet            □ 
 
 
KRUIS HIERONDER AAN WAT IN UW OGEN WENSELIJKE ACTIVITEITEN VAN DE ARB ZIJN OF WAAR U HET MEE 
EENS BENT (MEERDERE ANTWOORDEN ZIJN MOGELIJK). 
 
3. Algemeen  
De ARB heeft een netwerkfunctie en brengt verenigingen bij elkaar.   □ 

De ARB behartigt de belangen van de aangesloten roeiverenigingen.   □ 

Werken vanuit een actueel jaarthema (speerpunt) is wenselijk voor de ARB.  □ 

De verenigingen bepalen mede welk thema dit zal zijn.     □ 

De ARB dient als vraagbaak voor actuele zorgen.      □ 
De Nieuwsbrieven van de ARB zijn informatief.      □ 

Vier ARB-Nieuwsbrieven per jaar is voldoende.      □ 
De ARB moet regionale ondersteuning bieden.      □ 
De ARB is een goede sparringpartner voor de KNRB.     □ 

De jaarvergadering van de ARB voldoet in de huidige vorm.     □ 
De deelname aan de jaarvergadering ARB moet vergroot worden     □ 

De jaarvergadering van de ARB behoeft een presentatie van een actueel thema  □ 
De ARB moet de spelling van haar naam  aanpassen: ‘sch’ vervangen door ‘s’  □ 

- Ja     □ 

- Nee    □ 
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4. VBWJ-fonds (voor Bevordering van Watersport onder Jongeren) 
De voorwaarden voor VBWJ-subsidie zijn bekend: -      Ja     □ 

- Nee    □ 

Het voortouw nemen in scholingen voor jeugd en junioren door de VBWJ is wenselijk. □ 

De VBWJ moet zelf initiatieven nemen die het jeugd- en junioren-roeien versterken. □ 

De regels voor toekenning van subsidies mogen soepeler worden.    □ 
Welk(e) doel(en) adviseert u ter ondersteuning door het VBWJ-fonds? 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
5. Amsterdam en omgeving  
De rol van de ARB binnen Amsterdam is anders dan in de rest van de provincie  □ 
Noord-Holland.           
De ARB heeft een adviserende rol richting Amsterdamse verenigingen.   □ 

De ARB onderhoudt de communicatie tussen de lokale overheid en de aangesloten □ 
verenigingen.                        
De werkgroep watergebruik is een belangrijk instrument in de belangenbehartiging  □ 
van de roeisport richting de overheid.         
Alle Amsterdamse verenigingen dienen structureel een afvaardiging hierin te hebben.  

- Ja           □ 

- Nee           □ 
- Mogelijk          □ 

 
Het is belangrijk dat de ARB een leidende rol heeft rondom het gebruik van de                   
loodsen en kleedkamers op de Bosbaan.       □ 

De ARB vertegenwoordigt de Noord-Hollandse roeiverenigingen in de commissie  □ 
Roeiwateren van de KNRB 
 
 
6. Regio 
De ARB moet regionale scholingen gaan verzorgen.      □ 
De ARB moet een regionaal trainingscentrum opzetten/verzorgen    □ 

De ARB moet meer overleggen met regionale verenigingen.    □ 
Wat verwacht u als regionale vereniging van de ARB? 

A. Geen bijzondere aandacht        □ 
B. Extra aandacht voor:  

---------------------------------------------------------  
 
---------------------------------------------------------   
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7. Wedstrijden 
De ARB moet wedstrijden blijven organiseren t.w. de Head en de ARB.   □ 

De ARB moet deze expertise met de aangesloten verenigingen delen in een werkgroep □ 
Heeft u wensen / suggesties t.a.v. onze wedstrijden ?  
                
 -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
8. Centrale Inkoop Commissie (CIC)  
De CIC voorziet voldoende in de behoefte van materiaalonderdelen   □ 

‘Online’ bestellen en betalen bij de CIC is wenselijk.      □ 
De CIC zou haar aanbod kunnen uitbreiden met: 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik heb geen behoefte aan het aanbod van de CIC      □ 
 
 
9. Toekomst (open vragen)  
Wat ziet u als speerpunt(en) van de ARB voor 2021? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Hoe ziet u de rol van de ARB voor het komende decennium? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Suggesties of Opmerkingen? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
 
 

 


