
 Over de betekenis van de watersport en de watersportvereniging in de gemeente 

 De watersport en de watersportvereniging in feiten en cijfers! 
 Bestuurders van watersportverenigingen hebben in hun contacten met hun gemeente vaak 
 behoefte aan feiten en achtergronden, waarmee ze hun wensen, voorwaarden of eisen kracht 
 kunnen bijzetten. Voor die bestuurders zetten we een aantal belangrijke feiten en cijfers over de 
 watersport en de watersportverenigingen op een rijtje. 

 Watersport. 
 Nederland en watersport horen bij elkaar. Er is geen land ter wereld dat een dergelijke verscheidenheid 
 aan watersportmogelijkheden heeft; plassen en meren, rivieren en kanalen, grote binnenwateren en de 
 zee. Er is daarom een grote verscheidenheid in watersportmogelijkheden, voor kano’s en roeiboten, 
 voor surfplanken, voor zeilboten, voor sloepen, voor kajuitmotorboten en voor zeezeiljachten. Voor jong 
 en oud. Voor de fanatieke wedstrijdsporter of de puur genietende recreant. Voor mensen met een smalle 
 of brede beurs. 

 Water, varen, boten en watersport bepalen ons landschap en het beeld van veel steden en dorpen. 
 Watersport is schoon, veilig, gezellig, leuk en genieten op het water. Watersport is een belangrijk 
 onderdeel van het toeristisch product van ons land. Niet alleen voor de honderdduizenden actieve 
 watersporters, maar ook voor miljoenen dagjesmensen, voor wie het tochtje naar de haven zo’n leuk 
 uitje is. Watersport is daarmee ook ‘big business’, zowel voor de rijkskas als voor de lokale 
 middenstand en de horeca in het dorp. 

 ●  Watersport is genieten op het water 
 Zo’n 2.100.000 mensen zijn minimaal 1x per jaar op het water, zo’n 625.000 mensen zijn meer dan 5x 
 per jaar op het water. Ons land telt ongeveer 250.000 grotere pleziervaartuigen, zeil- en motorboten en 
 ongeveer 200.000 kleine bootjes, kano’s, surfplanken en dergelijke. Voor ruim 1 miljoen mensen, zowel 
 buitenlandse gasten als Nederlanders, is watersport dé reden om in Nederland vakantie te vieren. Ze 
 kunnen gebruik maken van zo’n 6000 km bevaarbaar water, 1400 havens en honderden openbare 
 aanlegplaats. 

 ●  Watersport levert een grote bijdrage aan de economie. 
 Voor de lokale economie kan watersport een belangrijke peiler zijn. Watersporters besteden gemiddeld 
 ruim € 115,-- per boot per dag in havens en steden.  Naast liggeld (incl. toeristenbelasting) komt een 
 belangrijk deel van de bestedingen terecht bij de plaatselijke horeca, de bakker, slager, supermarkt en 
 toeristische winkels. De hele gemeenschap profiteert. De bestedingen van dagjesmensen en eigen 
 inwoners, die tijdens een fiets-of wandeltochtje naar de haven komen, komen daar nog eens bovenop. 
 Watersport zorgt dus voor ‘leven in de brouwerij’, op en langs de haven. 

 ●  Watersport is sport. 
 Watersport is sport en daarmee houden we de sportdeelname minimaal op peil. Watersport levert 
 daarmee een belangrijke bijdrage tegen discriminatie en vóór respect, sportiviteit en tolerantie. Naast 
 het vele plezier dat mensen in de sport beleven is sport een vliegwiel voor veiligere buurten, betere 
 prestaties op school en minder overgewicht. Door een integrale benadering wordt (water-)sport 
 verbonden met onderwijs, cultuur, eerstelijnsgezondheidszorg en welzijn. Dat biedt kansen voor 
 doelmatige, multifunctionele accommodaties. 



 ●  Watersport is leuk, natuurvriendelijk, schoon en veilig 
 De sfeer op het water is uniek; watersporters groeten elkaar en watersport brengt mensen bij elkaar. 
 Watersport is wind en water door je haren, is genieten van natuur, landschap, vogels, ruimte en stilte. 
 Watersport doet er alles aan om het milieu en de natuur te sparen. En met zoveel mensen op het water 
 is het aantal ongevallen nog steeds gelukkig uiterst klein. 

 Watersportverenigingen. 
 Watersportverenigingen hebben aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van de watersport. De 
 oudste verenigingen zijn meer dan 150 jaar oud. Het Watersportverbond telt zo’n 400 aangesloten 
 verenigingen, met ongeveer 80.000 leden/actieve watersporters. Verenigingen in alle soorten en 
 maten. Verspreid over het hele land. Grote verenigingen met een eigen haven, wedstrijden, cursussen 
 voor de jeugd en allerlei activiteiten voor zeilers en motorbootvaarders. Of een klein clubje van 
 enthousiaste kanoërs of fanatieke (kite-)surfers. Maar altijd mensen met liefde voor water, varen, boten 
 en watersport. 
 Watersportverenigingen ontlenen hun bestaan aan ruimte, grond en water, om hun activiteiten te kunnen 
 ontplooien. Zij streven naar een betaalbare, schone, veilige en mooie plek op en aan het water, voor 
 ligplaatsen, een clubgebouw, parkeren etc. Een goede plek als basis voor het ontwikkelen van hun 
 watersportactiviteiten. Bij het ontwikkelen en beheren hiervan is de overheid, het rijk, de provincie, 
 gemeenten, water- en recreatieschappen, vaak partij. Voorwaarden scheppend, stimulerend, 
 toezichthoudend of als eigenaar van water of grond. 

 ●  Watersportverenigingen zorgen voor een betaalbare watersport 
 Watersportverenigingen draaien voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers. Bestuurs- en 
 commissieleden, maar ook de leden zelf zetten zich belangeloos voor de vereniging in. 
 Verenigingshavens zijn daardoor goedkoper dan vergelijkbare commercieel geëxploiteerde havens, 
 zonder afbreuk te doen aan het kwaliteitsniveau. Watersportverenigingen houden de watersport dus 
 toegankelijk voor de minder draagkrachtige. 

 ●  Watersportverenigingen zorgen voor diversiteit in watersportmogelijkheden 
 Het  is  voor  de  ontwikkeling  van  de  watersport  in  een  bepaald  gebied  van  groot  belang  dat  er 
 diversiteit  is  in  het  aanbod,  waardoor  de  watersporter  keuze  heeft  uit  meer  vaardoelen.  Naast  grote 
 havens  met  een  hoog  voorzieningenniveau  moeten  er  kleine,  bescheiden  en  intieme  haventjes  en 
 aanlegmogelijkheden zijn. 
 Verenigingshavens zorgen daarvoor. 

 ●  Watersportverenigingen zorgen voor de opleiding van de jeugd  . 
 Watersport is voor de jeugd ‘cool en gaaf’. Veel watersportverenigingen bieden jeugd en jongeren de 
 mogelijkheid om kennis te maken met de watersport. Watersportverenigingen werken daarvoor samen 
 met scholen en wijken. Een gezonde en goede zaak, jongeren leren omgaan met elkaar (normen en 
 waarden) en met hun omgeving (natuur, milieu, de elementen). Zeilen en surfen kan hard werken en dus 
 zweten zijn. 
 Watersportverenigingen houden de jeugd van de straat! 

 ●  Watersportverenigingen zorgen voor sport en spanning voor wedstrijdsporters. 
 Wedstrijdzeilers en –surfers zoeken op het water de sportieve strijd met elkaar en met de wind. Voor de 
 één gaat het om een gezellig clubwedstrijdje, de ander gaat voor Olympisch goud. Maar voor iedereen 
 levert het spanning, inspanning en ontspanning op. En het biedt steeds vaker voor de toeschouwer op 
 de kant of het strand een fraai schouwspel! 



 ●  Watersportverenigingen zorgen voor sociale contacten en - cohesie. 
 Een watersportvereniging biedt meer dan ligplaatsen. Het draait om allerhande clubactiviteiten, in zomer 
 en winter. Watersportverenigingen draaien grotendeels op de inzet van vrijwilligers. Dat levert sociale 
 contacten, een zinvolle vrijetijdsbesteding, waardering en ontplooiing op. Voor velen is de 
 watersportvereniging zelfs hun lust en hun leven. 

 ●  Watersportverenigingen zorgen voor een actieve en gezonde oude dag. 
 Watersportverenigingen bieden senioren de mogelijkheid om actief en gezond te zijn en te blijven. Wie 
 slecht ter been is, kan met een motorboot blijven genieten op het water. En binnen de 
 watersportvereniging zijn jongere leden altijd bereid om oudere leden een helpend handje te bieden bij 
 het klussen aan de boot en manoeuvreren met de boot. 

 ●  Watersportverenigingen zorgen voor goede watersporters. 
 Watersportverenigingen verzorgen voor hun leden lessen en cursussen. ’s Winters de theorie en ’s 
 zomers de praktijk. En van informele contacten met medewatersporters, op de steiger, aan de bar of 
 via het clubblad, kan je veel wijzer worden. Watersportverenigingen zorgen dus voor betere 
 watersporters. 

 Daarom: Watersportverenigingen zijn goed in staat zichzelf in financiële zin te bedruipen, mits er sprake 
 is en blijft van betaalbare tarieven en belastingen. Ze doen geen structureel beroep op subsidies van 
 lokale overheden. Soms wel incidenteel of projectmatig, want ook watersportverenigingen kunnen 
 meehelpen om bepaalde gemeentelijke doelen (jeugd, sport en bewegen, natuur- en milieugedrag, 
 havenontwikkeling) te realiseren. Een beetje beleidsmatige aandacht en politieke goede wil is vaak al 
 voldoende om de watersportvereniging op de goede koers te houden en daarmee de watersport in de 
 gemeente  . 


