Koers

Het Watersportverbond kiest voor een platform structuur, waarbinnen de
platformen zo snel mogelijk concreet aan de slag gaan

• Platformen bieden alle watersporters een plek waar zij zich in herkennen en zorgen voor focus
• Platformen functioneren zelfstandig maar werken samen waar dat kan
• De financiën per platform maken we transparant en bepalen de kaders van het platform in overleg met
Bestuur en ALV

• Klant – leveranciers relatie tussen platform en bureauorganisatie:
• Bureau actief betrokken bij platformen; ondersteunt, zorgt voor continuïteit en initieert waar nodig
• Platform Kanosport en Platform Wedstrijdzeilen zijn al actief bezig, Platform Toervaren moet nog vorm
gegeven worden

Bekijk hier de introductiefilm van het Platform Kanosport

Bekijk hier de introductiefilm van het Platform Wedstrijdzeilen

Platform Toervaren

Platform Toervaren – Over wie hebben we het?

• Het platform richt zich op motorbootvaarders, toerzeilers en de activiteiten die niet onder het
wedstrijdzeilen of kanoën vallen
• Het grootste deel van onze leden valt in deze groep
• De 600 nu niet aangesloten watersportverenigingen zijn met name te bereiken via dit platform

Waar houdt het platform zich mee bezig?

• Verenigingsontwikkeling
• Het bevaarbaar houden van het vaarwater en beschikbaarheid van walfaciliteiten
• Waardeerbare en exclusieve producten en diensten

Verenigingsontwikkeling & Belangenbehartiging

Verenigingsontwikkeling – Ondersteunen en contacten leggen bij uitdagingen
• Oplossingen voor veel voorkomende problemen direct beschikbaar maken
• Expertise en ervaring, zowel intern als extern beschikbaar maken
• Samenwerking met andere partijen die onze leden kunnen helpen

• Aansluiting bij Watersportverbond heeft (soms) grote financiële voordelen

Het bevaarbaar houden van het vaarwater en beschikbaarheid van walfaciliteiten
•
•
•
•

Met behulp van ons netwerk van vrijwilligers (regiovertegenwoordigers) gebruiken wij onze kracht voor onze leden
Meestal regio gebonden
Landelijke zaken en onderwerpen die hier buiten vallen worden door bestuur en bureau opgepakt en gecoördineerd
Succes vaak moeilijk te claimen en niet exclusief, hoe toon je je toegevoegde waarde aan?

Producten en Diensten – Hebben we dat niet eerder gehoord?

• Producten en diensten, eenvoudig op waarde te schatten en exclusief voor onze leden:
•
•
•
•
•

Verzekeringen
Korting op producten, ligplaatsen, opleidingen
Exclusieve opleidingen, evenementen
Toertochten
Etc.

• Maar realisatie is niet eenvoudig
• Veel eerdere plannen hebben niet tot resultaat geleid
• De behoefte wordt vaak al ingevuld door andere partijen
• Kennelijk zijn wij als Watersportverbond onvoldoende in staat dit soort projecten tot een succes te brengen

• Waarom zou het deze keer anders lopen?

Niet het wiel opnieuw uitvinden, maar gebruik maken van de kracht van het
Watersportverbond

• Het Watersportverbond gaat actief de samenwerking aan met andere partijen om invulling te geven aan de
producten en diensten
•
•
•
•

Belangen- en brancheorganisaties
Andere verenigingen
Commerciële partijen
Opleidingen

• Deze partijen hebben ons iets te bieden, maar het Watersportverbond hen ook
•
•
•
•

Grote achterban
Contacten, netwerk
Professionele organisatie
Status

• Het Watersportverbond zoekt een centrale rol waarbij zij samenwerkt waar dat kan en zelf acteert waar dat
nodig is

Wat gaan we doen?

• Bestuur zou Regiovertegenwoordigers een belangrijke rol in het Platform Toervaren willen geven
• Nieuwe structuur van het bureau moet ook zorgen voor meer creativiteit, commercie en relatiebeheer
• Kick off onder leiding van Brownpaper Company met Regiovertegenwoordigers, bureaumedewerkers en
externen om te bepalen wat de meeste kans heeft en tot concrete acties te komen

• Prioriteren en faseren noodzakelijk om snel resultaten te boeken
• Zoeken nog enthousiaste vrijwilligers die bij kunnen dragen

Vervolgstappen Koers

• Bepalen doelen komende 3 jaar
• Plannen Platformen concreet maken en communiceren
• Communicatiestrategie
• Toerekening baten en lasten aan Platform (financiële transparantie)

• Governance bepalen
• Hoe verankeren in statuten?
• Relatie met Bestuur?
• Wie en hoe in een Platform?

• Leden actief betrekken bij het proces

