
 

KRB Trainers en Begeleiders 

 

Ik ben een trots lid van KRB en draag trots haar kleuren 

Ik gedraag mij beleefd en respectvol richting alle KRBers in het algemeen, en coaches & roeiers in het bijzonder 

Ik respecteer en volg de richtlijnen en beslissingen van de Trainerscommissie en het Bestuursorgaan 

Ik ga verantwoordelijk en zorgzaam om met het materiaal 

Ik zet mij in om de kleedkamer, de powerzaal en de loodsen proper te houden 

Ik draag zorg voor de infrastructuur & de omgeving van KRB in het bijzonder, en het kanaal & haar natuur in het algemeen 

Ik ken en respecteer de vaarregels 

Ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid van de mij toevertrouwde roeiers, en pas zo nodig de training aan 

Ik drink geen alcohol en rook niet tijdens de trainingsuren en wedstrijden 

Ik werk steeds in teamverband, samen met andere trainers en begeleiders 

Ik ben tijdig op de training waarvoor ik mij geëngageerd heb of help zoeken naar een oplossing 

Ik houd rekening met de fysieke limieten van de roeier 

Ik respecteer de fysieke en mentale integriteit van mijn roeiers  

Ik draag bij tot en werk mee aan een bij KRB algemeen geldende techniek en instructies 

Ik sta open voor het verwerven van nieuwe inzichten over de roeitechniek en trainingsleer en deel die met anderen 

Ik erken dat de werking van KRB steunt op het engagement van vrijwilligers en houd daar rekening mee 

Ik streef ernaar volledig en efficiënt te communiceren binnen KRB 

Ik streef een constructieve en gemoedelijke sfeer na binnen mijn groep en de vereniging in het algemeen 

Begeleiders 

Ik voer mijn taken uit onder toezicht van een Trainer 

Trainers 

Ik betaal jaarlijks correct en tijdig mijn lidgeld 

Ik geef duidelijke richtlijnen in verband met trainingen en wedstrijden 

De ploegsamenstelling gebeurt in samenspraak met de groepsverantwoordelijke en in het algemeen belang van de groep. Ik zet mij 
in de criteria op basis waarvan ploegen worden samengesteld tijdig en volledig naar de roeiers toe te communiceren. 

Ik ben begaan met de integratie van de roeiers in hun groep en binnen de KRB 

Ik motiveer mijn roeiers te helpen bij activiteiten van de vereniging 

Ik ben regelmatig aanwezig op de trainerscommissie, help bij het opstellen van haar beleid, en respecteer dit. Ik voer de sportieve 
visie binnen KRB uit.  

Groepsverantwoordelijken 

Ik stippel het beleid uit voor mijn groep, met respect voor de visie en de krachtlijnen van het Bestuursorgaan en de 
Trainerscommissie. Hierbij houd ik rekening met de mogelijkheden en ambities van de roeiers.  

Ik ben het aanspreekpunt voor mijn groep 

Ik stel het trainingsprogramma op en zorg er voor dat dit visueel kan geraadpleegd worden 

Ik meld zware inbreuken tegen de roeierscode aan het Bestuursorgaan en de trainerscommissie 

Ik ondersteun de roeiers met internationale ambities maximaal 

Ik bepaal in samenspraak met de andere groepsverantwoordelijken aan wie welke boten ter beschikking gesteld worden. Dit steeds 
met prioriteit voor diegenen met internationale ambities.  


