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Artikel 1.

Doel

Het doel van het Platform Kanosport (PKS) is het behartigen van de belangen van de kanosport binnen
het Watersportverbond en binnen de georganiseerde sport en het creëren van samenhang tussen de
verschillende kanodisciplines om te komen tot een eenduidig kanosportbeleid.
Artikel 2. Instelling
Het PKS is ingesteld door het bestuur van het Watersportverbond overeenkomstig Artikel 24 van de
Statuten en valt onder verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder Sport & Recreatie in het Bestuur
en ondersteunt de Manager Sport & Recreatie in de uitvoering van het kanosportbeleid.

Artikel 3. Samenstelling
1. De samenstelling van het platform en de benoeming van de leden vindt plaats in overeenstemming
met Artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement.
2. De voorzitters van de discipline commissies kanosport zijn qualitate qua lid van het platform. Het
lidmaatschap eindigt bij het beëindigen van het voorzitterschap van de discipline commissie.
3. De voorzitter en vice voorzitter van het platform zijn door het bestuur aangewezen onafhankelijke
personen die geen deel uitmaken van een kanodiscipline commissie.
4. Het platform bestaat uit maximaal tien leden.
5. De secretaris van het platform is medewerker vanuit het Verbondsbureau.
6. De zittingstermijn van de leden van het platform bedraagt vier jaar.
7. Leden van het platform kunnen aansluitend eenmaal herbenoemd worden, tenzij het bestuur anders
beslist.

Artikel 4. Taken en bevoegdheden
Het PKS heeft uitvoerende, coördinerende, adviserende en ondersteunde taken op het gebied van de
kanosport. De taken en bevoegdheden van het PKS, bureau (BUR) en bestuur (BES) zijn als volgt
verdeeld:
A = Adviseren; B = Besluiten; C = Coördineren; D = Doen (uitvoeren)
Taakgebied

PKS

BUR

Contact onderhouden met de achterban en input halen voor het te voeren
beleid

D

C

Formuleren van het beleid kanosport en bijbehorende doelstellingen

A

C

Adviseren over financiële aanvragen

A

B

Uitwisseling van commissie overstijgende informatie

D

1.

BES

Algemeen

Vaststellen van de bijdragen van de discipline commissies aan de
kanosportdoelstellingen en toezien op de voortgang ervan.
Het organiseren van bijeenkomsten met kanoverenigingen waarin besloten
wordt over adviezen omtrent wijzigingen in het kanosportbeleid (zie Artikel 6)
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C

D

C/D

B

B
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Genereren middelen t.b.v. de kanosport

A

C

B

Bestuurders (2) aanwijzen voor Stichting Kanoactiviteiten

A

C

B

PKS

BUR

BES

Stimuleren van efficiënt gebruik van tijd en middelen

A/C

C

Clustering van activiteiten en evenementen

A/C

C

Coördinatie integrale wedstrijdkalender en toerkalender

A

C/D

Inhoudelijk programma Landelijke Kanodag vaststellen

A

C/D

Representeren Watersportverbond bij evenementen, activiteiten en wedstrijden

D

D

D

PKS

BUR

BES

Coördinatie van PR en communicatie van de disciplines

A

C/D

Aantrekkelijk maken van de kanosport voor nieuwe en bestaande categorieën
en doelgroepen

A

C

Helderheid creëren voor nieuwe beoefenaars kanosport

A

C/D

Stimuleren van de discipline commissies om concreet aanbod te creëren

A

C/D

PKS

BUR

A/D

C/B

A/D

C/B

PKS

BUR

BES

Beleid t.a.v. selectiecriteria maken

A

C

B

Adviseren internationale voordracht bestuurders en officials

A

C

B

Adviseren internationale voordracht sporters, coaches en teamleiders

A

C

B

Onderhouden contacten met ICF en ECA

D

D

D

2.

3.

4.

Evenementen, activiteiten, wedstrijden

Promotie, werving en communicatie

Training en opleidingen

Opleidingsbehoeften vaststellen voor officials, trainers, coaches, instructeurs
en kanovaarders
Adviseren over benodigde profielen voor officials, trainers, coaches en
instructeurs
5.

ICF, ECA, scheidsrechters en reglementen

BES

Artikel 5. Werkwijze
1. Het PKS vergadert vier maal per jaar.
2. Het PKS vergadert volgens een vast schema dat ieder jaar bij aanvang van het jaar wordt
vastgesteld. Indien belangrijke, spoedeisende kwesties hiertoe noodzaken, worden extra
vergaderingen ingelast. Onderwerpen kunnen ook schriftelijk worden afgehandeld, dit ter
beoordeling van de voorzitter.
3. Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen mits er minimaal vijf leden aanwezig zijn.
Bij gelijke stemming beslist de voorzitter. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit, voor zover gestemd werd over een nietschriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt
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4.

5.
6.

echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist,
dan vindt een nieuwe stemming plaats. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen
van de oorspronkelijke stemming.
De secretaris stelt een actie en besluitenlijst op van de vergadering en draagt binnen 14 dagen
zorg voor de verspreiding hiervan aan de leden van het PKS, de manager en portefeuillehouder
Sport & Recreatie en de voorzitters van de overige kanocommissies binnen de afdeling Sport &
Recreatie.
Het bestuur van het Watersportverbond wordt middels de kwartaalrapportage (door bureau) op de
hoogte gehouden van de voorgang van de werkzaamheden van het PKS.
Indien er behoefte is, worden leden van overlegorganen uitgenodigd om een vergadering bij te
wonen.

Artikel 6.
Achterbanoverleg
1. Het PKS organiseert tenminste eenmaal per jaar een bijeenkomst waarvoor alle kanoverenigingen
worden uitgenodigd. Minimaal twee weken voor de bijeenkomst, ontvangt iedere vereniging hiertoe
per email een uitnodiging.
2. Tijdens dit overleg kan besloten worden over adviezen binnen de taken en bevoegdheden van het
PKS (zie Artikel 4 van dit reglement). Iedere aanwezige vereniging heeft hierbij één stem. Er wordt
besloten bij meerderheid van stemmen. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
3. Een besluit van deze bijeenkomst van kanoverenigingen heeft de status van advies aan het PKS,
bestuur en/of bureau van het Watersportverbond.
Artikel 7. Financiën
1. Het PKS ontvangt een jaarlijks vastgesteld budget t.b.v. het functioneren van het platform. Het staat
het PKS vrij dit bedrag anders in te zetten binnen de in Artikel 4 genoemde taakgebieden.
2. Het jaarlijkse budget wordt beheerd door het bureau en via de financiële administratie kunnen
declaraties en facturen ingediend worden.
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