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1. WOORD VAN DE VOORZITTER
Wij hebben een mooi en succesvol roeijaar achter de rug. Onze nationale ploegen waren zeer
succesvol. Drie ‘gouden’ ploegen wil ik hierbij speciaal noemen. De meisjes dubbeltwee die de titel
behaalde bij de WKU19 in Tokyo, de dames-8 die goud won bij de WKU23 in Sarasota en de
mannen dubbelvier die met overmacht wereldkampioen werd bij de WK in Linz. In al deze ploegen
zaten veel roei(st)ers van onze ARB-verenigingen. Wij feliciteren hen met dit geweldige resultaat.
Ook positief is het stijgende aantal leden bij de meeste van onze aangesloten verenigingen. Vooral
in de leeftijdscategorieën boven de 40 jaar is de belangstelling groot en daarmee neemt ook het
aantal deelnemers aan toerroeien en regiowedstrijden toe.
Vier aangesloten verenigingen vierden in 2019 hun lustrum. De Amstel, Iris, Michiel de Ruyter en
Ossa werden respectievelijk 145, 10, 55 en 65 jaar oud. Onze felicitaties zijn overgebracht.
Landelijk neemt het aantal jeugd- en juniorenleden iets af en wij hebben daarom afgelopen zomer
bij het KNRB-bestuur om extra aandacht gevraagd voor het junioren roeien en hiervoor een plan
ingediend. Er is inmiddels een commissie aan de slag en wij hebben recent een bijeenkomst
georganiseerd over dit onderwerp met jeugdvertegenwoordigers van onze verenigingen om hen
hierover te bevragen en te informeren en hiermee nieuw jeugdbeleid te ondersteunen.
Onze wedstrijden, Head en ARB, konden opnieuw vele inschrijvingen verwelkomen. Gelukkig
kunnen beide evenementen gebruik maken van veel vrijwilligers voor een goede organisatie.
Helaas had de Head opnieuw met slechte weersomstandigheden te maken, waardoor er op
zaterdag niet geroeid kon worden. Op zondag kon er gelukkig wel gestart worden en zijn de
wedstrijden op het nieuwe parcours vanuit Ouderkerk naar Amsterdam goed verlopen.
De veiligheid op het water in zijn algemeenheid, vooral op de Amstel, baart nog steeds zorg. Wij
blijven hier aandacht voor vragen. Te vaak zorgen wij als roeiers ook voor gevaarlijke situaties op
het water. Vooral het stuurboordwal houden moet beter en het ‘stilliggen’ op onhandige plekken,
zoals in de binnenbocht, veroorzaakt veel irritaties. Wij vragen u nogmaals hieraan extra aandacht
te besteden binnen uw vereniging. Onze poster die de belangrijkste aandachtspunten duidelijk
afbeeldt is voor uw vereniging beschikbaar.
De CIC heeft opnieuw een goed jaar achter de rug. De omzet steeg en het aanbod wordt zeer
gewaardeerd. Het ervaren team CIC-vrijwilligers heeft afgelopen jaar versterking gekregen met
een nieuw lid en ziet de toekomst positief in.
Op de jaarvergadering van 4 maart 2019 trad Thea Emke van RIC toe als commissaris
Breedtesport en Minke Fischer van Cornelis Tromp als commissaris wedstrijden. Tevens
verlengden commissaris Amsterdamsche zaken Frank van der Ploeg en voorzitter Els van Dam
hun bestuurslidmaatschap met een 2e termijn van drie jaar. We namen afscheid van Mirjam van
Klink, die volgens rooster aftrad als commissaris breedtesport, en tussentijds van Willem van
Schoten als commissaris wedstrijden. Komende vergadering zal volgens rooster onze secretaris
Joséphine Rutten aftreden na haar 1e termijn en zal Minke Fischer haar volgende termijn als
commissaris wedstrijden starten. Wij hebben Karel Schreuder van Het Spaarne bereid gevonden
om de functie van secretaris op zich te nemen. Van Joséphine Rutten zullen wij tijdens de ALV
afscheid nemen. Wij danken haar hartelijk voor haar enthousiaste bijdrage.
Ik wens u allen veel roeiplezier toe in 2020.

Els van Dam

2. WEDSTRIJDEN
Jaarlijks organiseren we als ARB twee grote nationale roeiwedstrijden en daarmee leveren we een
belangrijke bijdrage aan de roeisport. De Head of the River is de voorjaarsklassieker op de Amstel
over -8 km van Ouderkerk naar Amsterdam. De ARB Bosbaan wedstrijden is een 2 km wedstrijd
die in principe tijdens het eerste weekend van juni verroeid wordt.

2.1
Head of the River
De Head of the River Amstel 2019 was weer een spannende wedstrijd. Het woord weer is hier
erg van toepassing. We moesten de wedstrijd in 2018 helaas afgelasten wegens de
weersomstandigheden. In 2019 hield het weer ons wederom in spanning. Op zaterdag was het
door de harde wind onverantwoord om de wedstrijd te laten plaats vinden en hebben we die
moeten afblazen. Zondag konden we de race gelukkig wel door laten gaan. Buitenlandse
ploegen die op zaterdag gepland stonden om de race te varen werd de mogelijkheid geboden
om zondag alsnog over de Amstel te kunnen. De klassieker onder de roeiwedstrijden met als
nieuwtje ‘de omkering’, werd weer verroeid volgens het parcours van vroeger met start in
Ouderkerk aan de Amstel en finish in Amsterdam. Een goede beslissing. De deelnemende
roeiers waren zeer enthousiast over het finishen in Amsterdam.
We waren erg blij met de Holland acht die gekozen had om onze wedstrijd te roeien. De sfeer
zat er goed in en er werd hard geroeid om te winnen. Er stond een straffe wind, maar de
wedstrijd is zonder noemenswaardige problemen verroeid.
In de thuishaven van Amsterdam, op de sociëteit van Willem III, was de prijsuitreiking een
groot feest gepaard gaande met de nodige liederen en de uitreiking van de cheque aan
KiKaRow. Kortom 2019 had op zondag een mooie Head dag.
Heel veel dank aan de organisatiecommissie, vrijwilligers, kamprechters en uiteraard de
Amsterdamse verenigingen die gastvrijheid verlenen aan zowel de binnenlandse als
buitenlandse verenigingen.
We kijken uit naar 21 en 22 maart en hopen Amsterdam en de roeiers te kunnen trakteren op een
mooi roeiweekend over de Amstel.

2.2
ARB Bosbaan wedstrijden
Elk jaar weer organiseren wij met veel trots de ARB Bosbaanwedstrijden. Afgelopen jaar in het
weekend van 1 en 2 juni met op vrijdag het NSRK en de Thetis Sprint. Dit jaar was echter
anders dan andere edities. Zo waren we, vanwege de voor ons ongunstige wedstrijdkalender,
geen NK en viel hierdoor ook de hoofdsponsor Aegon weg. Daarnaast hadden we dit jaar geen
lustrum vierende vereniging die zich bij onze wedstrijd voegde. Dit dwong ons creatief om te
gaan met deze editie van de ARB en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. We hebben een
prachtige wedstrijd neergezet tijdens het Hemelvaart weekend, waarbij we voor het eerst livebeelden van de finales konden tonen. Ook hadden we een fairness-commissie van de
bovenste plank met o.a. Rogier Blink en Peter van Wiersum. Op het terrein was dit jaar een
uitermate populaire koffietruck aanwezig met o.a. heerlijke ijskoffies. Dit was een zeer
welkome aanvulling voor zowel het publiek als de vrijwilligers. Een leuke toevoeging afgelopen
jaar waren de foto's van de winnaars van de velden, die ter plekke werden genomen, afgedrukt
en ingelijst als aandenken voor de winnaars.
Als extra verenigingsaanmoediging is de ARB-beker geïntroduceerd. Dit is een wisselprijs voor de
vereniging die tijdens de ARB naar verhouding het beste gepresteerd heeft. Dit jaar was het erg
spannend, maar uiteindelijk is De Hunze er met de winst vandoor gegaan.
Wij kijken er naar uit in dit Olympisch jaar de ARB weer in zijn volle glorie te herstellen met het NKgroot junioren en onze wedstrijd weer naar een hoger niveau te tillen.

2.3 Nieuwe wedstrijden
Dutch International Youth Regatta
Op 4 & 5 juli 2020 vindt de eerste editie van deze wedstrijden plaats op de Bosbaan. Het is een
‘Roeifestival’ voor alle jeugd- en junioren roeiers van alle niveaus.
De organisatie is in handen van de stichting Roei Talent Ontwikkeling (R-TON) en wordt financieel
ondersteund vanuit ons VBWJ-fonds.
Kijk voor meer informatie op: www.diyr.com
Coupe de la Jeunesse 2022.
Afgelopen jaar hebben wij samen met de KNRB een bid gedaan om in 2022 ‘De Coupe de la
Jeunesse’ naar de Bosbaan te kunnen halen. Ons voorstel is positief ontvangen en
gehonoreerd. Eind juli / begin augustus 2022 zullen wij dit internationale evenement voor
junioren uit 16 deelnemende landen gaan organiseren. Wij zijn bezig een organisatie
commissie samen te stellen en willen ook graag (oud)junioren betrekken bij de organisatie. Wij
nodigen u en hen uit om zich aan te melden als vrijwilligers voor dit bijzondere evenement.
Dit kan bij: wedstrijd@amsterdamscheroeibond.nl

3. AMSTERDAMSE ZAKEN
2019 was het eerste jaar van de tweede termijn van Frank van der Ploeg. Voor de grote lijnen
niet belangrijk, voor de details soms wel. Het was het jaar waarin de ‘lobbyactiviteiten’
uitgebreid werden naar een commissie bij de KNRB, en waarin het beheer van de Bosbaan
werd overgedragen. Er worden stappen gezet in de goede richting, maar er blijft (meer dan)
genoeg om aan te pakken.
3.1
Bosbaan
Op de Bosbaan is naar aanleiding van de onduidelijkheid over de exacte toewijzing van de
loods ruimte een concretere verdeling gemaakt over alle gebruikers. Zo weet iedere vereniging
en de KNRB beter waar zij recht op hebben. Tot op heden was er niet meer bekend dan een
‘aantal loodsen’ waar men gebruik van mocht maken. Deze verdeling is een verbetering, maar
er is duidelijk behoefte aan een toewijzing van specifieke plekken aan gebruikers. Ook is er
aan sommige plekken een tekort, zoals plekken voor skiffs. Tot slot is duidelijk dat bij de
meeste gebruikers behoefte is aan meer ruimte voor boten op de bosbaan. Wij zullen samen
met de KNRB in overleg treden met Bosbaan beheer om bezien hoe hierin voorzien kan
worden.
Eind 2019 heeft er een gesprek plaatsgevonden met alle gebruikers van de loods ruimte. Doel
was het vinden van zoveel mogelijk tijdelijke en structurele oplossingen om de loods ruimte
beter te benutten. De eerste stap zal zijn om begin 2020 alle plekken die beschikbaar zijn te
gaan labelen, zodat verenigingen weten welke plek ‘van hen’ is. Daarnaast zal gekeken
worden met de beheerder of er meer skiffplekken gerealiseerd kunnen worden. Verenigingen
kunnen, wanneer dat hen uitkomt, ruimte die ze tijdelijk niet nodig hebben verhuren aan of
ruilen met elkaar. Vooral de KNRB zal hiermee geholpen zijn.
Op meer algemener gebied is het de bedoeling dat in 2020 gekeken gaat worden naar een
effectieve manier om de loods ruimte af te sluiten, vergelijkbaar met de kleedkamers. Er ligt
voor kapitalen aan boten, en de overlast van daklozen is vooral in de winter onnodig groot. Er
wordt met de gemeente gekeken naar rolluiken net binnen de loods ruimte (in verband met het
beschermde stadsgezicht).
De beheerder van de Bosbaan, Dick de Wit, én ons contact bij de gemeente zelf, Dick Müller,
zijn beiden met pensioen gegaan in de eerste helft van 2019. Hun vervangers, Jordy
Zegwaard en Deborah Lens, zijn inmiddels goed bekend met hun plek en de ARB heeft kennis
met hen gemaakt. Wij hopen dat zij lang op hun positie zullen blijven, omdat dit voor de roeiers
de contacten met de overheid flink vereenvoudigd.
3.2
Overheid, werkgroep Watergebruik
Tot en met 2018 was de aandacht vooral gericht op Amsterdam door middel van de
Werkgroep Watergebruik. In 2019 is de aandacht tijdelijk meer verschoven naar een nationaal
en institutioneel gerichte aanpak via de commissie Waterrecreatie van de KNRB. De KNRB
heeft een zetel in het bestuur van de Stichting Waterrecreatie Nederland, en probeert daar de
belangen van de roeiers naar de overheid over te brengen.
De ARB heeft haar contacten in de provincie Noord-Holland gebruikt om een gedetailleerd
overzicht van alle roeiwateren in Noord-Holland in kaart te brengen. Dit overzicht is net na de
jaarwisseling met de provincie besproken, en er gaat gekeken worden op welke plekken dit bij
de provincie en andere overheden opgeslagen kan worden. Doel is om projectontwikkelaars
en ambtenaren direct over informatie te laten beschikken over ‘waar roeiers zitten’. Uiteindelijk

zou dit ertoe moeten leiden dat ons contact met de overheid, zoals via de Werkgroep
Watergebruik, minder reactionair wordt omdat de overheid ons weet te vinden in plaats van
andersom. Het voorbeeld hierbij is het BRTN-reglement, dat toeziet op eigenschappen van
vaarwater voor andere typen pleziervaart.
Een onverwachts negatief effect van de werkzaamheden aan de brug in Ouderkerk zijn rechte
damwanden die geplaatst zijn en veel golfslag veroorzaken. Ook dichter bij Amsterdam zijn in
het kader van dijkversterkingen rechte damwanden geplaatst. Beiden lijken permanent te zijn.
Wederom een teken dat contact met de overheid in een vroeg stadium cruciaal is: dit had
vermoedelijk voorkomen kunnen worden, terwijl dat nu nauwelijks tot geheel niet meer
mogelijk is.
De werkzaamheden aan de brug in Ouderkerk en de Rozenoordbrug zijn voor nog onbekende tijd
vertraagd. De werkzaamheden aan de dijk onder de Jan Vroegopsingel zijn begonnen en lopen op
schema. Naar verwachting is dit eind 2022 afgerond.

4.

BREEDTESPORT

Onder ‘Breedtesport’ vallen alle recreatieve activiteiten zoals toer-, marathon- en jeugdroeien.
De organisatie hiervan ligt vnl. bij de aangesloten verenigingen. De ARB biedt op verzoek een
ondersteunende rol. Hieronder treft u verslag van diverse activiteiten uit het jaar 2019.
4.1 Toerroeien
Er is de afgelopen jaren een grote instroom van 55+ roeiers op de verenigingen en daarmee
neemt de interesse voor toerroeien en marathons toe.
De ARB speelt hierin geen actieve rol, maar is op verzoek inzetbaar. Zo stemmen we jaarlijks
af met de organisatie van het Amsterdam Light Festival zodat ook roeiers een tocht langs de
kunstwerken kunnen maken en eens per vijf jaar coordineren we ‘het Roeiersaluut’ tijdens de
Sail Amsterdam, dat in 2020 wederom georganiseerd zal worden op zondag 16 augustus.
We brengen de volgende sites onder de aandacht voor onderling contact:
- https://www.facebook.com/groups/MarathonRoeien
- http://www.toertochten-marathon-roeien.nl/content/toerplatform
Het platform ‘Toer’ is een particulier initiatief en functioneert goed.
We adviseren alle bij de ARB aangesloten verengingen om hun toertochten en marathons op dit
platform bekend te maken en elkaar daarin ‘op te zoeken’.
4.2 Regioroeien
In 2020 is de deelname aan de Amsterdamse roeiverenigingen weer gestegen. Nieuwe leden
worden uitgedaagd direct na het afroeien in te stromen naar deze laagdrempelige wedstrijden.
Deze worden door en bij de Amsterdamse verenigingen georganiseerd, met een finale op de
Bosbaan.
Informatie is te vinden op: http://regioroeien.nl/amsterdam
4.3 DiNHo
DiNHo is de juniorencompetitie in Noord-Holland. Deze organisatie is volledig in handen van
16 deelnemende roeiverenigingen. Dit jaar zal de finale van de DiNHo tijdens de eerste Dutch
International Youth Regatta gehouden worden op 4 en 5 juli 2020 op de Bosbaan.
Meer informatie over de DiNHo vind je op: https://www.dinhoroeien.nl/over-de-dinho
4.4 Jeugd- en junioren roeien
11 januari 2020 heeft de ARB een brainstormsessie georganiseerd voor de jeugdcommissarissen
van de regio. Doel was de nieuwe commissie van de KNRB te ondersteunen met het in kaart
brengen van wensen en ondersteuningsbehoeftes van de verenigingen. Uit de input werden
concrete voorstellen geformuleerd waarmee de commissie verder aan de slag kan om het jeugden junioren roeien een boost te geven en toekomstbestendig te maken.
4.5 Commissie VBWJ
De Vereniging ter bevordering van Watersport onder Jongeren (VBWJ) bestaat 102 jaar.
Inmiddels weet een vaste groep verenigingen het ondersteuningsfonds te vinden en zijn de
volgende aanvragen in 2019 gehonoreerd:
- DiNHo: Het ontwerpen van de website.
- De Hoop: Gedeeltelijke bijdrage voor nieuwe opzet school roeien.
- Jeugdestafette Willem-III: Een comfortabele trui voor alle deelnemers.
- Jeugd ergometer wedstrijden van De Eem, Michiel de Ruyter en De Laak (combinatie
aanvraag): Een fluorescerende pet voor alle deelnemers.

-

Stichting Roei Talent Ontwikkeling (R-TON): bijdrage voor organisatie van de Dutch
International Youth Regatta, een nieuwe juniorenwedstrijd voor alle doelgroepen

Naast de aanvragen is de commissie van mening zich pro-actiever op te stellen en meer
inhoudelijk te investeren.
Zo zal er ook de komende jaren een, jaarlijks afnemende, bijdrage gaan naar de stichting RTON, om het geweldige initiatief van een juniorenwedstrijd voor alle doelgroepen op de
Bosbaan vlot te trekken en te bestendigen.
In de herfstvakantie van 2019 werd op Willem-III een training driedaagse gehouden waarbij
wedstrijdroeiers van vier verenigingen tegen een vergoeding trainingen verzorgden voor
enthousiaste jeugdleden uit de regio. Er werd tweemaal daags getraind in niveaugroepen met
tussendoor een verzorgde lunch. Per vereniging was ook een begeleider aanwezig die de
kunst kon afkijken. De vergoeding en lunch werden vergoed door de VBWJ. Een geslaagd
concept.
De voorwaarden voor het aanvragen van subsidie zijn te vinden op
https://amsterdamscheroeibond.nl/vbwj/subsidie-aanvragen/

5. CENTRALE INKOOPCOMMISSIE
Ook in 2019 is er weer ruim gebruik gemaakt van het aanbod aan artikelen van de CIC. Wij
voorzien daarmee duidelijk in de behoefte die de roeiverenigingen hebben. Uit de reacties die
we krijgen blijkt dat dit zeer gewaardeerd wordt.
De omzet van de CIC is in 2019 gestegen met 7 %. Dat is een behoorlijke verbetering t.o.v.
2018 toen er nog een daling van 9 % was.
De brutowinst over 2019 bedraagt 16,8 % tegenover 16,3 % in 2018 en 19,4 % in 2017.
Onder de kosten zijn begrepen de kosten voor het magazijn, de administratie en de porti.
Omzetbonus verenigingen
De verenigingen met een afname van meer dan € 300 over 2019 zullen een bonus ontvangen
van 5% over hun omzet, te besteden aan CIC-materiaal in 2020 en 2021.
De commissie heeft haar werk wederom met veel enthousiasme gedaan. Zij hebben afgelopen
jaar versterking gekregen van een nieuw lid, Robert Delfos-Visser, van De Hoop. Hiermee is
de dienstverlening voor de toekomst beter gewaarborgd. Kandidaten die affiniteit hebben met
materiaal en hun kennis en ervaring willen inzetten voor de CIC blijven echter welkom.

6. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019
Financieel gezien was 2019 geen jaar waarin we grote reparaties hebben laten doen of dure
spullen hebben gekocht. Wat dat betreft was 2019 een rustig jaar. Onze financiële huishouding is
gezond en we zitten nog steeds goed in onze liquide middelen.
Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van € 4.623,64.
Voor de financiële gegevens verwijzen wij u graag naar de bijlage ‘Financieel Jaaroverzicht 2019’,
waarin alle cijfers vermeld staan. In dit hoofdstuk zullen wij alleen een toelichting geven op de
financiën van de verschillende onderdelen.
6.1 ARB
Onze liquide middelen zijn thans € 95.255,54. Daar staat tegenover dat we nog wel een schuld
aan derden hebben van € 16.253,74.
Een groot aandeel heeft de huur van de Bosbaan en de kleedkamers. Wij ontvangen als
hoofdhuurder de facturen hiervoor van de gemeente en belasten deze, naar rato van
gebruiksomvang, door aan de gebruikers.
Onze wedstrijden hebben ook een groot aandeel in onze financiën.
De financiële afhandeling van de Head, het deels terug betalen van de inschrijfgelden aan alle
deelnemende verenigingen i.v.m. de gedeeltelijke afgelasting van de wedstrijden op zaterdag,
heeft veel extra werk opgeleverd.
De Bosbaanwedstrijden hadden wederom een recordaantal inschrijvingen. Dit jaar was er
geen Nationaal Kampioenschap Junioren tijdens onze wedstrijden waardoor wij inkomsten
misliepen van de sponsorbijdrage van Aegon, maar ontvingen wel een sponsorbijdrage van
Kiwa van €1500, -. De wedstrijden zijn met een positief resultaat van € 4.903,27 afgesloten.

6.2 Vereeniging ter Bevordering Watersport onder Jongeren (VBWJ)
In 2018 was het vermogen van het VBWJ gedaald met 5,16%. Niemand had toen het vermoeden
dat wij in 2019 een rendement zouden halen 15,58%. Het vermogen per 31-12-2019 bedraagt
€ 583.889,02. We hebben in 2019 vijf aanvragen van verenigingen gehonoreerd voor een
totaalbedrag van € 7.807,75. En we hebben een instructiecursus verzorgd tijdens de herfstvakantie
voor € 1.567,74. Informatie over deze activiteiten treft u in het verslag van de VBWJ. Ik hoop dat
we deze trend de komende jaren kunnen voortzetten en hiermee het jeugd- en junioren roeien
verder kunnen stimuleren.

6.3 Centrale Inkoop Commissie (CIC)
Het CIC heeft zijn bestaansrecht weer versterkt door meer omzet te draaien dan in 2018. Vrijwel
alle roeiverenigingen in Nederland bestellen hun reservematerialen bij het CIC om hun vloot in
stand te houden.
In 2019 was de omzet € 78.311, - een stijging van 7,0 % (2018 daling van 9,0 %).
De brutowinst over 2019 bedraagt € 13.177, - = 16,8 % (in 2018 was deze 16,3 %).
Omzetbonus verenigingen:
De verenigingen met een afname van meer dan € 300 over 2019 zullen een bonus ontvangen
van 6% over hun omzet, te besteden aan CIC-materiaal in 2020 en 2021 (over 2018: 6%).

6.4 Geconsolideerde balans ARB
Volgens de statuten, artikel 10 lid 1, moeten wij een overzicht verstrekken van het totale vermogen
van de ARB. In de geconsolideerde balans hebben wij alle voorraden, bezittingen, liquide middelen
van de ARB, het VBWJ en CIC bij elkaar geteld, zodat een totaaloverzicht ontstaat van alle Activa
en Passiva.

6.5 Overzicht kosten en opbrengsten Head of the River Amsterdam
De Head wordt georganiseerd door de ARB + Willem-III en heeft hiervoor een
organisatiecommissie die over een eigen rekening beschikt. In 2019 was er een negatief resultaat
van € 2.388, -. De financiën zijn opgenomen in ons Financieel Jaaroverzicht.

6.6 Dank aan de penningmeesters van de commissies
Een speciaal dankwoord aan Hetty de Wilde, penningmeester van de Head, Lau Peters,
administrateur van het CIC en Merel Kok van de ARB-wedstrijden voor het vele werk dat zij
doen. Zij maken het werk van de penningmeester een stuk gemakkelijker. Ook Rolf van Hes
verdient veel dank voor het verzorgen van de portofoons. Hij geeft door wie er portofoons
huren en welke bedragen er in rekening gebracht moeten worden.


Bijlage: ‘Financieel Jaaroverzicht ARB 2019’

7. GEGEVENS
7.1. Over de Amsterdamsche Roeibond
De Amsterdamsche Roeibond is een zelfstandige regionale organisatie met 33 aangesloten
verenigingen in en om Noord-Holland. In totaal zijn ruim 10.000 roeiers en roeisters bij de ARB
aangesloten. De belangrijkste activiteiten zijn:
 Belangenbehartiging in de ruimste zin
 Organisatie van de Head of the River
 Organisatie van jaarlijkse ARB-wedstrijden op de Bosbaan
 Het organiseren van regionale wedstrijden
 De ondersteuning van roei technische zaken i.s.m. de KNRB
 Doorverhuur van loodsen + kleedkamers op de Bosbaan
 Verkoop van roeimateriaal via de Centrale Inkoop Commissie (CIC)
 Beheer VBWJ-fonds en toewijzing subsidies ter stimulering van jeugd roeien
De vaste commissies van de ARB zijn:
 Kascontrolecommissie
 Headcommissie
 ARB-commissie (wedstrijden Bosbaan)
 Centrale Inkoop Commissie (CIC)
 VBWJ-commissie
 Werkgroep Watergebruik

7.2 Het bestuur van de Amsterdamsche Roeibond

bestuur@amsterdamscheroeibond.nl

Voorzitter; verenigingsondersteuning
Mw. E. van Dam (Els)

voorzitter@amsterdamscheroeibond.nl

Secretaris; contactpersoon, archief
Mw. J. Rutten (Joséphine)

secretaris@amsterdamscheroeibond.nl

Penningmeester;
Dhr. L. van Emden (Lex)

penningmeester@amsterdamscheroeibond.nl

Breedtesport; jeugd- en junioren roeien, VBWJ
Mw. T. Emke (Thea)

breedtesport@amsterdamscheroeibond.nl

Wedstrijden;
Mw. M. Fischer (Minke)

wedstrijd@amsterdamscheroeibond.nl

Amsterdamse zaken; overheidscontacten, Bosbaan amsterdam@amsterdamscheroeibond.nl
Dhr. F.M.J. van der Ploeg (Frank)
CIC;
Dhr. J. Vlugt (Jaap)

cic@amsterdamscheroeibond.nl

7.3 Ereleden
Mw. H.E. Bik-Constandse (Herma)
Dhr. J.P. van Dijke (Jan Pieter)
Dhr. A.H. van Drooge Lex)
Dhr. L.J.A.M. Peters (Lou)
7.4 Commissies
- Kascontrole commissie
Dhr. R. van Doorn (Rene)
Dhr. M. Niehe (Matthieu)
Dhr. L. Zandbergen (Lennart)
- Head commissie
Dhr. R. Florijn (Rob) voorzitter
Mw. I. Brouwer (Ilonka)
Dhr. J. van Drunen (Joep)
Mw. M. Fischer (Minke), namens bestuur ARB
Mw. H. van Gelder (Helena)
Dhr. S. Nieberg (Steven)

Dhr. E. Schutte (Ernst)
Dhr. Th. Roes (Thomas)
Mw. C. Rutten-Steegmans (Catharine)
Dhr. L. Schouwink (Lars)
Mw. H. van der Stoel (Herma)
Dhr. T. Verburg (Thijs)
Mw. H. de Wilde (Hetty)

- ARB-commissie
Dhr. J. de Bruijn (Joost)
Mw. L. van Diemen (Laurie)
Mw. M. Fischer (Minke), namens bestuur ARB
Mw. C. Hoogland (Claartje)
Dhr. B. Kleinhout (Bram)

Mw. M. Kok (Merel)
Mw. B. Paulis (Bente)
Mw. M. Polack (Meghan)
Dhr. E. Rövekamp (Erinn)
Dhr. B. Witte (Bastiaan)

- Centrale Inkoop commissie (CIC)
Dhr. J. Vlugt (Jaap) voorzitter, namens bestuur ARB
Dhr. R. Delfos-Visser (Robert) magazijnmeester
Dhr. L. Peters (Lou) secretaris/penningmeester

Dhr. P. Godri (Pem) magazijnmeester
Dhr. P. de Haan (Pim) magazijnmeester
Dhr. R. Volmer (Rob) magazijnmeester

- VBWJ-commissie
Mw. H.E. Bik-Constandse (Herma)
Mw. T. Emke (Thea) namens bestuur ARB
Mw. M. Vooren (Marijke)
- Werkgroep Watergebruik
Dhr. F.M.J. van der Ploeg (Frank) namens bestuur ARB
Mw. L. Driest (Liesbeth) De Hoop
Dhr. P.M. de Graaf (Peter) De Amstel
Portofoons en Materiaal
Dhr. R. van Hes (Rolf)

Dhr. E. de Boer (Ewoud)
Dhr. M. Mortier (Marien)

Dhr. P.C. Broekhuizen (Piet) Poseidon
Dhr. A. Emke (Arnoud) RIC
Dhr. J. Kuiper (Jan) Willem-III

- Toerroeien
Digitale platformen voor toerroeien en marathon-roeien:
- http://www.toertochten-marathon-roeien.nl/content/toerplatform
- https://www.facebook.com/groups/MarathonRoeien
Alle activiteiten van de verenigingen kunnen hier gedeeld worden.

7.5 Overzicht van de bij de ARB aangesloten verenigingen
A.S.R.V. Agon
Alkmaarsche
Amenophis
Amphitrite
R.&Z.V. De Amstel
De Drietand
De Eem
Holland-Beker Wedstrijd Ver.
K.A.R.&Z.V. De Hoop
Iris
De Koninklijke R.& Z.V.

De Kogge
De Kop
Michiel de Ruyter
Naarden
A.S.R. Nereus
Okeanos
Ossa
Pampus
Pontos
Poseidon
RIC

Skoll
Het Spaarne
De Stern
Cornelis Tromp
Weesp
De Where
Willem III
De Zaan
Zaankanaries
ZZV
Het Zeilend Scheehout

