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Jaarplan 2019 
 
 
 
 

“Sterk op het water”, ons Beleidsplan 2017+, vormt sinds 2018 de basis voor al onze 
activiteiten. In 2019 richten we ons daarnaast op de aanscherping van onze koers. Als 
leidraad hanteren we daarvoor de adviezen uit het rapport van de werkgroep Herkenbare 
Meerwaarde (specifiek hoofdstuk 7). Het te nemen traject staat uitgewerkt in dit Jaarplan 
en beschrijft hoe we gezamenlijk scherpe, fundamentele en gedragen stappen zetten op 
weg naar een koers gericht op meerwaarde voor de verenigingen en de watersporters, 
verbinding en trots.  
 
In 2019 richt het Watersportverbond zich binnen al onze activiteiten, concreet op de 
volgende tien prioriteiten: 
 

1. Aangescherpte koers 
2. Sterke verenigingen en goede bestuurders 
3. Behoud van generaties met relatief hoge uitstroom 
4. Uitbreiding van het kader 
5. Toegankelijke en begrijpelijke wedstrijdsport 
6. Succes op de Olympische Spelen 2020 en 2024 
7. Breed netwerk van gemotiveerde vrijwilligers 
8. Doelgerichte informatievoorziening 
9. Nieuwe partners voor de watersport 
10. Duurzame watersport 

 
Het Jaarplan heeft vanzelfsprekend een verbinding met de begroting. De begroting sluit 
aan op het vorige jaar, is geïndexeerd voor bepaalde posten, bevat toegewezen subsidies, 
faciliteert prioriteiten uit het Jaarplan 2019 en biedt, middels de bestemmingsreserve, 
ruimte om de koers aan te scherpen. 
  



 

 

 

1 Aangescherpte koers 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Duidelijke koers via een interactief traject: 
• Herijken missie en visie met stakeholders. 
• Herkenbare positionering opstellen met stakeholders. 
• Passend aanbod voor én met verenigingen, maar ook de individuele watersporter, 

zoals (recreatieve) toerzeilers, motorbootvaarders, kanovaarders, suppers, kite- en 
windsurfers en golfsurfers. 

o Samen doelgroepen definiëren 
o Product-/marktcombinaties formuleren  
o Samen gedifferentieerd contributiemodel ontwikkelen 
o Permanente innovatie van producten en diensten inbedden 

• Klantgerichte organisatie & heldere communicatie 
o Vertaling koers, positionering en aanbod naar organisatie- en 

communicatieplan 
 
 

2 Sterke verenigingen en goede bestuurders 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Extra verenigingsondersteuning, door:  
• Frequent verenigingscontact op maat (een-op-een of in groepen) en ‘hands on’ 

rondom projecten, doelgroepen en thema’s gericht op bestuurders van 
verenigingen. 

• Ondersteuning op 3 niveaus:  
1. Regioteams (naast belangenbehartiging ook inrichten voor 

accountmanagement) 
2. Werkorganisatie 
3. College van Deskundigen en specialisten van andere bonden/organisaties 

• Extra (specialistische) ondersteuning aan 10 kansrijke, nieuwe initiatieven van 
verenigingen; per thema een procesbegeleider met specialistische kennis. 

• Inzet topsporters en –coaches (voor ‘train the trainer’, lezingen e.d.) 

 

 

  



 

 

 

 

3 Behoud van generaties met relatief hoge uitstroom 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Vergroten van de betrokkenheid, door een projectmatige aanpak: 
• Toegankelijkheid voor senioren: ‘Zilveren wimpel’. Dit is een keurmerk voor havens 

en verenigingen die seniorenproof zijn. De faciliteiten zijn op de doelgroep 
aangepast en er worden activiteiten georganiseerd die bijdragen aan het langer 
sportief houden van deze groep watersporters. 

• Inspraak van jeugd: ‘Jeugdraad’. Jeugdparticipatie gericht op kwaliteitsverbetering 
van de activiteiten in de overtuiging dat duurzame veranderingen tot stand komen 
vanuit aanbeveling van de doelgroep zelf die zich tegelijkertijd kan ontwikkelen.  

• Bundeling van studentenactiviteiten: ‘Nestor aan boord’. Dit 
samenwerkingsverband bindt de studentenzeilers aan de sport en het 
Watersportverbond. De doelgroep kan daarmee ook betrokken worden bij 
bijvoorbeeld de organisatie van evenementen. 

 
 

4 Uitbreiding van het kader 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Modernisering van opleidingen, door: 
• Onlinecursussen voor het trainers- en instructeursniveau 2 van de verschillende 

disciplines, waardoor de leerlijnen zullen worden verkort. 
• Database met verenigingen en kader. 
• Nieuwe opleidingsstructuur. De bestaande opleidingsstructuur zal worden 

vereenvoudigd en de leerlijnen verkort. Eerder verworven competenties zijn 
makkelijker in te passen, zodat delen van de opleiding kunnen worden 
overgeslagen. 

 
 

5 Toegankelijke en begrijpelijke wedstrijdsport 

 
Wat gaan we daarvoor doen? 

• Vereenvoudiging van het kampioenschapsreglement. Het reeds gepubliceerde 
reglement zal gedurende 2019 getoetst worden in de praktijk. Kernpunten zijn: 

o Geen onderscheid meer tussen Klassenkampioenschappen en (Open) 
Nederlandse Kampioenschappen. Een kampioen is een kampioen en de 
waarde van het kampioenschap wordt bepaald door de klasse of discipline 
waarin het kampioenschap is behaald.  

o Minder (klassen)specifieke regels vanuit het Watersportverbond. Dit is 
immers een zaak tussen de organiserende vereniging/stichting en de 
klassenorganisatie.  

o Tijdige en complete planning om te voldoen aan minimale deelname-eisen. 
Kwalitatief goede wedstrijden is belangrijker dan historische 
deelnemersaantallen. 



 

 

 

o Het Watersportverbond houdt controle over organisatie en uitvoering via 
goedkeuring van de aankondiging, wedstrijdbepalingen en eindrapportage.  

• Faciliteren test-events. In samenwerking met Topsport zullen trainingen in 
wedstrijdvorm worden opgezet waarbij zeilteams en racecomités gezamenlijk 
kunnen trainen. Met kleinschalige oefenwedstrijden willen we comités in de 
gelegenheid stellen ervaring op te doen op stromend water en tegelijkertijd de 
onderlinge samenwerking in de praktijk te brengen. 

• Onderzoek naar vereenvoudiging en uniformering van systeem van licenties en 
meetbrieven. We streven naar automatiseringsmogelijkheden voor het controleren 
van de licentie- en meetbriefplicht.  

 
 

6 Succes op de Olympische Spelen 2020 en 2024  

 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Optimale voorbereiding op de Olympische Spelen 2020 en 2024 door: 
• Afronden Olympische selectie- en kwalificatieproces Nederlandse zeilequipe Tokyo 

2020. 
• Optimale zeilperformance creëren op Olympische locatie Enoshima: kennis en 

ervaring opdoen met de lokale elementen; wind, stroming en hitte. 
Opbouw diverse walvoorzieningen (huisvesting, voeding, opslag, gym, e.d.). 

• Continueren kwaliteitsimpuls coaching en programma Talentplan zeilen (2024 e.v.). 
• Benutten faciliteiten CTO Metropool en RTC-structuur. 
• Impuls kanoslalom richting landenkwalificatie Tokyo 2020 (aansluiting 

bij buitenlandse trainingsgroepen). 
• Continuering van Focusgroep Kanosprint met jonge talenten (2024 e.v.). 

 
 

7 Breed netwerk van gemotiveerde vrijwilligers  

 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Meer aandacht en waardering voor vrijwilligers, door: 
• Opstellen van een nieuw, organisatie-breed vrijwilligersbeleidsplan. 
• Jaarlijks introductieprogramma. 
• Overzicht contactpersonen binnen werkorganisatie. 
• (Bij)scholing. 
• Evaluatie. 

• Netwerkdagen en andere attentiemomenten. 

 

  



 

 

 

 

8 Doelgerichte informatievoorziening  
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Meer duidelijkheid en samenhang creëren in de diverse communicatiemiddelen, door: 
• Doelgroepgerichte benadering in onze kanalen (website, nieuwsbrieven, forum, 

social media en magazines). 
• Vernieuwing van websites, zowel technisch als uiterlijk. Het aantal websites 

reduceren door te integreren. 
• Verschuiving van het accent van communicatie naar marketing. Doelgerichter 

communiceren, de bezoeker leiden richting een actie of aankoop. 
• Vergroten van (online) interactie met achterban. 

 
 

9 Nieuwe partners voor de watersport 

 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Verbreding van de sponsorpropositie en het wervingstraject, door: 
• Het ontwikkelen van een propositie gericht op duurzaamheid. Maatschappelijke 

component is een 'must' voor potentiële partners. 
• Het streven naar synergie met de organisatie van en voorbereiding op WK 2022. 

 
 

10 Duurzame watersport  

 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Vergroting bewustwording onder lid-verenigingen en hun leden, door: 
• Educatie aan jongeren: “De Wereld van Water”. Dit is een scholenprogramma 

gemaakt voor groep 5 en 6 en voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs. In dit 
scholenprogramma komen de onderwerpen Water, Waterbewustzijn en Watersport 
aan de orde. De lessenreeks bestaat voor 2019 uit 15 lessen. We onderzoeken de 
uitrol naar verenigingen. 

• Ontwikkeling van drie duurzaamheidsinitiatieven. Bij voorkeur i.s.m. verenigingen. 
• Aanscherping samenwerking in de branche. 

 


