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1 Bestuursverslag 
 

Introductie  
Op 4 juni 2013 is de Stichting Kanoactiviteiten opgericht met als zetel Nieuwegein. Door het opgaan van de 
Nederlandse Kanobond in het Koninklijk Nederlands Watersportverbond ontstond de behoefte om 
activiteiten die voorheen binnen de Kanobond plaatsvonden in een afzonderlijke rechtspersoon onder te 
brengen daar het Watersportverbond er voor heeft gekozen niet dergelijke activiteiten uit te voeren. 
Daarom heeft de Stichting als doelstelling “het organiseren van activiteiten voor kano- en/of kajakvaarders, 
indien mogelijk in samenwerking met één of meer bij het Koninklijk Nederlands Watersportverbond 
aangesloten verenigingen”. De Stichting is lid van het Watersportverbond.  
 

Aangesloten commissies  
In  2019 zijn de onderstaande commissies onderdeel van de stichting: 

1. de Veluwerally;     actief sinds 2013 
2. het Zeekajakvaren (NZKV);    actief sinds 2013 
3. het Nederlands Kampioenschap Kanopolo;   actief sinds 2013 
4. het Nederlands Kampioenschap Kano Sprint;  actief sinds 2013 
5. Wildwater academie      actief sinds 2014 
6. Slalom Activiteiten     actief sinds 2017 

 
Voorheen was van 2013 t/m 2014 het European Canoepolo Event actief als commissie. 
 

Samenvatting  
Het bestuur heeft in 2019 twee keer televergaderd en verder via email en telefoon overlegd. Gebruikelijke 
zaken als jaarverslag/jaarrekening en jaarplan en begroting waren onderwerp van overleg. Per 1-1-2019 
werd dhr. Jos Kolle benoemd tot voorzitter NK Kanosprint. Er waren in 2019 geen reglementair aftredende 
bestuursleden. In verband met persoonlijke omstandigheden heeft dhr. Kolle zijn taken in voorjaar 2020 
moeten opschorten. 
 
Bij de totstandkoming van de gepresenteerde cijfers is geen rekening gehouden met effecten ten gevolge 
van de uitbraak van het COVID 19 (Corona) virus in voorjaar 2020. Reeds nu is bekend dat activiteiten van 
meerdere commissies er door worden geraakt. De financiële gevolgen zijn op dit moment echter nog niet 
bekend, Naar verwachting zijn de financiële gevolgen op korte en middellange termijn niet zodanig dat de 
continuïteit van de Stichting in gevaar komt. 
 
Het bestuur bestaat uit voorzitters van de commissies (bij de commissies vermeld) en de volgende leden: 
Functie  Naam 
Voorzitter:  Rob Kok  
Penningmeester: Erik Rövekamp 
Secretaris:  vacature bij vaststelling verslag; waarnemend: Rob Kok 
 
Het is niet gelukt de vacature in 2019 te vervullen. Er is een statutair voordrachtrecht van het 
Watersportverbond.  
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2 Commissies 

2.1 de Veluwerally  
 

Organisatiestructuur  
Bestuurssamenstelling: 

- Eric van Capelleveen (voorzitter). 
- Dirk Ruyter (penningmeester). 
- Martin Stevense (coördinator, secretaris). 

Ongewijzigde samenstelling (stand: ultimo 2019). 
 

Samenvatting 
 

Slechte weersverwachting aanleiding tot annuleren Veluwerally 2019 
Hoewel een beetje kanovaarder niet in de war raakt van een beetje wind of regen waren de 
weersverwachtingen voor dit weekend van 28 en 29 september 2019 wel aanleiding voor de organisatie 
van de Veluwerally om deze te annuleren. Met de voorspelde windkracht van 6 á 7 in combinatie met fikse 
regen en temperaturen rond de 12 a 13 graden was het varen van een kanotocht op de IJssel naar het 
oordeel van het bestuur niet verantwoord. Zelfs de inzet van EHBO en reddingsbrigade is dan niet 
toereikend om door de kou bevangen of omgeslagen vaarders op tijd te kunnen opvangen. Aangezien de 
populatie deelnemers niet louter uit doorgewinterde op winterse omstandigheden getrainde vaarders 
bestaat, mogen we niet rekenen op een grote zelfredzaamheid. Ook weten we van een groot aantal 
regelmatige deelnemers dat ze met goed weer de Veluwerally op de IJssel als een pleziertocht ervaren. 
Aan die herinnering konden we het weekend zeker geen invulling geven. Met deze weersomstandigheden 
is het echt geen pretje en onvoorbereid en ongetraind op dergelijke omstandigheden zelfs gevaarlijk om de 
tocht te varen. Dat maakt dat we als bestuur helaas deze jaarlijkse activiteit op het laatste moment 
moesten afblazen en dat terwijl de waterstanden dit jaar wel toereikend waren. De 41e Veluwerally gaat 
dus helaas niet door. Volgend jaar zijn we wel weer van de partij. De vooraf overgemaakte inschrijfgelden 
werden teruggestort. 
 

Activiteiten  
n.v.t. 

 

Evaluatie van de activiteiten  
n.v.t. 
 

Financieel verslag  
Zie hoofdstuk 3 jaarrekening. 

  

 

 

http://wap2.windguru.cz/view.php?&sc=69095&m=3&n=&from=search&start=0&full=1
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2.2 Het Zeekajakvaren (NZKV) 
 

Organisatiestructuur  
Bestuur 2019 
Jos Post  voorzitter    
Willem Oosting secretaris 
Annelies Lakerveld penningmeester 
Arjan van Brakel coördinatie activiteiten 
 
Ondersteuning 
Matthijs Vlaar  website beheer 
 

Samenvatting 
In 2019 was de activiteiten kalender weer goed gevuld. Zie activiteiten-tabel hieronder. Zoals gebruikelijk 
zijn er een aantal dag- en weekendtochten geweest. Maar vooral ook waren de opleidingsactiviteiten goed 
bezocht. Aan beide lange weekenden in Ellemeet, in voorjaar en najaar, deden veel mensen mee. In 2018 
ging de Vlielandweek niet door. In 2019 gelukkig weer wel en er deed een grote groep kajakkers aan mee 
die werden begeleid door een enthousiaste groep instructeurs. Deze instructeurs ‘tekenden ook allemaal 
bij’ voor Vlieland 2020. Er was ook voor een andere aanpak gekozen dan bij voorgaande gelegenheden. De 
eerste drie dagen werd er niet in vaste groepen gevaren maar waren er workshops naar keuze. 
 
Op 3 november was er een opleidingsdag voor 
instructeurs en tochtleiders en de personen die 
hiervoor in opleiding zijn. De dag telde mee voor het 
verlengen van de licenties en werd zeer goed bezocht 
(31 deelnemers). ’ s Ochtends werd er een workshop 
gegeven door Merel Nip over incidentmanagement. En 
’s middags werd een deel van de theorie in praktijk 
gebracht op het water, in samenwerking met KNRM 
Elburg. 
 
 
 
 
Er is in 2019 geen najaarsoverleg met de instructeurs geweest. Daar is van afgezien omdat de kalender in 
het najaar al tamelijk vol was met dit soort gelegenheden (WSV kanosportdag, Peddelpraat overleg). Hoe 
dit zal uitwerken voor de vaarkalender zal moeten blijken. 
 
Terugkijkend op 2019 zien we een jaar goed gevuld met activiteiten. Zowel de dag- en weekendtochten en 
zeker de opleidingsactiviteiten trokken veel deelnemers. Het bestuur van de NZKV merkt wel dat het 
afstemmen van de activiteiten met Peddelpraat en WSV kan worden verbeterd. Dit geldt zeker voor de 
opleidingsactiviteiten. In 2020 zal hier aandacht aan worden besteed. 
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Activiteiten 

 
Datum Activiteit Doorgang Reden Deelnemers Organisator 

Jan-feb ZVE theorie en 
examen 

Ja  13 Max van Uden 
Maarten van 
Rossum 
Arjan van Brakel 

17 maart Muiderberg -
Durgerdam en vv 

Ja  2 Jan Akkerman 

30 maart Markermeer Nee Instructeur -- Joris Beck 

20 april Lelystad – 
Markerwadden 

Ja  11 Jan Akkerman 

12 mei Springersdiep Ja  6 Jan Akkerman 

12 mei ZV/ZVE theorie-
examen 

Ja  13 Max van Uden 
Maarten van 
Rossum 
Arjan van Brakel 

24-26 mei Ellemeet 1 Ja  19 Maarten van 
Rossum 

30 mei – 2 
juni 

West Wadden Ja  6 Joris Beck 

6-8 
september 

Ellemeet 2 Ja  21 Maarten van 
Rossum 

14 – 22 
september 

Vlielandweek Ja  31 Govert Plugge 
Albert Jan Zijlstra 

3 
november 

Instructeurs en 
tochtleiders 
opleidingsdag 

Ja  29 Jos Post 
Merel Nip 

 

Financieel verslag  
Zie hoofdstuk 3 jaarrekening. 
Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat. Groter dan noodzakelijk voor een ‘non-profit’ club. 
In 2020 en waarschijnlijk ook in komende jaren kunnen activiteiten met een minder batig saldo worden 
gepland. 
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2.3 Wild Water Academie  
 

Organisatiestructuur  
De WildWaterAcademie (WWA) wordt geleid 
door een commissie van enthousiaste wildwater 
kajakkers. De commissie bestaat uit drie 
bestuursleden en 5 commissie leden. 
 
Voorzitter:  Buco Taschner 
Penningmeester:  Hugo Knaven 
Secretaris:  Michiel Knaven 
 
Commissie leden: Rob Snel  

George Hoeberechts 
   Eric Wessels 
   Paul Videler 
   Jelle Visser 
 

Samenvatting 
Alle activiteiten van de WWA zijn primair gericht op de wildwaterbaan Zoetermeer. Na het faillissement 
van Dutch Water Dreams in 2015 werd het complex in 2016 overgekocht door Leisure Village. In 2017 is 
nog een aantal malen gevaren echter daarna is de wildwaterbaan gesloten. Sindsdien hebben geen 
trainingen kunnen plaatsvinden. 
 
Leisure Village heeft in 2018 / 2019 bouwactiviteiten uitgevoerd die gericht zijn op het kunnen exploiteren 
van het hoofdgebouw (niet op de baan). Er wordt gewerkt aan een binnenspeeltuin op de begane grond en 
horeca en lounge boven. Deze zou inmiddels geopend moeten zijn maar deze opening is uitgesteld. Op het 
park zouden vakantiehuisjes moeten komen waarbij de baan nog wel een functie krijgt maar niet primair 
als wildwaterbaan op niveau. 
 
Aangezien de baan van Zoetermeer essentieel is om het verschil te kunnen maken voor de opbouw en 
behoud van het niveau van wildwatersport in Nederland is de aandacht van de commissie ook in 2019 uit 
blijven gaan naar het verkennen en ondersteunen van mogelijkheden om de openstelling van de baan 
weer mogelijk te maken. Een cruciale factor daarbij is dat in de erfpacht is opgenomen dat het gebied een 
wildwaterbestemming heeft. Met allerlei partijen is contact om het belang van de watersport onder de 
aandacht te brengen, de bestemming ongewijzigd te laten en mogelijkheden voor een positieve uitkomst 
te versterken.  
 
Voor de exploitatie van de wildwaterbaan zijn de hoge kosten van energievoorziening en met name 
afschrijving in het verleden een probleem gebleken. Omliggende partijen en ondernemers zijn betrokken 
om te verkennen of het mogelijk is om met een energiehub de kosten van energievoorziening te verlagen 
en daarmee de heropening van de baan te bespoedigen. In 2019 zijn hierbij door Rob Snel de volgende 
activiteiten ontplooit: 
 

• Dagelijks monitoren omgevingsmeldingen van de overheid. 
 

• Contacten onderhouden met diverse ambtenaren en ambtelijke commissies met als doel het idee van 
de energiehub nader onder de aandacht te brengen. 
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• In juni 2019 werd consultant Hans van Leeuwen ingeschakeld door Dutch Water Dreams met als doel 
alternatieve businessplannen te ontwikkelen. Hans introduceerde zich als zaakwaarnemer met breed 
mandaat. Een aantal gesprekken hebben plaats gevonden tussen Roelof Geertzen (adj directeur WSV), 
Stephan La Haye (stichting duurzaam beheer publieke faciliteiten), Hans van leeuwen (consultant 
Pleisureworld, namens de eigenaren) en Rob Snel. Op 10 oktober is afgesproken een gezamenlijk 
businessplan te ontwikkelen rond de wildwaterbaan met de energiehub als extra asset en samen op te 
trekken naar eigenaren en overheid. Actiepunten Stephan: energieplan en bijbehorende investeerders; 
Rob: historisch/toekomstig gebruik door sport en inschatten herstelkosten technische installaties; 
Hans: investeerders leisure. Milestone 31/12. Bij de StaVaZa-peiling in november blijkt: energieplan is 
haalbaar en energieinvesteerders staan klaar; presentatie historisch/toekomstig gebruik “sport” is 
gereed en gereviewed. Verder is er overleg gevoerd met de leverancier van de technische installaties. 
Het mandaat van Hans bleek echter per direct te zijn ingetrokken. De reden laat zich raden: aantonen 
van haalbaarheid van de wwbaan was nou net niet de bedoeling. Het leek zo mooi….. 

 
Vooruitblik 2020: er zit een stel nieuwe ambtenaren en ook de burgemeester wordt in 2020 vervangen. 
Heroverwegen van de strategie. 
 
Ondanks de inspanningen (zie activiteiten) blijft het nog immer onzeker of de baan in de toekomst weer 
open zal gaan. In 2020 zal de commissie besluiten en anders haar activiteiten staken.  
 

Activiteiten 
Er zijn in 2019 geen wildwateractiviteiten georganiseerd voor deelnemers bij gebrek aan openstelling van 
de baan.  
Er is uitgebreid monitoring gedaan van de ontwikkelingen rond de baan en met vele partijen gesproken. Zie 
hiervoor ook de inleiding. 
De achterban is eenmaal voorzien van informatie over de voortgang. Om kans te maken zal de achterban 
in de toekomst meer van zich moeten laten horen. “we willen er in” 
 

Evaluatie van de activiteiten  
Helaas zijn er geen wildwateractiviteiten te evalueren. 

 
Financieel verslag  
Zie hoofdstuk 3 jaarrekening. 
In 2019 zijn kosten uitgegeven aan marketing, betalingsverkeer en verzekeringskosten. Aangezien er geen 
inkomsten waren is het resultaat overeenkomstig.   
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2.4 Nederlands Kampioenschap Kanopolo 
 

Organisatiestructuur  
Functie Naam  
Voorzitter:  Joris Heesakkers  
Penningmeester: Joris Heesakkers  
Secretaris: Vacant  
Overig: Martijn Rol 

 

Samenvatting 
In totaal wordt de NK gespeeld in 3 weekenden. Naast de 
reguliere klassen is er dit jaar ook een try-out onder14 klasse. Dit jaar is er extra aandacht voor handhaving 
op correct materiaal en het vervullen van de official taken. 
Als gevolg van de aanpassingen in de internationale spelregels zijn er veel rode en gele kaarten gevallen. 
Het is met name in het eerste wedstrijdweekend wennen geweest voor zowel spelers als scheidsrechters. 
 
Nederlands kampioen heren: Rijnland,  Leiderdorp 
Nederlands kampioen dames: Keistad dames,  Amersfoort 
Nederlands kampioen junioren: Waterwolf A1,  Hoofddorp 
 

Activiteit(en)  
11/12 mei 2019 AKV Odysseus, Alkmaar 

Het eerste NK weekend met daarin de eerste competitie helft van de Hoofd klasse. 
Met acht (8) teams was de dames klasse volwaardig bezet. Nog niet eerder deden zoveel dames teams 
mee aan de Nederlandse Kampioenschappen. Dit vraagt om een volgende stap; een kampioenschap met 
een vaste plek in de competitie en een eigen trofee. 
Voor het kampioenschap bleek de reguliere competitie niet voldoende. De beslissing viel uiteindelijk in een 
zeer spannende beslissingswedstrijd. Absolute reclame voor het dames kanopolo! 
Hoewel nog kleinschalig, zijn we toch zeer tevreden over de pilot met de onder 14 klasse. Het jeugdige 
team van HWC de Helmvaarders heeft deze eerste titel gewonnen. Er werd gespeeld met lager hangende 
doelen. Alleen bij voldoende animo krijgt deze divisie een vervolg. 
 
22/23 juni 2019 KV Windhappers, Den Haag  
De strijd om de landstitel was ongemeen spannend. Er moest een beslissingswedstrijd aan te pas komen 
waarin Rijnland uiteindelijk aan het langste eind trok. Na meer dan 20 jaar gaat de landstitel weer naar de 
vereniging uit Leiderdorp. 
De junioren klasse en de eerste t/m de derde klasse is halverwege de competitie. In september valt hier de 
beslissing. 
 
 
7/8 september 2019  URKV Michiel de Ruyter, Uithoorn 
Het finale weekend voor de resterende klasses. In de eerste klasse rolt Groningen B als winnaar uit de bus, 
zij promoveren naar de hoofd klasse. In de tweede klasse blijkt Zwetplassers A de sterkste en komt 
daardoor volgend jaar uit in de eerste klasse. 
De promotie/degradatiewedstrijden zijn gewonnen door Michiel de Ruyter 2 (hoofd klasse) en 
Helmvaarders A (eerste klasse). Daarmee handhaven deze teams zich in hun klasse. 
In de derde klasse is, door het aantal teams, een halve competitie gespeeld, gevolgd door een knock-out 
fase (kwart-, halve-, finale). Langs deze weg bereikte de Batavier vanuit een 7de positie alsnog een fraaie 
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derde plaats. HWC L weet in de finale de koploper uit de voorronde, Rijnland D te verslaan en wint 
daarmee de derde klasse. 
In de junioren klasse is een nieuwe kampioen. Nog maar enkele jaren actief met jeugdige spelers weet KV 
Waterwolf met het team Waterwolf A1 de nationale junioren titel te veroveren. 
 
Statistieken : 
44 teams  348 wedstrijden 
+ 8 dames teams + 2 p/d wedstrijden 
+ 4 onder14 teams + 2 besliswedstrijden 
 
2.696 doelpunten 
 
5 schorsingen (rood), 4 schorsingen  (3x geel) 
9 officiële waarschuwingen 
 (materiaal en official taken) 
 
 

Evaluatie van de activiteiten  
Plus-punten 

- aanpassingen spelregels zijn aanvullend gebriefd voorafgaand aan de competitie weekenden. 
- positieve try-out van de onder 14 klasse en een volwassen dames klasse 
- handhaving doet pijn, maar sorteert wel het gewenste effect 

 
Verbeterpunten 

-  
 
bijzonderheden: 

- maar liefst 5x een rode kaart, waarvan vier gerelateerd aan de gewijzigde spelregels met één 
wedstrijd schorsing als gevolg. Eenmaal was er sprake van onsportief gedrag waarvoor 2 
wedstrijden schorsing is opgelegd. 

- Twee daadwerkelijke schorsingen voor één wedstrijd als gevolg van 3 gele kaarten. Twee andere 
spelers hebben eveneens 3x geel gehad, echter alleen de derde kaart in de laatste wedstrijd en 
daardoor geen uitsluiting van een wedstrijd. 
 

Financieel verslag  
Zie hoofdstuk 3 jaarrekening.  
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2.5 Nederlands Kampioenschap Kano Sprint  
 

  

Organisatiestructuur  
Voorzitter (per 1-1-2019):  Jos Kolle  
Penningmeester:   Andre Legerstee  
Secretaris:    Sandy Dekker  
Lid:     Ep Stormink  
 

Samenvatting/inleiding 
Met een wat breder opgezette organisatie is in maart 2019 
weer een nieuwe start gemaakt met de organisatie van het 
NKKS 2019. Met de ervaringen van de vorige versie is 
gekozen om het team van betrokkenen verder uit te breiden. 
Immers het Nederlands Kampioenschap Kano Sprint 2019 op 
de Bosbaan in Amsterdam is ook dit jaar weer een evenement  voor de kanosport om naar uit te kijken.  
Op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september werd het NK Kanosprint georganiseerd. Ook dit jaar kon 
er worden ingeschreven voor de volgende races:  
Pupillen MK1 / K2 200m / 500m  
Jeugd B K1 / K2 200m / 500m  
Jeugd A K1 / K2 200m / 500m / 1000m  
Junioren B K1 / K2 200m / 500m / 1000m  
Junioren A K1 / K2 200m / 500m / 1000m  
Senioren K1 / K2 200m / 500m / 1000m  
Senioren C1 200m  
Masters K1 / K2 200m / 500m / 1000m  
 
Daarnaast werden er in 3 klassen K4 races gevaren over de Olympische afstanden.  
 
Uitslagen staan op: http://www.kanosprint.nl/archief/uitslagen-nk-kanosprint-2019/  
 

Activiteit(en)  
Het organiseren van het NK Kanosprint. 
 

Evaluatie van de activiteiten  
Met de kennis en ervaring van de 2018 versie heeft het team weer een schitterende prestatie neergezet. 
Aandachtpunten voor de organisatie; 

- Centrale opslag van eigendommen is noodzakelijk. Het verzamelen van benodigde spullen is 
tijdrovend en heeft veel risico voor verlies. 

- Alleen door het beschikbaar stellen van privé apparatuur van vrijwilligers is het mogelijk dit 
evenement te organiseren.  

- Voor de 3 automatiseringsonderdelen van de wedstrijdorganisatie dienen verbeteringen te worden 
doorgevoerd of extern te worden ingekocht. 

o Wedstrijdadministratie 
o Tijdwaarneming  
o Fotofinish 

Op al deze onderdelen wordt gewerkt met verouderde software waarbij (te) veel  afhankelijkheid is 
van o.a. de waarnemingsvermogen en reactiesnelheid van vrijwilligers. 
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- De inzet van een kleinere groep betrokken vrijwilligers met verantwoordelijkheden zorgt voor een 
beter beheersbare organisatie. 

- Door een afnemend deelnemers aantal zullen er naar verwachting (o.b.v. de huidige NK normen) 
minder wedstrijden als NK gevaren kunnen worden. Met als gevolg dat de medaille kosten voor 
niet-NK wedstrijden (die voor rekening van het NKKS komen) in de komende jaren toenemen. 
 

Eindwoord: een organisatorisch intensief, maar sportief uitermate succesvol, evenement met veel 
leerpunten voor komende jaren. 
 

Financieel verslag  
Zie hoofdstuk 3 jaarrekening. 
De kascontrole van het boekjaar 2019 is op basis van de stukken per email uitgevoerd en akkoord 
bevonden. 
 
Mede door de penningmeester en het beschikbaar stellen van privé apparatuur zijn de kosten voor het 
evenement tot een minimum beperkt. De kosten van de Bosbaan en kampeergelden zijn volledig gedekt 
door de inschrijfgelden.  
Door oa. de tenthuur voor de catering bij Frisia te beleggen zijn naast de kosten ook de 
verantwoordelijkheid voor het correct (droog) opleveren van de tent weggevallen bij de NKKS. 
 
Alles bij elkaar heeft weer geresulteerd in een kleine positief resultaat van ca. 10% van de totale begroting. 
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2.6 Commissie Slalom (CSL)  
 
Organisatiestructuur  
Aschwin Zax    Voorzitter 
Pieter Siegert    Secretaris 
Elke Klieverink   Penningmeester 
Gert-Jan Teunissen   Wedstrijden 
Marlies Japsers  Reglementen 
 
Samenvatting 
Zie hieronder. 

 
Activiteit(en)  
Werkgroep trainingen en opleidingen: 
Jeugdprogramma: 
In 2019 zijn we verder gegaan met het aanbieden van 
activiteiten voor de jeugd die bij verenigingen vaart en behoefte heeft aan meer of extra uitdaging. In 2019 
namen acht personen deel aan deze activiteiten.  
Daarnaast hebben we een iPad voor de trainer van het jeugd slalom team aangeschaft. 
Elke activiteit werd begeleid door Marnick van Veghel.  
 
De activiteiten die we hebben aangeboden zijn: trainingen in Sauheid of in Hohenlimburg. 
 
Jeugdkamp: 
Er waren iets minder deelnemers, waardoor we minder inkomsten hadden. Maar een kleine bijdrage via de 
subsidie gebruikt. 
 
Opleiding trainers: 
Er is een eerste aanzet gemaakt voor de trainersopleiding die gezamenlijk met de andere kanodisciplines 
georganiseerd wordt.  
 
Werkgroep wedstrijden: 
Nederlands Kampioenschap: 
Het NK  is georganiseerd op zondag 26 mei 2019, bij kanovereniging MAVA in België. Dit is een 
gezamenlijke inspanning van de Belgische Kanobond en de slalomcommissie. De slalomcommissie geeft 
daarbij ondersteuning d.m.v. tijdsregistratie en prijzen. 
 
Holland cup: 
De verenigingen hebben Holland cup wedstrijden georganiseerd bij: UKC, VKC, HKC en MKV. De 
slalomcommissie heeft de Holland cup wedstrijd bij de GM georganiseerd.  
 
De plannen om de Holland cup wedstrijden te moderniseren (Holland Cup 2.0) zijn minder ver uitgevoerd 
dan begroot. Ontwikkeling van deze wedstrijden wordt voortgezet in 2020. 
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Wintercup: 
De Wintercup is georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de slalomcommissie. Hiervoor zijn 
afspraken gemaakt over de financiën en veiligheid met de organisator Maarten Holdrinet. De uitvoering lag 
in handen van Maarten Holdrinet. De Wintercup bestaat uit drie wedstrijden die in de maanden december, 
januari en februari worden gevaren. Er hebben zo'n 30 a 40 vaarders deelgenomen. 
 
Werkgroep reglementen: 
De Internationale reglementen zijn veranderd en de NL reglementen zijn hierop aangepast zodat we het 
wedstrijdjaar met een geldig reglement konden beginnen.  
De scheidsrechters cursus online is ook herzien en beschikbaar gemaakt voor de verenigingen. 
Op alle World Cups, EK´s en WK´s zijn Nederlandse Judges aanwezig geweest. 
 
Overig: 
ICF certificering:  
Is verrekend met de subsidie inkomsten van het WSV i.p.v. een losse factuur van 120 euro. 
 
PR en Communicatie:  
Voor deze werkgroep hebben we een vacature, er is geen leider en ook geen team. We zoeken een 
teamleider en teamleden. Er is geen plan tot uitvoer gebracht in 2019. 
 

Evaluatie van de activiteiten  
Zie hiervoor. 
 

Financieel verslag  
Zie hoofdstuk 3 jaarrekening. 
 
Premie SKA:  
Die was nog niet bekend tijdens de presentatie van de kas cijfers, komt in de boeken van 2019. 
 
Diversen:  
We hebben kleding afgeschreven en een openstaande factuur als niet inbaar bestempeld samen 
(100+55=155 euro) 
  



Jaarverslag 2019 Stichting Kanoactiviteiten 

14 
 

3 Jaarrekening 
 

Onderstaand de balans per ultimo 2019 en de geconsolideerde exploitatierekening. Vervolgens het totaal 
overzicht van de jaarrekeningen van de commissies. Tenslotte de verdeling (na rato baten) van de centrale 
kosten en de 1% voorziening. Deze zijn in de kosten 2019 van de commissies opgenomen ten bate centraal 
Stichting. 
Het jaar 2019 werd afgesloten met een positief resultaat van € 2.798,09. De commissies hebben hiervoor 
hun activiteiten toegelicht. De resultaten passen bij een ongeveer nihil resultaat doelstelling.  
De commissies hebben allemaal per balansdatum een eigen vermogen dat voldoet aan de criteria van het 
Huishoudelijk Reglement.   

 
 

Toelichting: 
1. Door afgelasting van de Veluwerally is de voorraad medailles niet gewijzigd. De kosten worden 

genomen naar gebruik in het betreffende jaar. 

   
 
 

BALANS ultimo

Materiele vaste activa 465,20 790,85

Vlottende activa 0,00 0,00

Voorraad 3.725,38 3.725,38

Vorderingen 1.360,00 0,00

Liquide middelen 35.962,64 31.988,44

Eigen vermogen 29.675,87 28.887,56

Voorzieningen 2.750,00 2.750,00

Kortlopende schulden 0,00

Crediteuren 274,38 56,60

Rekening Courant 0,00 0,00

Vooruitontvangen bedragen 6.014,88 4.022,20

Totaal Resultaat 2.798,09 788,31

Totaal balans 41.513,22 41.513,22 36.504,67 36.504,67

EXPLOITATIE RESULTAAT 

Opbrengsten 37.558,91 31.298,31     

Kosten 34.760,82 30.510,00     

Totaal Resultaat 2.798,09 788,31

Totaal Verlies/winst 37.558,91 37.558,91 31.298,31 31.298,31

2019 2018

Geconsolideerd

2019 2018
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BALANS 01-01-2019 / 31-12-2019

Materiele vaste activa
Nieuw podium en meetapparatuur 930,33 930,33

Afschrijving nieuw podium en meetapparatuur 744,28 744,28

Aanschaf Laptop 697,89 697,89

Afschrijving Laptop 418,74 418,74

Vlottende activa
Voorraad

Medailles Veluwerally 3.725,38 3.725,38

Vorderingen

Debiteuren Veluwerally 80,00 80,00

Debiteuren CSL 1.280,00 1.280,00

Liquide middelen

Bankrekening CSL 1.091,72 1.091,72

Bank/spaarrekening NZKV 23.292,43 23.292,43

Bankrekening NK Kano Sprint (6101372) 2.437,00 2.437,00

Bankrekening Veluwerally 383,57 383,57

Bank/spaarrekening NK Kanopolo 1.861,66 1.861,66

Bankrekening WWA 3.197,51 3.197,51

Bankrekening St. kano activiteiten 3.578,75 3.578,75

Kas WWA 120,00 120,00

Kas NZKV 0,00 0,00

Rekening Courant

RC (CSL) Stichting 140,62 140,62

RC (NZKV) Stichting 863,06 863,06

RC (Kanosprint) Stichting 181,67 181,67

RC (Veluwerally) Stichting 12,43 12,43

RC (Kanopolo) Stichting 206,90 206,90

RC (WWA) Stichting 0,00 0,00

RC (Stichting) verenigingen 1.404,69 1.404,69

GeconsolideerdStichtingCSL NZKV NK Kanosprint Veluwerally NK Kanopolo WW Academie
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BALANS 01-01-2019 / 31-12-2019

Eigen vermogen

Overige reserves CSL 2.729,84 2.729,84

Overige reserves NZKV 13.390,25 13.390,25

Overige reserves NK Kanosprint 1.913,72 1.913,72

Overige reserves Veluwerally 2.363,73 2.363,73

Overige reserves NK Kanopolo 2.050,16 2.050,16

Overige reserves WWA 3.443,30 3.443,30

Overige reserves Stichting 3.784,87 3.784,87

Voorzieningen

NZKV Vlieland 35 jaar 2.750,00 2.750,00

Kortlopende schulden
Crediteuren

Crediteuren CSL 274,38 274,38

Vooruitontvangen bedragen

Vooruitontvangen bedragen NZKV 2.972,00 2.972,00

Nog te betalen bedragen CSL 6,62 6,62

Nog te betalen bedragen NZKV 8,30 8,30

Nog te betalen bedragen Kanosprint 5,80 5,80

Nog te betalen bedragen NK veluwerally 5,84 5,84

Nog te betalen bedragen NK Kanopolo 5,54 5,54

Nog te betalen bedragen WWA 5,24 5,24

Nog te betalen bedragen Stichting 3.005,54 3.005,54

Lening Stichting/Veluwerally 2.168,53 2.168,53 0,00

Totaal Resultaat 779,74 3.308,82 521,86 361,58 121,79 131,03 361,56 2.798,09

Totaal balans 3.151,46 3.151,46 23.292,43 23.292,43 3.367,33 3.367,33 4.550,53 4.550,53 2.681,34 2.681,34 3.448,54 3.448,54 7.151,97 7.151,97 44.080,93 44.080,93

GeconsolideerdStichtingCSL NZKV NK Kanosprint Veluwerally NK Kanopolo WW Academie
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VERLIES- WINSTREKENING 2019

Opbrengsten
Opbrengsten CSA 3.619,36 3.619,36

Opbrengsten NZKV 22.213,46 22.213,46

Opbrengsten Kano Sprint 4.676,01 4.676,01

Opbrengsten Veluwerally 320,00 320,00

Opbrengsten NK Kanopolo 5.325,38 5.325,38

Opbrengsten WWA 0,00 0,00

Opbrengst St. Kano activiteiten 1.404,70 1.404,70

Kosten
Kosten CSA 4.399,10 4.399,10

Kosten NZKV 18.904,64 18.904,64

Kosten Kano Sprint 4.154,15 4.154,15

Kosten Veluwerally 681,58 681,58

Kosten NK Kanopolo 5.447,17 5.447,17

Kosten WWA 131,03 131,03

Kosten St. Kano activiteiten 1.043,14 1.043,14

Totaal Resultaat 779,74 3.308,82 521,86 361,58 121,79 131,03 361,56 2.798,09

Totaal Verlies/winst 4.399,10 4.399,10 22.213,46 22.213,46 4.676,01 4.676,01 681,58 681,58 5.447,17 5.447,17 131,03 131,03 1.404,70 1.404,70 37.558,91 37.558,91

GeconsolideerdStichtingCSL NZKV NK Kanosprint Veluwerally NK Kanopolo WW Academie

Verdeling verzekeringspremie en bankkosten 2019

Premie 2019: 927,98

Bankkosten 2019: 115,16

Totaal doorbelaste kosten: 1043,14

CSA 3.619,36 104,43 10%

NZKV 22.213,46 640,92 61%

Veluwerally 320,00 9,23 1%

Kanosprint 4.676,01 134,91 13%

Kanopolo 5.325,38 153,65 15%

WWA 0,00 0,00 0%

Totaal omzet 36.154,21

Totaal premie 1.043,14 100%

 

Verdeling 1% Voorziening

CSA 3.619,36 36,19

NZKV 22.213,46 222,14

Veluwerally 320,00 3,20

Kanosprint 4.676,01 46,76

Kanopolo 5.325,38 53,25

WWA 0,00 0,00

Totaal omzet 36.154,21

Totaal voorziening 361,55


