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Inleiding
Agendapunt 4 gaat over het visiedocument “Watersport, Blik vooruit”.
Op hoofdlijnen omvat dit document:
- Een voorstel voor de missie, visie, rol en waarden van het Watersportverbond;
- Een keuze om vier platforms op te richten;
- Een voornemen om te gaan werken met zes gewesten;
- Een inzicht in de vertaling naar de werkorganisatie;
- Een overzicht van actie- en uitgangspunten in aanvulling op het Jaarplan 2019.

Overwegingen
De kansen en uitdagingen van de toekomst willen we aangaan samen met en in het belang van
onze verenigingen. Dit in de overtuiging dat zowel de behoefte aan als de invulling van (water)sport en
-recreatie in rap tempo ontwikkelen en wijzigen. Dit betekent logischerwijs dat mee veranderen
voor verenigingen en het Watersportverbond noodzakelijk is. In aanvulling hierop is een brede
samenwerking nodig om de totale watersport goed te bedienen.
De in het document geformuleerde keuzes voor de positie van verenigingen, de takken van
sport/disciplines en de organisatiestructuur zijn cruciaal. Het document geeft opvolging aan het
rapport Herkenbare Meerwaarde en slaat de weg in naar positiviteit, kansgerichtheid en
gezamenlijkheid. Met een aangescherpte missie/visie en een overzicht van stappen gericht op de
uitvoering, gaat dit document snel van fundament naar actie. Dat is nodig om versneld te
anticiperen op de toekomst.
Tegelijkertijd vormt het document, op onderdelen, een tussenstap; een eerste aanscherping van de
koers. Het schept voorwaarden voor het vervolg. Verdere aanscherping moet plaats vinden per
discipline. Hiervoor is nodig dat eerst de platformstructuur nader wordt uitgewerkt en de facilitering
daarvan door de werkorganisatie operationeel beschikbaar is. Per platform worden, in
samenwerking met de werkorganisatie, nadere keuzes voorbereid en uitgevoerd met betrekking tot
activiteiten per doelgroep (= ‘producten en diensten’). Doublures met bestaande
commissiestructuren moeten worden opgeheven om efficiëntie bij de werkorganisatie te vergroten.

Voorstel te nemen besluit:
De vergadering neemt kennis van het visiedocument “Watersport, Blik vooruit” en stemt specifiek in
met drie beslispunten:
1.

De vergadering stemt in met de missie en visie en de daarmee samenhangende rol en
waarden.

2. De vergadering stemt in met de keuze voor de vier platforms (motorboot, zeilen, kano en
boardsports). Dit als belangrijke voorwaarde om de missie en visie per discipline nader te
concretiseren, focus aan te brengen binnen de diensten recreatie, wedstrijdsport en topsport
en te vertalen naar activiteiten per doelgroep (per jaar). De vergadering ziet de opzet voor de
inrichting met belangstelling tegemoet.
3. De vergadering stemt in met het voornemen om te gaan werken met zes gewesten. De
gewesten zijn cruciaal om de communicatie en informatie-/kennisuitwisseling tussen
verenigingen en het Watersportverbond en tussen verenigingen onderling invulling te
geven. De vergadering ziet het verder ‘laden’ van de gewesten met belangstelling tegemoet.

