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1. Inleiding
1.1. Samenvatting
Recreatiesport

Wedstrijdsport

Kanosport

Topsport

Bestuur & bureau

Communicatie

Platform up & running

Druk bezochte webinars

Parakano in Platform

3 medailles OS

Bestuur op sterkte

Groei bereik nieuwsbrief

Online bijeenkomsten

In gesprek met de KO’s

Ambities Kanosprint

Beste Spelen in breedte

Platformbegrotingen

9 webinars

Support WBTR

Aanpak trainers kader

6 NK’s

Populariteit Badloe

Online ALV’s

Doorontwikkeling website

Nieuw vrijwilligersbeleid

Scholing officials: 13 loc.

Medailles EK Kanopolo

4 wereldtitels

Nieuw vrijwilligersbeleid

Groei volgers socials

Verzekeringspakketten

Continuïteit Allianz Reg.

Start trainersopleiding

Kickstart Parijs

Fin. commissie in positie

Coronadossier en -lobby

Voortgang (J)WK

Intern. benoemingen

Nieuw elan TeamAllianz

Nieuwe statuten en HR

Financiën

Oog voor jubilea

PIP en Jeugd PIP

Succes Wegman

Veilig sportklimaat

Positief resultaat

Bel. behartiging conferentie

Racemanagement

35e Vlielandkamp

Impact corona

Omzetverlies ICP

Duidelijkheid lozingswet

62 NK’s

41e Veluwerally

Impuls HR

Verlies opgevangen

Actie waterplanten

3.485 licenties

Nieuw IT-systeem

Lagere personeelslasten

Beroep windmolens

978 rating certificaten

Daling ICP-afname

Bestemmingsreserve op peil

Resultaat in de regio

7 * podium bij EK/WK
(excl. olymp. klassen)

Goed eerste jaar Allianz

24 * Optimist on Tour

Lancering TFIW en DWW

36 opleidingslocaties
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1.2 Terug- en vooruitblik van de voorzitter
2021 was wederom een jaar met uitdagingen en beperkingen. Hoewel de
wereld in de zomer een beetje meer openging, zorgde de pandemie er

voor dat grootschalige evenementen niet in de gebruikelijke vorm door

konden gaan. Gelukkig waren de meeste verenigingen niet voor één gat

te vangen en werden er creatieve oplossingen gezocht en gevonden. Door
te kijken naar wat er wel in plaats van niet kon, kijken vele watersporters
terug op een weliswaar anders, maar toch mooi seizoen.

Als Watersportverbond hebben wij geprobeerd onze leden hierbij

zo goed mogelijk te helpen, bijvoorbeeld door de belangen van de

watersporters samen met NOC*NSF richting Den Haag duidelijk te maken
en nieuwe maatregelen zo snel mogelijk in concrete consequenties en
aanbevelingen te vertalen. Maar ook de kracht van het netwerk werd

in deze tijd zichtbaar. Er was veelvuldig contact tussen de leden en het

Watersportverbond. In een aantal goed bezochte online sessies werden
informatie, kennis en best practices gedeeld met corona als belangrijk,
maar zeker niet het enige thema. Met elkaar kom je sneller tot betere

inzichten en we gaan in 2022 dan ook zeker door met deze sessies. Het

blijft van groot belang dat wij met elkaar blijven praten en nadenken over
wat wij voor elkaar kunnen betekenen en van elkaar verwachten.

Want als Watersportverbond en watersportverenigingen hebben we de
komende jaren veel kansen waar wij met elkaar van kunnen profiteren.

Het enthousiasme waarmee The Future is Water ook door verschillende
externe partijen wordt ontvangen, is een goede indicatie van wat er

mogelijk is als wij ons op de juiste manier weten te positioneren. Daarvan
profiteert het Watersportverbond, haar leden en op termijn misschien
ook de watersporters in het algemeen. Nieuwe initiatieven zijn daarbij

essentieel om de verschillende watersporters aan te blijven spreken. De
nieuwe opzet van de Allianz Regatta heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd

dat het evenement weer de Worldcup status heeft en biedt tegelijkertijd
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de mogelijkheid om met andere partijen de watersport bij een breed
publiek op een gevarieerde manier onder de aandacht te brengen.

Dat geldt niet alleen voor wedstrijdsport, maar ook de jeugd (Optimist on
Tour) en recreatievaarders worden actief betrokken. Een mooi voorbeeld

is de boswachter die spontaan heeft aangeboden tijdens het evenement
kanotochten te organiseren in een natuurgebied. De kracht van het
geheel spreekt aan.

De nieuwe platformstructuur begint de wind in de zeilen te krijgen,
het bestuur is met twee nieuwe leden weer op sterkte en de

bureauorganisatie heeft in de nieuwe vorm haar draai gevonden. Dat
biedt mogelijkheden om de komende jaren stappen te gaan maken.
Daarbij blijven onze vrijwilligers van het grootste belang. Zonder de

tomeloze energie en enthousiasme van ruim 200 vrijwilligers gebeurt er

niet veel. Dat geldt ook voor de duizenden vrijwilligers die actief zijn op al
onze verenigingen. In 2021 hebben wij ons ingezet om de band met onze
vrijwilligers verder te versterken en ook voor de komende jaren blijft dat
een van de belangrijkste aandachtspunten.
Alleen samen komen we verder!
Ernst Jan Broer
Voorzitter
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2. Recreatiesport
DOEL EN HOOFDLIJN
Om de recreatieve watersport met sterke verenigingen te bevorderen, zet

het Watersportverbond in op belangenbehartiging (regionaal en landelijk),
ontwikkeling van producten en diensten, kennismaking met watersport,
verenigingsondersteuning, opleidingen, ledenbehoud en ledenwerving.

Ook in 2021 draaide veel van het verenigingsleven om de corona actualiteit.
Het Watersportverbond heeft er alles aan gedaan om de maatregelen
praktisch te vertalen voor haar verenigingen en te zoeken naar de

mogelijkheden. Daarnaast voerde het Watersportverbond een gerichte

lobby om (gefaseerde) openstelling van de sector mogelijk te maken of
te behouden.

Met het aanstellen van een bestuurslid Recreatiesport en het oprichten van
het Platform Recreatiesport heeft het Watersportverbond nog meer inhoud
en vorm gegeven aan de recreatiesport en haar recreatieve verenigingen
binnen het verbond. Met de thema’s vrijwilligersbeleid, opleidingen,
belangenbehartiging en productontwikkeling (verzekeringen voor

watersporters en verenigingen) is een start gemaakt met resultaatgericht en
actiegericht werken.

AANPAK, VOORTGANG EN RESULTATEN 2021

2.1 Verenigingsondersteuning
Online verenigingsbijeenkomsten

Waar het in het voorjaar van 2021 helaas nog niet mogelijk was om

elkaar te ontmoeten, zijn er voor recreatieve verenigingen twee online

verenigingsbijeenkomsten georganiseerd. Betrokkenheid tonen bij onze
verenigingen, een vinger aan de pols houden, ondersteunen
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Dit vrijwilligersbeleid is opgesteld langs de vijf B’s, binnenkomen, begeleiden,

en informeren waar nodig, vormden de rode draad in deze gesprekken.

belonen, behouden en beëindigen.

Deze online bijeenkomsten zijn goed bezocht (zeker omdat men niet van

heinde en verre hoefden te reizen) en leverde voor zowel verenigingen als
het Watersportverbond waardevolle inzichten op over de actualiteit bij

Met het opstellen van het vrijwilligersbeleid zorgt het Watersportverbond voor:

verenigingen en de rol van het Watersportverbond als netwerkorganisatie.

1.

Een warm welkom voor nieuwe vrijwilligers

2. Heldere afspraken en serieuze aandacht
3. Informatievoorziening

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

4. Zichtbaarheid van de vrijwilligers
5. Uniformiteit

Sinds 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de

nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De wet gaat over
de positie en plichten van bestuursleden en toezichthouders en wil dat

het bestuur en besluitvorming binnen de vereniging goed is omschreven

Verzekeringen

heeft het Watersportverbond de samenwerking gezocht met wbtr.nl

gestart naar de haalbaarheid van het aanbieden van verzekeringen

en vastgelegd. Om onze verenigingen adequate ondersteuning te bieden,

Vanuit het Platform Recreatiesport is er in 2021 een uitgebreid onderzoek

(samenwerkingsverband van diverse organisaties) waardoor leden van het

voor verenigingen en leden van verenigingen die lid zijn van het

Watersportverbond met 60% korting gebruik konden maken van een online

Watersportverbond. In samenwerking met onze hoofdsponsor Allianz, Zeker

stappenplan. Meer dan 125 verenigingen hebben inmiddels gebruik gemaakt

in Sport en toegewijde vrijwilligers, is er in 2021 een verzekeringspakket voor

van dit aanbod.

zowel verenigingen als leden van verenigingen ontwikkeld, die medio 2022
zullen worden gelanceerd.

Besturen Nieuwsbrief (zie ook 6.3 Communicatie)

De vernieuwde opzet van de besturen nieuwsbrief, een keer per maand

Coronadossier

is 13 maal verstuurd, heeft een stabiele openingsrate van zo’n 55% en

coronamaatregelen, protocollen en de praktische gevolgen, is op de

en inhoudelijk meer focus, is in 2021 voortgezet. De besturen nieuwsbrief

Om verenigingen en watersporters op de hoogte te houden van de

kent een groei van 13% in het aantal adressen waarmee we meer

website van het Watersportverbond vervolg gegeven aan het themadossier

bestuursleden bereiken.

‘coronavirus en de watersport’. In dit themadossier vinden verenigingen een
overzicht van maatregelen en adviezen, het protocol verantwoord sporten

toegespitst op de watersport, veelgestelde vragen over het coronavirus en

Vrijwilligersbeleid (zie ook 6.1 Bestuur)

de watersport en een overzicht van alle financiële regelingen beschikbaar
voor verenigingen. Verenigingen en watersporters wisten de informatie

Bij het Watersportverbond werken ruim 200 vrijwilligers. Vrijwilligers

massaal en met waardering te vinden. Het dossier bevorderde ook het

die zich dagelijks inzetten voor onze sport en onze organisatie. Het

interactieve karakter van het verbond. Verenigingen leerden van elkaar en de

Watersportverbond kan niet zonder vrijwilligers. In 2021 is er met

feedback “van de steiger” vormde de inhoud voor de landelijke lobby.

een werkgroep, bestaande uit vrijwilligers en medewerkers van het

Watersportverbond, gewerkt aan het vormen van een vrijwilligersbeleid.
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College van deskundigen

Jubilea verenigingen

ingezet voor de meer complexe, specifieke vragen en uitdagingen van

(25, 50, 75, 100 jaar):

In 2021 zijn de vrijwilligers van het College van Deskundigen bijna 40 keer

In 2021 vierden de volgende verenigingen een kroonjubileum

verenigingen. Het overgrote deel van de vragen had betrekking op de

25 jaar

volgende thema’s;
•

Statuten en reglementen

•

Overeenkomsten

50 jaar

Borssele)

WSV Woudrichem - Woudrichem

•
•
•
•
•
•

KV Plane - Delft

Fiscale zaken

Beroep- en bezwaarschriften (o.a. Waterwet/windparken Noordzee/

ZV De Roerkoning - Muiden

Aansprakelijkheid

WSV Akersloot - Akersloot

(Water) toeristenbelasting

WSV Goeree - Ouddorp ZH

Aansprakelijkheid

WSV Blinckvliet - Zuidland

Actualiseren van de informatie op www.watersportverbond.nl

Hoekse WV - Hoek van Holland
WV Randmeer - Harderwijk

Om het College van Deskundigen meer onder de aandacht te brengen bij

WV Bruynzeel - Zaandam

verenigingen, zijn we dit jaar gestart met het voorstellen van de leden van

WSV De Muyen - Loenen aan de Vecht

het college in de besturen nieuwsbrief. We zullen hier in 2022 mee doorgaan.
Het College is in 2021 uitgebreid met twee nieuwe leden. Ook is er in het

75 jaar

doel (onderlinge) kennismaking en met elkaar bespreken hoe we het College

WV Dok en Scheepsbouw - Amsterdam

najaar een (online) bijeenkomst geweest met het College, met als belangrijk

Nederlandse Vereniging van Kustzeilers - IJsselstein

meer in kunnen zetten ten behoeve van de verenigingen.

100 jaar

WSV Maartensgat - Dordrecht

WSV Bergumermeer - Bergum
De meeste officiële jubileumvieringen zijn uitgesteld tot een latere datum

in verband met de coronamaatregelen. WV Randmeer en WSV Woudrichem
hebben het jubileum in augustus kunnen vieren. Het Watersportverbond
heeft tijdens de algemene ledenvergadering in december aandacht
gegeven aan de jubilea als onderdeel van het jaaroverzicht.
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2.2 Belangenbehartiging
Conferentie belangenbehartiging

Focus, een duidelijke rolverdeling en een goede samenwerking, zowel

intern als extern, zijn essentieel wil het Watersportverbond erin slagen de
koppositie als belangenbehartiger voor de watersport te verstevigen en

behouden. In september 2021 organiseerde het Platform Recreatiesport de

Conferentie Belangenbehartiging waarbij gezamenlijk, met verenigingen en

regiovertegenwoordigers, tot een aanzet van een nieuwe structuur, werkwijze
en strategie is gekomen. De eerste Conferentie Belangenbehartiging leverde

inzichten en conclusies die mee worden genomen in het vervolgtraject in 2022.

Toiletwaterlozingen pleziervaart

Afgelopen jaar hebben we het ministerie gevraagd en ongevraagd

geadviseerd met betrekking tot de in ontwikkeling zijnde wetgeving over

verzegeling. Dat er verzegeling komt is duidelijk, maar de manier waarop

is nog niet duidelijk. In de zomer heeft het ministerie een internetconsultatie
gehouden. We hebben onze achterban daarop gewezen en opgeroepen
te reageren.

Waterplantenproblematiek

In september hebben we deelgenomen aan een bijeenkomst gericht op het
lobbyen tegen de waterplantenoverlast op de Randmeren en het Zuidelijk
IJsselmeergebied. Zowel publieke als private partijen waren aanwezig om

gezamenlijk afspraken te maken over een lobbytraject richting “Den Haag”.
Met de komst van de Dutch Water Week naar dit gebied, wordt ook dit
evenement ingezet in de aanpak.

Emissieloos varen

De werkgroep Emissieloos varen heeft in het voorjaar van 2021 een webinar
gegeven speciaal voor verenigingen over hoe zij zich kunnen voorbereiden

op het feit dat steeds meer van hun leden electrisch zullen gaan varen. Later
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Belangenbehartiging in de regio

in het jaar heeft de werkgroep een aantal handige documenten opgeleverd
die opgevraagd kunnen worden via de kantoororganisatie.

De gemeente Amsterdam wilde in 2021 het doorvaartgeld invoeren. Na de

nodige opstartproblemen is uiteindelijk besloten dit met een jaar uit te stellen.

Ook is er een samenwerking gestart met de Stichting voor Elektrisch en

Fossielvrij varen Friesland (SEFFF). De eerste concrete samenwerking was

In de regio Overijssel houdt het regioteam zich onder andere bezig met

in Friesland.

damwanden in het Zwarte water. Het Zwarte Meer zou nagenoeg

een gezamenlijke stand van Watersportverbond en SEFFF bij de Bûtefjilddag

het Toegangs Beperkend Besluit van het Zwarte Meer en de geplande

onbevaarbaar worden voor de pleziervaart. In het Zwarte Water moeten

damwanden worden geplaatst, zodat het water daarachter rustiger wordt

Windmolenparken

voor bijvoorbeeld het paaien van vis. Dit levert echter gevaarlijke situaties op.

De golfslag wordt hoger, het wordt voor kanoërs onmogelijk de wal te bereiken

In april hebben we een zienswijze ingediend tegen de nieuwe regelgeving

als ze bijvoorbeeld omslaan en de damwanden zijn bij hoogwater onzichtbaar.

wat betreft de doorvaart van pleziervaart door windmolenpark Borssele.

In plaats van vrije doorvaart overdag mag daar alleen nog via een vaste
corridor gevaren worden. Omdat de zeilende recreatievaart afhankelijk

In de regio Zuid-Holland zijn twee webinars georganiseerd over

onveilige situaties leiden. De hoorzitting waar we voor uitgenodigd waren,

kwamen mooie discussies tot stand over het invullen van deze gebieden.

omgevingsvisies. Samen met de verenigingen en lokale/regionale overheden

is van windkracht en -richting en stroomsterkte en -richting, kan dat tot

hebben we helaas verloren. Eind 2021 hebben we besloten om in beroep te

gaan tegen de uitspraak van de hoorzitting. Op dit dossier werken we nauw

Dit is slechts een greep uit de resultaten. Kijk voor meer informatie op

samen met de Nederlandse vereniging van Toerzeilers en de Vereniging voor

https://www.watersportverbond.nl/recreatiesport/in-mijn-regio/

Beroepschartervaart (BBZ).

Ook hebben we dit jaar een aantal vacatures van de verschillende

regioteams breed uitgezet. Een aantal vacatures is gelukkig ingevuld, maar

Bruggen en sluizen

we kunnen nog steeds nieuwe teamleden gebruiken.

In mei werd bekend dat de Haringvlietbrug er zo slecht aan toe was dat

deze per direct niet meer geopend werd voor de scheepvaart. De klemmen

Ook hebben we weer mooie stappen gezet met de communicatie over de

Na veel inspanningen van onder andere het regioteam Delta-Noord, kon de

minimaal één, vaak twee berichten opgenomen. We gaan dit in 2022

belangenbehartiging in de regio. Zo hebben we in iedere ledennieuwsbrief

waarmee het brugdek vastzit, trillen los door het toegenomen wegverkeer.

voortzetten en uitbreiden.

brug eens per week worden geopend. Na nog meer overleg werd dit vanaf

oktober twee keer per week. Groot onderhoud voor de Haringvlietbrug staat
gepland voor 2023.

Een sluis die in 2021 onze aandacht had, is de Bergsediepsluis. Deze is veel te

klein ten opzichte van het aantal ligplaatsen in de havens achter de sluis. We
hebben daarom een enquête uitgezet waarvan de antwoorden ons kunnen

ondersteunen bij verdere onderhandelingen over de vergroting van de sluis.
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2.3 Sportstimulering/-kennismaking (jeugd)

Iets verderop in het Topzeilcentrum organiseerde het platform Recreatiesport

Het Watersportverbond zet zich actief in om kinderen op een laagdrempelige

onze regioteams.

tijdens het festival een workshop ‘Veilige recreatievaart Noordzee’ met

manier kennis te laten maken met de watersport. Optimist on Tour, het

lesprogramma ‘Wereld van Water’ en het Waterlaboratorium hebben niet

alleen het doel om kinderen te enthousiasmeren en door te laten stromen

Media TeamNL Olympic Festival

hun kennis over water en bewustzijn over duurzaamheid en water vergroten.

Festival goed in beeld geweest bij diverse media, zoals NOS, SBS6, RTL, AD,

naar verenigingen om ze blijvend te binden aan de watersport, we willen ook

Het Watersportverbond is met Optimist on Tour tijdens het TeamNL Olympic
Volkskrant, Radio 538, Den Haag FM en natuurlijk onze eigen (social) media

Optimist on Tour 2021

kanalen (en die van onze sporters).

•

24 Optimist on Tour locaties

•

73 dagen in totaal

Wereld van Water

5.000 schoolkinderen (incl. educatief programma in de klas)

door 600+ scholen. Het Watersportverbond heeft de toegankelijkheid en

•
•
•
•
•

Van 28 april tot en met 3 oktober 2021
16.136 kinderen in totaal

Het educatieve lesprogramma Wereld van Water wordt inmiddels gebruikt

11.000 vrije inschrijvingen

gebruiksvriendelijkheid van de website vernieuwd en bovendien geintegreerd

Totaaldeelname aan Optimist on Tour sinds 2014: 117.000 kids!

in de website van het Watersportverbond:

https://www.watersportverbond.nl/academy/wereld-van-water/.

TeamNL Olympic Festival

Op het strand van Den Haag, tijdens het TeamNL Olympic Festival, hebben

Naast basisscholen en ouders (thuisonderwijs) kunnen ook onze verenigingen

doen, sport kijken en sport beleven kwamen samen op het strand van

theorielessen, watersportkampen, opendagen en school-watersporten. Het

we gezien hoe mooi topsport en breedtesport in verbinding staan. Sport

gratis gebruik maken van de Wereld van Water bijvoorbeeld voor

Scheveningen tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Duizenden kinderen zijn

lesprogramma Wereld van Water staat sinds december 2021 in de Milieu en

geënthousiasmeerd voor de watersport en we kregen opnieuw een bezoek

Educatie catalogus van Den Haag.

van Koning Willem Alexander. Het TeamNL Olympic Festival bracht ook veel

positieve energie in de samenwerking met onze nieuwe hoofdsponsor Allianz.
Met het oog op het Jeugd WK Zeilen in 2022 hebben we tijdens het TeamNL

2.4 Opleidingen

versterkt. We keken gezamenlijk de medal races van onze topsporters van

Met het opleiden van instructeurs, trainers en officials willen wij onze

konden wij onze leden, wedstrijdsporters en relaties gratis uitnodigen voor de

komen. Dat zijn toertochten, lessen, trainingen en wedstrijden. Daarnaast

Olympic Festival ook de samenwerking met onze andere partners verder

TeamAllianz, ook in aanwezigheid van hun familie en vrienden. Daarnaast

aangesloten verenigingen in staat stellen tot een goed sportaanbod te

huldigingen van onze medaillewinnaars: Kiran, Marit en Annemiek/Annette.

ontwikkelt en onderhoudt het Watersportverbond diplomalijnen (deels onder
de vlag van de CWO) voor de consument.
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Watersport Academy Online

In 2020 is, met steun vanuit het Innovatiefonds van NOC*NSF, de Watersport
Academy Online ontwikkeld. In een mix van e-learning, opdrachten

met begeleiding op afstand en directe begeleiding in de eigen praktijk,

wordt men nu via het ‘blended learning principe’ opgeleid tot zelfstandig

instructeur, trainer of official. Eind 2020 was dit op twaalf locaties mogelijk.

Het jaar 2021 stond in het teken van het uitrollen van de Watersport Academy
tot een landelijk dekkend netwerk van opleidingslocaties.

Instructeurs

In 2022 is het aantal opleidingslocaties gegroeid tot:
•

7 kitesurfscholen

•

5 windsurfverenigingen

•
•
•

6 kanoverenigingen + 2 kanoscholen
14 zeilverenigingen + 2 zeilscholen

Verdeeld over deze locaties vonden 231 kandidaten de weg naar een
persoonlijke leercoach en 55 kandidaten hebben in 2022 reeds hun
diploma ontvangen.

Trainers (zie ook 3.2 Wedstrijdsport en 4.2 Kanosport)

Van de 16 kandidaten die eind 2020 startten met een speciale opleiding tot
Zeiltrainer 4 (ZT4) voor (ex-)topsporters, hebben er 12 in oktober 2021 hun

diploma ontvangen. Het was een door corona gehinderd opleidingstraject

waarbij het dankzij een flexibele opstelling van staf en kandidaten toch een
succes werd. In december 2021 is een nieuwe enthousiaste groep met 14
kandidaten gestart.

De opleiding tot Kanotrainer 3 moest uitgesteld worden tot het moment dat
de coronamaatregelen voldoende ruimte gaven. Helaas viel dat moment

samen met de start van het seizoen waardoor er slecht 4 personen konden
instappen. Deze opleiding gaat in 2022 in de herkansing.
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Officials (zie ook 3.2 Wedstrijdsport)

De official e-learnings (niveau 1) zijn nog steeds populair en in november
2021 werd voor de 2.000-ste keer een e-learning met succes doorlopen.

De opleiding Wedstrijdleider 3 kan nu op 13 locaties gevolgd worden en in
2021 telden we 24 kandidaten.

Opleiders

In totaal zijn er over alle sporten en functies ruim 100 opleiders actief. Voor
deze groep is een opleidingstraject tot Praktijkbegeleider, Leercoach en
Beoordelaar ontwikkeld.

Motorboot

De e-learning voor de beginnende en semi-gevorderde motorboot- of

sloepvaarder had in 2021 wederom ruim 300 nieuwe cursisten. Sinds de
lancering hebben 693 cursisten deze e-learning gevolgd.
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3.	Wedstrijdsport zeilen, kite- en
windsurfen

goed trainers kader verder aan te pakken. In samenwerking met Topsport
werd al langer gesproken over de nodige versterkingen, maar nu was er

ruimte om verder door te pakken in de fysieke opleiding van (trainers) kader.
Vele verenigingen en klassenorganisaties beschikken nu over eigen trainers.

DOEL EN HOOFDLIJN
Via vereenvoudiging van de wedstrijdsport zoveel mogelijk mensen, met

3.2 Overige ontwikkelingen

zoveel mogelijk plezier, zoveel mogelijk wedstrijden laten varen.

In 2021 zijn er 102 NK’s aangevraagd waarvan er 62 zijn goedgekeurd. In

AANPAK, VOORTGANG EN RESULTATEN 2021

totaal zijn er 978 rating certificaten uitgegeven. Dit betreft een geschoonde
telling na wijzigingen en doublures. Daarnaast zijn er 3.485 licenties

uitgegeven; waarvan 1.326 opstap / evenement licenties. In 2021 zijn 7.000

3.1 Participatie

individuele deelnames gecontroleerd op documentatie. Daarvan zijn er

1.655 niet -volledig- gevalideerd (ontbrekende licentie, lidmaatschap of

certificaat). Buiten de olympische klassen om (zie ook 5.2 Topsport) werden

In 2021 is de platformstructuur geformaliseerd binnen de statuten. Met het

er 7 podiumplaatsen behaald op een WK/EK.

aansluiten van Bob Heineke bij het Platform is ook de technische kant van het
wedstrijdzeilen vertegenwoordigd.

Het Platform was rechtstreeks betrokken bij het verder ontwikkelen van
opleidingen m.b.t. de wedstrijdsport en de planning daarvan. Dertien

Het platform communiceert regelmatig via nieuwsbrieven, direct mailings

verenigingen verzorgen ondertussen certificatie van officials op niveau 3 en

en één op één gesprekken. In 2021 weliswaar nog voornamelijk online en

hoger, hetgeen de drempel tot deelname heeft verlaagd en de doorlooptijd

telefonisch vanwege corona. De georganiseerde webinars omtrent Regels

tot diploma verkort.

voor Wedstrijdzeilen 2021-2024 trokken ca 1.300 geïnteresseerden.

Een groot gedeelte van de in Nederland actieve klassenorganisaties hebben

Het neerzetten van de Dutch Water Week, met als belangrijkste onderdeel

hiervan zijn:

organisatie, afstemming met diverse overheden alsook (uiteraard) een

de Allianz Regatta, was een belangrijke zaak en deze kent nu een gedegen

overlegd met het Platform omtrent uitdagingen en kansen. Uitkomsten
-

goede deelname van diverse nationale en internationale klassen.

Duidelijkheid omtrent begroting wedstrijdsport

-	Ondersteuning voor de structuur en kosten van de
wedstrijddocumentatie

Ook de organisatie m.b.t. Jeugd WK Zeilen (10-15 juli 2022) en WK Zeilen

aanjagen van de sport en het optimaliseren van de ervaring van

Inter Pares (PIP) is in een bescheiden jasje doorgegaan. En er is in overleg

(augustus 2023) is volwassen geworden met goede voortgang. De Primus

-	Gezamenlijkheid van klassenorganisaties en verenigingen in het

een goede basis gelegd voor toekomstige versies. Naast de reguliere PIP

sporters, officials en overige vrijwilligers

was er al eerder een Jeugd PIP en zijn er voor komend jaar (wind)surfers

Richting het einde van het jaar kwam er tijd vrij om de noodzaak van een
- 15 -

uitgenodigd. Voor 2023 staat een landelijke bijeenkomst tijdens de PIP in
de planning.

Helaas bleef ook in 2021 de Eredivisie Zeilen een zorgenkindje. Ondanks
de forse (financiële) inspanningen van KNZ&RV is deelname nog geen
vanzelfsprekendheid voor verenigingen met actieve wedstrijdzeilers.
Met een collectief contract zette het platform een stap richting

standaardisering van de wedstrijdinfrastructuur, alhoewel er uiteraard

ruimte zal blijven voor overige Race Management Systemen. In de aanloop
naar verdere automatisering (o.a. van documentatie controle) is dit een
goede ontwikkeling.

- 16 -

4. Kanosport
DOEL EN HOOFDLIJN
De doelen, aanpak, voortgang en resultaten voor de kanosport vallen samen
met die van recreatie- en wedstrijdsport. In dit hoofdstuk leest u een aantal
specifieke zaken.

• Elly Müller is benoemd tot erelid van de European Canoe Association

4.1 Recreatiesport

• Het was een succesvol EK Kanopolo in Italië voor de Nederlandse teams.
De Heren U21 behaalden een bronzen medaille. De Dames wonnen een
zilveren medaille.

In 2021 werden er gelukkig weer evenementen georganiseerd, ondanks de

corona-beperkingen. Zoals het 35e Vlielandkamp voor de zeekajakvaarders
en de 41e Veluwerally op de IJssel.

4.3 Topsport

In 2021 werd de koperen toeronderscheiding uitgereikt aan Jeffrey Luppes, lid
van de Groninger Kanovereniging, na 3.500 km kanovaren.

Sinds maart 2021 hebben de kanosprinters een nieuwe trainingslocatie,

namelijk de Willem-Alexander Baan in Zevenhuizen, nabij Rotterdam. Het

De Commissie Parakano is toegetreden als vaste commissie van het

Watersportverbond is hier een samenwerking aangegaan met Rotterdam

Platform Kanosport. De commissie wil zich inzetten om samen met de andere

Topsport en Sportbedrijf Rotterdam. Met deze partners hebben wij de ambitie

commissies en kanoverenigingen te werken naar een inclusieve kanosport,

om de kanosport, met name kanosprint, maximaal te ontwikkelen. De stip op

zowel voor de breedte- als de wedstrijdsport.

de horizon is een olympische deelname in 2024 en olympisch succes in 2028.
• Tijdens de WK Kanosprint in Denemarken werden er vier B-finales

gevaren, door Bram Brandjes, Anja Mus, Kitty Schiphorst-Preuper en Ruth

4.2 Wedstrijdsport

Vorsselman.

• Martina Wegman kende een succesvol kanoslalom-seizoen. Tijdens de

Olympische Spelen in Tokio behaalde Wegman een knappe 7e plaats in

• In het voorjaar is de vernieuwde opleiding tot kanotrainer gestart, met
een kick off bij KV Viking Amsterdam.

de K1-finale. Hiermee is ze de vierde Nederlander ooit in de olympische

• Er zijn in 2021 NK-medailles uitgereikt tijdens het NK Marathon K1, NK

top-10 bij de discipline Kanoslalom.

Marathon K2, NK Surfski, NK Afvaart sprint, NK Afvaart Klassiek en het

• Later in het seizoen won Wegman tijdens de World Cup in het Franse Pau

NK Kanopolo.

de finale van de nieuwe olympische discipline ‘Extreme Canoeslalom’.

• Ruud Heijselaar is benoemd tot de voorzitter van de International Canoe
Federation (ICF) Commissie Marathon
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5. Topsport
DOEL EN HOOFDLIJN
Succes op de Olympische Spelen van 2021 en 2024.

AANPAK, VOORTGANG EN RESULTATEN 2021

5.1 Tokyo 2020ne
2021 was het jaar van de uitgestelde Olympische Spelen: Tokyo 2020ne.
Fantastisch dat de Spelen alsnog doorgang konden vinden. De

verwachtingen waren hooggespannen. Sinds 2018 was Nederland telkens
het best presterende zeilland op basis van vele WK titels en medailles. De

oogst in Japan met een keer goud en twee bronzen medailles was daarom
licht teleurstellend. Maar met een derde plaats in het medailleklassement
mogen we hartstikke trots zijn op onze olympische helden. In de breedte

waren het de beste Spelen ooit met alle zeven teams in de medal race en
zes teams die tot het einde om de medailles streden.
Kiran Badloe (RSX) – Goud

Marit Bouwmeester (ILCA 6) – Brons

Annemiek Bekkering & Annette Duetz (49er FX) – Brons
Nicholas Heiner (Finn) – 4e
Lilian de Geus (RSX) – 5e

Bart Lambriex & Pim van Vugt (49er) – 6e

Afrodite Zegers & Lobke Berkhout (470 W) – 10e

Het doel om vier medailles te halen was dichtbij. De medal races waren

ontzettend spannend met virtuele standen die varieerden tussen 3 x goud
en 1 x brons tot ‘slechts’ 1 x goud. De gouden medaille van Kiran kwam

nooit in gevaar omdat deze reeds was beslist voorafgaand aan de medal
race. Kiran volgde hiermee het voorbeeld uit 2012 en 2016 van mentor,

- 18 -

vriend en trainingspartner Dorian. Daarnaast neemt hij ook als watersportambassadeur op een geweldige manier het stokje over, getuige zijn

populariteit bij de jeugd en positieve presentatie in de diverse media.
Aaron McIntosh schreef geschiedenis door als coach op drie

opeenvolgende Spelen goud te halen. Voor de zeilsport, waar je maar één
medaille per sporter kunt verdienen, een unieke prestatie.

Deze Olympische Spelen waren de laatste voor Lobke Berkhout en

Annemiek Bekkering. Hiermee nemen we afscheid van twee iconen van

de Nederlandse zeilsport. Met hun geweldige prestaties (gezamenlijk zeven
wereldtitels en drie olympische medailles) en persoonlijkheden, zijn ze een

voorbeeld voor velen. We zijn blij dat ze betrokken zullen blijven in de sport.

5.2 Wereldtitels
Door de focus op de Olympische Spelen zou je bijna vergeten dat er dit jaar
vier (!) wereldtitels zijn behaald. Lilian en Kiran prolongeerden begin van

dit jaar in Portugal hun titel. Waarna in het najaar twee nieuwe teams een

indrukwekkende start gaven aan hun campagnes richting Parijs 2024. Odile
van Aanholt & Elise de Ruijter (49er FX) en Bart Lambriex & Floris van de
Werken (49er) eisten in Oman de wereldtitel op.

5.3 Druk najaar, kick-start Parijs 2024
Vanwege corona waren veel evenementen verplaatst naar het najaar.

In elke discipline die op het programma staat voor de Spelen van 2024,

werd het WK verzeild. Dus ook een mooie kickstart voor het windfoilen en

kitefoilen. In de IQ foil behaalde Luuc van Opzeeland al een derde plaats op
het WK. En de kitefoilers lieten in 2021 een sterk stijgende lijn zien. Geweldig
om deze nieuwe energieke ‘cultuur’ binnen TeamAllianz te verwelkomen.
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6. Bestuur en bureau
AANPAK, VOORTGANG EN RESULTATEN 2021

6.1 Bestuur
Wijzigingen in de samenstelling

In 2021 zijn Ab Reinders en Christoffer Jonker aangetreden als respectievelijk
bestuurslid Kanosport en bestuurslid Recreatiesport. Samen met Ernst

Jan Broer (voorzitter), Wouter van Catz (penningmeester), Jan Stelwagen

(secretaris/vice-voorzitter), Peter Burggraaff (wedstrijdsport), Marieke Poulie
(topsport) en Frank van den Wall Bake (marketing en sponsoring) vormen

zij het bestuur. Eind 2021 zijn de voorbereidingen gestart voor de opvolging
van Stelwagen en Van den Wall Bake. Zij stoppen na de ALV van mei 2022.
Burggraaff en Poulie werden in 2021 herbenoemd als bestuurslid en zijn
inmiddels begonnen aan hun tweede termijn. Het rooster van aftreden
staat online.

Goed Sportbestuur

De richtlijnen van de Code Goed Sportbestuur zijn een cruciale leidraad

voor het Watersportverbond. Daarnaast is het een belangrijke voorwaarde
voor het kunnen indienen van subsidieaanvragen bij NOC*NSF. Dit komt

tot uitdrukking in de minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF die in 2021 zijn
aangescherpt en die ingevuld moeten worden in 2022 en 2023. Er is een

overzicht opgesteld om dit in deze jaren planmatig aan te pakken. Bij het

aantreden van de nieuwe bestuursleden heeft het bestuur de samenwerking
gericht geëvalueerd. De uitgebreide bestuurs-/zelfevaluatie staat gepland
voor 2022.

In 2021 zijn er geen klachten ingediend bij het Watersportverbond. Eind 2021
is de charter diversiteit van NOC*NSF getekend. In 2022 volgt hierop een
actieplan diversiteit en inclusie.
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Platformstructuur

gespecialiseerd bedrijf was het vergaderen digitaal mogelijk, inclusief het

om Wedstrijd-, Kano-, en Recreatiesport. Met deze structuur willen wij zorgen

en waren er diverse inhoudelijke bijdragen vooraf opgenomen. Dit

stemmen. In de ALV van december was er ruimte voor een jaaroverzichtsfilm

In 2020 zijn wij begonnen met de platformstructuur. Het gaat naast Topsport

bevorderde een strak en snel verloop van de vergadering. De aanwezigen

dat iedereen zich vertegenwoordigd voelt en zich meer kan herkennen in het

toonden zich tevreden over de betrokkenheid en de sfeer.

Watersportverbond. De platforms spelen een belangrijke rol in de inspraak
en bevorderen de samenwerking tussen watersporters, verenigingen,
vrijwilligers, bureau en bestuur.

Vrijwilligers

In 2021 lag het accent rond de platforms op financiële transparantie en het

De watersport wordt mogelijk gemaakt door duizenden vrijwilligers in

begrotingsproces 2022. De financiële transparantie bevordert het inzicht dat

het hele land. Circa 200 vrijwilligers zijn actief in de besturen, platforms,

geldelijke bijdragen vanuit een bepaalde doelgroep (contributie, licentie

commissies en raden van het Watersportverbond zelf. Voor alle vrijwilligers

e.d.) ook (grotendeels) worden aangewend voor de dienstverlening aan

was 2021 wederom een jaar van improviseren en de moed erin houden

deze doelgroep. Het afgelopen jaar is er voor het eerst gewerkt met een

onder afwijkende omstandigheden. Voor deze belangrijke doelgroep kende

Kaderbegroting. Voor de zomer zijn belangrijke opbrengsten (contributie,

het Watersportverbond nog geen beleid/structuur. Dit is in 2021 ontwikkeld

subsidie, sponsoring) en kosten (personeel, kantoor) zo goed mogelijk

en onderdelen zijn inmiddels ingevoerd. De aanpak krijgt vorm langs de

ingeschat zodat de platforms (de kosten van) hun inhoudelijke plannen vorm

verschillende fases die een vrijwilliger doormaakt:

konden geven. Daarnaast kon het prijspeil van bepaalde producten worden
vastgesteld. De Kaderbegroting vormde ook de basis voor een dialoog over

•

Binnenhalen

•

Belonen

•

de speerpunten op het gebied van communicatie en opleidingen. De lessen
van de eerste editie worden vanzelfsprekend meegenomen bij het proces

•

rond de Kaderbegroting in 2022 voor 2023.

•

Begeleiden
Behouden

Beëindigen

Het platform Recreatiesport startte onder aanvoering van bestuurslid

De bijdrage van vrijwilligers aan het Watersportverbond is onmisbaar. Doel

speerpunten. Eind 2021 is het platform ook versterkt op het gebied van

van de betrokkenheid en het onderling enthousiasmeren.

Christoffer Jonker. De bemensing kreeg vorm aan de hand van de

van de aanpak is het bieden van structuur aan vrijwilligers, het bevorderen

motorbootvaren om de verbinding met die doelgroep te bevorderen
(zie ook 2. Recreatiesport).

Financiële commissie

De nieuwe financiële commissie is nu een jaar in functie en is betrokken

ALV

geweest bij de jaarafsluiting 2021 en de begroting 2022. Uiteraard nam de

commissie ook kennis van de voortgangsrapportages gedurende het jaar.

Het jaar kende de twee gebruikelijke ALV’s. De twee bijeenkomsten

De financiële commissie houdt ook toezicht op het IT-project en nam het

stonden gepland in een periode van het jaar dat er beperkende

voortouw bij een risicoanalyse die in 2021 is ingezet en ook nog doorloopt in

coronamaatregelen van kracht waren en vonden daarom online plaats. Dit

2022. Dit traject wordt afgesloten met het informeren van de leden.

werd mogelijk gemaakt door de Tijdelijke Wet Covid-19. Met de inzet van een
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Statuten en huishoudelijk reglement

In de ALV van december 2020 is afgesproken dat de statuten en het

huishoudelijk reglement zouden worden gewijzigd om de volgende redenen:
•

Statuten moeten meer op hoofdlijnen geformuleerd worden en de

•

Verankeren in de statuten van de aansluiting bij het Instituut

•

uitwerking kan ook in afzonderlijke reglementen.

Sportrechtspraak (ISR) voor doping, matchfixing en seksuele

intimidatie/grensoverschrijdend gedrag conform het besluit van de ALV.
Verwerken in de statuten van de instelling van de financiële

commissie en opheffing van de controleraad eveneens conform het
besluit van de ALV.

Tegelijk is de notaris gevraagd om de mogelijke consequenties van de

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en de mogelijkheden van digitale
besluitvorming binnen de vereniging te verwerken. En er is toegezegd

dat aandacht besteed zou worden aan taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van platforms.

Een werkgroep is in januari 2021 door het bestuur gevraagd om kritisch naar
de statuten en het huishoudelijk reglement te kijken. Zij hebben in korte tijd
commentaar geleverd en hun opmerkingen zijn, in overleg met de notaris,

zoveel moglijk verwerkt. Tijdens de ALV van mei 2021 bleek dat er nog diverse

nieuwe vragen en opmerkingen waren die, buiten het bestek van een digitale
vergadering om, een nadere beantwoording en afweging vroegen. Het

bestuur heeft staande de vergadering besloten om de voorgelegde statuten
en het huishoudelijk reglement terug te trekken uit de besluitvorming.

De tekst van de concept statuten en het huishoudelijk reglement zijn op
grond van de input tijdens de ALV op diverse punten bijgesteld. Voor de

verenigingen is een consultatiesessie georganiseerd op 1 november 2021
waarin deze nieuwe teksten zijn voorgelegd. Tevens is de mogelijkheid

geboden om schriftelijk te reageren. In goed overleg kon voor de meeste
punten die uit deze consultatiesessie naar voren kwamen, een oplossing
worden gevonden.
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De verwerking van de aansluiting bij het ISR bleek de meeste vragen en
discussie op te roepen. Verder is afgesproken dat er nader advies zou

worden ingewonnen bij een onafhankelijk Sportrechtadvocaat en is het
ISR verzocht een toelichting te geven op haar werkwijze. Dit kwam op 6
december samen en in de ALV later die maand zijn de statuten en het
huishoudelijk reglement vastgesteld.

Veilig sportklimaat

Een veilig klimaat in de omgeving waarin je verkeert. Het onderwerp

domineert het nieuws al langere tijd, zowel binnen de sport als daarbuiten.
Voor het Watersportverbond reden om anderhalf jaar geleden een veilig
sportklimaat onder de aandacht te brengen van haar verenigingen en

ook zelf te werken aan verbeteringen. Zo staan op de website tips hoe je

proactief en preventief met dit thema aan de slag kan. Een onderdeel vormt
de aansluiting bij het Instituut Sport Rechtspraak (ISR). Tijdens de laatste

ALV afgelopen december werd de statutenwijziging die hiervoor nodig was,
aangenomen.

Wij zijn van mening dat we als bond het aan onszelf verplicht zijn om aan
te sluiten bij het ISR. Dit is in lijn met beleid van NOC*NSF. Ruim 70 andere
sportorganisaties gingen ons voor. De aansluiting kent voor ons de
volgende redenen:
•

Met de erkenning van het ISR erken je als vereniging ook diens

gedragsregels. Ervaart een lid van een vereniging dat deze worden

overschreden, kan die persoon op relatief laagdrempelige en veilige

manier bij een extern, onafhankelijk, objectief en professioneel bureau
•

een klacht indienen.

Het ISR zorgt voor een snelle follow-up, onderzoekt de klacht en kan

op grond hiervan een schikking bewerkstelligen en, indien nodig, een

tuchtrechtelijke uitspraak doen. Het onderzoek is gratis en onafhankelijk
•

en het ontzorgt daarmee het bestuur van de betrokken vereniging.

De meeste verenigingen, is de ervaring tot nu toe, zijn onvoldoende
toegerust met de juiste kennis en ervaring om een dergelijk

- 23 -

•
•

balans tussen het werken vanuit huis/locatie en kantoor. Grofweg in de

onafhankelijk onderzoek gedegen uit te voeren.

verdeling 60% kantoor, 40% thuis (in de functies die dit toelaten).

Een en ander laat overigens onverlet dat daarnaast of in plaats hiervan
aangifte kan worden gedaan bij de politie.

Tot slot vormden corona ook een uitdaging voor ons topsporters. Bovenal in

De huidige taken van de tuchtraad van het Watersportverbond m.b.t.

de periode in de aanloop naar en tijdens de Olympische Spelen in Japan.

matchfixing, doping en seksuele intimidatie zullen worden uitgevoerd
door het ISR, een onafhankelijk en beter toegerust orgaan.

Het Watersportverbond stelt modelstatuten gratis beschikbaar voor lid-

Allianz

ook de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en digitale besluitvorming

het partnership voor de komende acht jaar. Allianz ondersteunt hiermee het

Allianz en het Watersportverbond hebben in 2021 een begin gemaakt met

verenigingen. In deze modelstatuten zijn naast de aansluiting bij het ISR

Watersportverbond in haar missie Nederlanders veilig, succesvol en met

verwerkt. Deze zijn opgesteld door een notaris in samenwerking met het

plezier het water op te laten gaan, nu en in de toekomst. Daarnaast is Allianz

College van Deskundigen van het Watersportverbond. Speciaal voor leden

hoofdsponsor geworden van het Jeugd WK 2022 en het WK Zeilen 2023 in Den

biedt het Watersportverbond de mogelijkheid om, tegen een gereduceerd

Haag, en de jaarlijkse Allianz Regatta, onderdeel van de Dutch Water Week.

tarief, de statutenwijziging uit te voeren en notarieel vast te laten leggen.

Het is tevens een aanvulling op het wereldwijde partnership van Allianz met
de Olympische en Paralympische Spelen.

6.2 Bureau

Beide partijen zijn, ondanks corona, tevreden over het eerste jaar van

Corona

topsporters en de andere uitingen en naar omstandigheden was er een

het partnership. Allianz was snel en goed zichtbaar in de zeilen van de

goede editie van de Allianz Regatta met het topsportdeel in het voorjaar

Door corona werden verenigingen, vrijwilligers, sporters en medewerkers

en het Open Nederlands Kampioenschap (ONK) in het najaar. Het Olympic

wederom op de proef gesteld. De verenigingen en de vrijwilligers toonden

Festival met Optimist on Tour XL, uitzwaaimoment en huldiging van de

veerkracht en creativiteit om er het beste van te maken. Bestuur en bureau

sporters, ontbijtsessies tijdens de medal races met de familie en vrienden

hebben ingezet op de lobby om de watersport zoveel mogelijk open te

van de sporters, vormden een creatief en geslaagd alternatief voor de

houden en op adequate informatievoorziening aan de achterban. Ondanks

hoofdsponsor tijdens de Spelen.

het gemis van de ontmoeting waren online sessies goed bezocht en naast
de inhoud ook van waarde voor de brede onderlinge uitwisseling. Het

Allianz toonde bereidheid en daadkracht om een verzekeringspropositie

onderstreept het belang om ook in 2022 en goede mix van online en fysieke

voor verenigingen te gaan ontwikkelen. Daarnaast sprong Allianz bij in

bijeenkomsten te organiseren.

voorkomende, onvoorziene gevallen.

Thuiswerken was wederom gedurende het merendeel van het jaar de

realiteit voor de medewerkers van het Watersportverbond. Dit met alle

The Future is Water

inmiddels wel bekende voor- en nadelen. In 2021 startte ook de proef hybride

De synergie tussen de partners komt tot uitdrukking in het motto van het

werken. Dit betekent dat het team van het Watersportverbond inzet op een
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partnership: ‘The Future is Water’ (TFIW). De partners geloven in de kracht van

aan de Dutch Water Week te koppelen. Eigenlijk zijn alle evenementen met

rond het thema duurzaamheid en water via de pijlers: topsporters/

De verenigingen zijn onmisbaar bij de groei en ontwikkeling van de Dutch

een link naar water welkom om zich aan de Dutch Water Week te verbinden.

water en in de kracht van sport. TFIW richt zich op het creëren van bewustzijn

Water Week. Het doel van het evenement is immers een stimulans te zijn

ambassadeurs, evenementen, verenigingen en educatie. TFIW is in het

voor de watersport en dus ook voor de verenigingen. Zij spelen bovendien

najaar goed gelanceerd op een prestigieus congres.

een cruciale rol bij de organisatie van het evenement, bijvoorbeeld bij de
organisatie van de wedstrijden op het water.

Dutch Water Week

In 2021 maakte het Watersportverbond bekend dat vanaf 2022 de

(J)WK

Allianz Regatta wordt gevaren vanuit Almere in de zuidelijke kom van

In 2021 is de voorbereiding op het JWK en het WK op stoom gekomen. Er is

het IJsselmeer/Markermeer.

een nieuwe projectleider gestart en er is cruciale voortgnag geboekt met de

wedstrijdcomités (en daarmee de betrokken verenigingen) en het kernteam

Na vele jaren verlaat het evenement Medemblik. Het Watersportverbond

dat verantwoordelijk is voor de wedstrijdorganisatie.

is Medemblik dankbaar voor de cruciale rol die het heeft gespeeld in de

ontwikkeling van de sport. De regatta is toonaangevend en innovatief en dat
willen we blijven. Daarvoor is een plan opgesteld in samenwerking met de

vaste eventpartner TIG Sports. Een plan dat meer en stevige partners vraagt

HR

Almere, Lelystad, Flevoland en Amsterdam.

elkaar gaan samenwerken. Dit was noodzakelijk om met minder mensen

Door de reorganisatie in 2020 moest het bureau op een nieuwe manier met

die onze ambitie willen omarmen. Die partners zijn er in 2021 gekomen met

min of meer hetzelfde werk te kunnen doen. Kortere lijntjes, intensievere

samenwerking en focus (met behulp van het concrete jaarplan) zijn daarin

De Allianz Regatta is de kern van het evenement. Naast de wereldtop in

belangrijk geweest. De medewerkers (momenteel: 26) moesten ook deels

de olympische klassen strijden Nederlandse en buitenlandse

nieuwe rollen oppakken. In 2021 is daarom ook een functiewijzigingstraject

wedstrijdzeilers tegen hetzelfde decor ook in andere klassen om het

voor alle medewerkers doorlopen.

Open Nederlands Kampioenschap.

Het evenement vindt plaats in de wateren voor Almere en Lelystad.

Op verschillende plekken op het water worden wedstrijden gehouden in

ICT

Er worden demonstraties van het nieuwe urban watersporten georganiseerd

besluitvorming, gestart met de ontwikkeling van een nieuw IT-systeem:

Het Watersportverbond is in 2021, na zorgvuldige afweging en

een aantal moderne maar ook in de langer bestaande zeilklassen.

Mijn Watersportverbond/Neptunus. Het huidige IT-systeem voldoet niet

en er zal voldoende gelegenheid zijn om zelf te sporten als nieuwkomer en

meer aan de eisen die wij als bond stellen. Daarnaast moet het IT-systeem

als liefhebber.

een bijdrage leveren aan de benodigde efficientie van het bureau na de
reorganisatie. Met een nieuw systeem willen ook beter aansluiten bij de

Er zal een koppeling gemaakt worden met de Floriade en met Pampus. Het

administratie(systemen) van onze leden.

is ook de ambitie om beurzen en andere evenementen op en aan het water
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Er zijn verschillende opties overwogen voor de verbeterde invulling van

6.3 Communicatie

standaard componenten). Het Watersportverbond heeft daarom een

Elke donderdag versturen wij een digitale nieuwsbrief naar drie verschillende

het IT-systeem en er is gekozen om een systeem zelf te ontwikkelen (i.c.m.
programmeerpartner aangesteld die zowel IT-inhoudelijk als procesmatig

doelgroepen:

meedenkt.

Met de eigen ontwikkeling komt er een IT-systeem dat precies past bij

Ledennieuwsbrief

het huidige systeem en dat betekent dat er tempo en impact gemaakt

digitale nieuwsbrief heeft een vast ritme en verschijnt twee donderdagen

het Watersportverbond. Er komt ook een einde aan verbeterslagen op

De ledennieuwsbrief is gericht aan de leden van onze verenigingen. De

kan worden door een groot probleem gefaseerd in deelprojecten aan

in de maand. Het databestand is gestaag gegroeid en de belangstelling

te pakken. Het IT-systeem zal worden ontwikkeld in verbinding met de

ervoor ook, gezien de groeiende open- en klikcijfers. Het streven is altijd om

organisatieontwikkeling en procesvebetering. In de toekomst kunnen

relevant nieuws te brengen op het gebied van recreatiesport, wedstrijdsport,

nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd als gevolg van nieuwe

kanosport en topsport.

ontwikkelingen. Het vernieuwde IT-systeem brengt voordelen voor zowel de
interne organisatie als voor verenigingen/aangesloten locaties, leden van

Besturennieuwsbrief

verenigingen en klanten van het Watersportverbond.

Deze is gericht aan de besturen en functionarissen van onze verenigingen en
verschijnt één keer per maand. Ook hier is het aantal ontvangers gegroeid

ICP

evenals het open- en klikratio. Daaruit maken wij op dat wij meer bestuurders

In 2021 is de herziening van het ICP doorgevoerd. Met de herziening willen

en functionarissen met meer nieuws bereiken. Het doel van deze nieuwsbrief

wij en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) mogelijk

is om bestuurders/functionarissen relevant nieuws te brengen waarmee zij

misbruik van het ICP tegengaan en ervoor zorgen dat het ICP in de meeste

hun vereniging beter kunnen besturen.

Europese landen geaccepteerd blijft of weer wordt. Concreet betekent dit

dat het ICP niet meer wordt verkocht aan tussenpersonen en buitenlanders.
Vanzelfsprekend komt deze herziening, zoals verwacht, tot uitdrukking in de

Kanonieuwsbrief

leidt het nog niet tot een verbeterde acceptatie in meer landen. De

nieuwsbrief met het belangrijkste nieuws voor de kanosport ten aanzien van

omzetcijfers. Hoewel het mogelijk misbruik van het ICP wordt tegengegaan,

Elke maand ontvangen alle leden van onze kanoverenigingen een digitale

diplomatieke voortgang van de betrokken ministeries heeft op dat vlak

recreatie-, wedstrijd- en topsport. Zowel de open- als klikratio zijn redelijk stabiel.

nog onvoldoende effect. Dit heeft onder andere tot gevolg dat, door het
gat tussen het ICP en de Zeebrief, het voor sommige watersporters niet

mogelijk is om met adequate papieren in het buitenland te varen. Wij blijven

Webinars

oplossing benadrukken.

Webinars boden uitkomst om elkaar toch digitaal te ontmoeten en

de voortgang monitoren en het belang van een betaalbare en praktische

Ook 2021 was een jaar waarin fysiek bijeenkomen bijna niet mogelijk was.
informatie uit te wisselen. De volgende webinars werden georganiseerd
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toelichting Nieuwe Regels voor Wedstrijdzeilen

Elise de Ruiter en Willemijn Offerman van Team Allianz over hun
voorbereiding op een wedstrijd
Hoe werkt een gemeente?
Emissieloosvaren

Gemeenteraadsverkiezingen: Hoe leg je goed contact met je gemeente?
Marifoonegebruik (i.s.m. VarenDoeJeSamen!)
Regio Zuid Holland

Zo bereid je succesvol wedstrijden voor deze zomer
Bijeenkomst voor wedstrijdofficials

Doorontwikkeling website en informatievoorziening

Wij zijn continue bezig de website informatiever en beter te maken. Dat

doen we door de indeling en routing slimmer en beter te maken. Zo is voor
verenigingen een meer overzichtelijk sectie gekomen met naar thema

geclusterde informatie. Daarnaast hebben we ook een slag geslagen om

teksten beter leesbaar te maken. Het bezoek aan de website is structureel en

het hele jaar door toegenomen evenals het aantal artikelen dat wordt gelezen.

Social Media

Op social media is een strategie per kanaal van het Watersportverbond

(Watersportverbond, TeamAllianz, Wedstrijdzeilen, Kanosport, Optimist on
Tour) ontwikkeld qua inhoud en tone of voice. Het aantal volgers en de
interactie is licht gestegen.

Kanomagazine

Vier keer per jaar ontvangen alle kanoleden en abonnees (5.500) het
gedrukte Kanomagazine thuis. Dit jaar is een nieuwe hoofdredacteur

aangetreden. Ook voor het magazine wordt de verhouding tussen recreatie-,
wedstrijd- en topsport goed bewaakt.
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7. Financiën
Resultaat

Het saldo van de baten in 2021 (€ 5.530k) is lager dan de begrote baten

ad € 5.667k. Ondanks dat de baten lager zijn uitgevallen dan begroot, is
het resultaat over 2021 uitgekomen op een positief saldo van € 70k. De

ontwikkeling van de afname van zowel de baten als de lasten zal hieronder
nader worden besproken.

Baten

Subsidies NOC*NSF
Overige subsidies en
sponsorbijdragen
Contributies en

ledeninkomsten
Overige baten
Totaal

Resultaat 2021

Begroting 2021

Resultaat 2020

2.492.912

2.488.020

2.427.485

854.816

860.000

1.196.740

1.241.397

1.227.953

1.265.095

941.298

1.091.255

847.153

5.530.423

5.667.228

5.736.473

De afname van de baten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de

overige baten en meer in het bijzonder als gevolg van minder verkochte

wedstrijddocumenten (-€ 38k) en ICP’s (-€ 100k). Ook de lagere inkomsten
voor de organisatie van Optimist on Tour zijn hierop van invloed, met
overigens ook lagere lasten tot gevolg.
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Lasten

Personeelslasten
Afschrijvingen op activa
Overige lasten
Totaal

het gebied van de kanosport in 2021 fors uitgebreid, hetgeen - naast extra
Resultaat 2021

Begroting 2021

Resultaat 2020

1.743.651

1.873.074

2.372.356

213.345

223.240

258.260

3.503.573

3.517.389

3.246.875

5.460.569

5.613.703

5.877.491

opbrengsten - tot hogere kosten leidt ten opzichte van voorgaand jaar.

De kosten voor Communicatie en Sponsoring liggen wegens niet begrote
activatiekosten voor de sponsor (€ 141k) hoger dan begroot.

De toename in de post algmene kosten wordt veroorzaakt door de lange(re)
inzet van de externe controller in 2021, als gevolg van langdurig verzuim van
een eigen medewerker. Deze inzet was ten tijde van het opmaken van de
begroting 2021 ook nog niet voorzien.

In 2021 zijn de werkelijke personeelslasten lager dan begroot. De oorzaak

ligt met name in het feit dat wegens reisbeperkingen/thuiswerkplicht fors

Bestemmingsreserve Veiligheid en Opleidingen

uitgevallen door enerzijds meer inzet van eigen personeel en anderzijds het

van de Stichting VAMEX. Deze baten dienen ten goede te komen aan veiligheid

In de jaren 2020 en 2021 is in totaal € 575k ontvangen als bate uit de liquidatie

minder reiskosten zijn gemaakt. Daarnaast is de externe inhuur IT fors lager

en opleidingen. In 2020 is € 350k opgenomen in een bestemmingsreserve. In

ter beschikking hebben van een IT-ontwikkelaar uit subsidiemiddelen.

2021 is € 225k uitgegeven aan het beoogde doel, te weten de voorbereiding

Resultaat 2021

Begroting 2021

Resultaat 2020

187.843

199.425

200.071

2.864.572

2.938.703

2.575.675

1.978

-

9.438

Autokosten

14.231

12.261

13.691

Kantoorkosten

165.111

178.500

246.828

269.838

188.500

201.172

3.246.875

3.377.056

3.246.875

Huisvestingslasten
Exploitatiekosten
Verkoopkosten

Algemene kosten
Totaal

van een verbeterslag op CWO-opleidingen en de ontwikkeling van (nieuwe)

opleidingen. Toekomstige uitgaven aan veiligheid en opleidingen zullen leiden
tot een vrijval van de bestemmingsreserve aan de algemene reserve.

Continuïteit en risico

Voor een toelichting op de continuïteit en een opsomming van de financiële
risico’s wordt verwezen naar de paragraaf Informatieverschaffing over

continuïteit als onderdeel van de Grondslagen in hoofdstuk 8 (Jaarrekening).

Alhoewel in 2021 het Watersportverbond meer events (met name Optimist on
Tour) heeft kunnen organiseren dan in 2020 wegens soepelere maatregelen

rondom de bestrijding van het coronavirus, waren dit er minder dan begroot.
Dit heeft tot lagere organisatiekosten (onder exploitatiekosten) geleid.

Daarnaast zijn de activiteiten met een sprintprogramma in Rotterdam op
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8. Jaarrekening (d.d. 5 april 2022)
Balans per 31 december 2021
(na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2021

31-12-2020

Activa

Passiva

Vaste activa

Eigen vermogen

5

Herwaarderingsreserve

6

Immateriële vaste activa

1

Bedrijfs-software
Materiële vaste activa

107.487

Bestemmingsreserve

181.604

Overige reserve

2

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

158.919

223.077

Andere vaste bedrijfsmiddelen

333.623

436.767

492.542

659.844

7

31-12-2021

31-12-2020

-

37.000

400.000

350.000

1.050.636

1.030.782

1.450.636

1.417.782

21.590

34.278

Voorzieningen
Overige voorzieningen
Kortlopende schulden

Vlottende activa
Vorderingen

3

1.179.413

1.494.968

Liquide middelen

4

1.963.972

544.784

3.743.414

2.881.200

Schulden aan banken

8

-

84

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten

9

360.104

282.095

10

198.818

160.635

11

1.712.266

986.326

2.271.188

1.429.140

3.743.414

2.881.200

Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passi
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Staat van baten en lasten over 2021
Resultaat 2021
Baten

Kasstroomoverzicht over 2021
Begroting 2021

Resultaat 2020

Overige subsidies en
sponsorbijdragen
Contributies en ledeninkomsten
Overige baten

2.492.912

2.488.020

2.427.485

854.816

860.000

1.196.740

1.241.397

1.227.953

1.265.095

941.298

1.091.255

847.153

5.530.423

5.667.228

5.736.473

Saldo van baten en lasten

13

Afschrijvingen op immateriële
en materiële vaste activa

14

213.345

223.240

258.260

Overige lasten

15

3.503.573

3.517.389

3.246.875

Afschrijvingen

5.460.569

5.613.703

5.877.491

69.854

53.525

-141.018

-

-

500.000

Totaal van bedrijfsresultaat

Totaal van netto resultaat

Toename van de voorzieningen
Afname van de voorzieningen

1.743.651

1.873.074

Mutatie vorderingen

2.372.356

Overige reserve

3

16

69.854

53.525

-141.018

-

-

-

69.854

53.525

358.982

Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties
Opbrengst vereffening Stichting Vamex

251.306

276.768

1.645

176.754

-14.333

-162.409

238.618

291.113

315.555

-656.814

842.132

521.945

1.157.687

-134.869

1.466.159

15.226

-

500.000

1.466.159

515.226

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verwerving van immateriële vaste activa

1

-5.425

-

Verwerving van materiële vaste activa

1

-41.462

-149.551

-46.887

-149.551

-84

84

1.419.188

365.759

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten
Toename (afname) van de schulden aan kredietinstellingen
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen

50.000

350.000

19.854

8.982

69.854

358.982

16

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

Bestemming saldo van baten en
lasten
Bestemmingsreserve

14

Toename (afname) van overige schulden

Totaal van som der kosten

Bekostiging uit
bestemmingsreserve

-141.018

Verandering in werkkapitaal

Lasten uit hoofde van
personeelsbeloningen

Totaal van netto resultaat

69.854

Aanpassingen voor

Lasten

Vereffeningsopbrengst Stichting
Vamex

2020

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

12

Subsidies NOC*NSF

2021

- 31
- 31
--

8

2021

2020

Geldmiddelen aan het begin van de periode

544.784

179.025

Toename (afname) van geldmiddelen

1.419.188

365.759

1.963.972

544.784

Grondslagen

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het einde van de periode

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs,

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing
met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening

houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf

ALGEMENE TOELICHTING

het moment van ingebruikneming.

Informatieverschaffing over schattingen

Materiële vaste activa

jaarrekening vormt de leiding van Koninklijk Nederlands Watersport Verbond

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de

De materiele vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs,

zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor

met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd

de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van

op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis

het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van

van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen

een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van

opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

ingebruikneming.

In afwijking van bovenstaande vindt de waardering van het gebouw in

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Bolsward plaats op basis van actuele waarde. Ter omvang van de waardering
hiervan op balansdatum is tevens een herwaarderingsreserve gevormd.

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke

Vorderingen

640, en luidt in €, de functionele valuta van de organisatie.

waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De

bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële

reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden

De waardering van activa en passiva en de bepaling van de staat van baten

in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van

en lasten vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij een specifieke

individuele beoordeling van de vorderingen.

andere waarderingsgrondslag is aangegeven.
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Bestemmingsreserves

Kortlopende schulden

hiertoe gevormde bestemmingsreserve wordt separaat weergegeven

reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Het gedeelte van de exploitatiekosten dat wordt bekostigd vanuit de

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de

in de Staat van Baten en Lasten conform de van toepassing zijnde

Deze is gelijk aan de nominale waarde.

verslaggevingsrichtlijnen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Voorzieningen

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd
en/of de diensten zijn verricht. De kosten worden in aanmerking

Een voorziening wordt gevormd uit hoofde van verplichtingen waarvan

genomen in het jaar waarin deze zich voordoen of voorzienbaar zijn. De

het waarschijnlijk is dat zij in de toekomst moeten worden afgewikkeld

afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de geschatte

en waarvan de omvang en timing redelijkerwijs zijn in te schatten. De

economische levensduur. Afschrijvingen vangen aan vanaf het moment

omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van

van ingebruikneming van het activum. Resultaten van deelnemingen en

de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen

overige financiële belangen worden (naar rato van het belang van het

per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden tegen nominale

Watersportverbond in de onderneming) verantwoord overeenkomstig

waarde opgenomen, tenzij anders vermeld. Het Watersportverbond

de jaarrekening van de betreffende onderneming, waarbij de

heeft de pensioenregeling van haar medewerkers ondergebracht

resultaatbepaling op basis van de waarderingsgrondslagen van het

bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds Zorg en

Watersportverbond plaatsvindt.

Welzijn. Het ouderdomspensioen is een toegezegdpensioenregeling

op basis van (voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon. Indexatie van

de pensioenrechten is afhankelijk van de financiële positie waarin het
pensioenfonds zich bevindt. De aan de pensioenuitvoerder te betalen

Subsidiebaten

voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet

balans verantwoord onder de vlottende passiva. In de exploitatierekening

premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord en,

De ontvangen doch nog niet bestede subsidiegelden worden op de

is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen. Het

wordt dat deel verantwoord, dat conform besteding betrekking heeft

Watersportverbond heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende

op het verslagjaar. Bij de afdeling Topsport wordt de subsidie in de

bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds,

exploitatierekening verantwoord conform matching van de baten en lasten.

anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen. Om deze
reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in
die periode ten laste van het resultaat gebracht.

Lasten

Op basis van bovenstaande is de pensioenregeling aan te merken als een

verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het

toegezegde-bijdrageregeling.
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Toelichting op de balans

2 Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en
-terreinen

Andere vaste
bedrijfsmiddelen

Totaal

308.589

1.340.513

1.649.102

Cumulatieve afschrijvingen

-85.512

-903.746

-989.258

Boekwaarde per 1 januari 2021

223.077

436.767

659.844

Investeringen

-

41.462

41.462

Afschrijvingen

-27.158

-144.606

-171.764

-

-78.994

-78.994

Activa
Vaste activa
1 Immateriële vaste activa

Stand per 1 januari 2021
Bedrijfs-software

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Stand per 1 januari 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2021

595.257
-413.653

Mutaties

181.604

Mutaties

Desinvesteringen

Investeringen

5.425

Afschrijvingen

-79.542

Desinvesteringen herwaarderingen

-37.000

-

-37.000

-74.117

Afschrijvingen op desinvesteringen

-

78.994

78.994

-64.158

-103.144

-167.302

Verkrijgings- of
vervaardigingsprijs

308.589

1.302.980

1.611.569

Cumulatieve herwaarderingen

-37.000

-

-37.000

Cumulatieve afschrijvingen

-112.670

-969.357

-1.082.027

Boekwaarde per 31 december 2021

158.919

333.623

492.542

0-10%

10-33,33%

Saldo mutaties

Saldo mutaties
Stand per 31 december 2021

Stand per 31 december 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

600.682

Cumulatieve afschrijvingen

-493.195

Boekwaarde per 31 december 2021
Afschrijvingspercentages

107.487
11,11-33,33%

Afschrijvingspercentages

De gemeente Súd-West Fryslân (waaronder Bolsward) en het Watersportverbond
hadden een opstalovereenkomst voor het pand Hichtumerweg 17a in Bolsward.

De opstalovereenkomst kende een looptijd tot 1 maart 2025. Het pand werd nog

beperkt ingezet en diende hoofdzakelijk als werklocatie voor een vanuit Friesland

opererende medewerker. In het licht van besparingen en met de mogelijkheid om
met deze medewerker overeenstemming te bereiken om vanuit huis (en kantoor
in Utrecht) te werken, is besloten afstand te doen van het pand. In het verlengde
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daarvan is de gemeente verzocht de opstalovereenkomst zonder verdere
wederzijdse verplichtingen te beëindigen. De gemeente heeft hier per

31-12-2021

31-12-2020

ABN AMRO

1.923.112

544.281

Bunq Bank

40.822

-

503

503

1.963.972

544.784

4 Liquide middelen

1 augustus 2021 mee ingestemd. De bestaande waardering van dit pand tegen

actuele waarde van € 37.000 is dan ook volledig afgeboekt, met een gelijktijdige
afboeking van de herwaarderingsreserve voor een gelijk bedrag. De ultimo

Kas

boekjaar opgenomen post Gebouwen en terreinen bestaat uit de geactiveerde
verbouwings- en huurdersinvesteringen in het pand aan de Orteliuslaan te
Utrecht, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.

Opmerking beperkte vrije beschikbaarheid liquide middelen

Er is ten behoeve van de verhuurder van het bedrijfspand aan de Orteliuslaan in

Vlottende activa
31-12-2021

31-12-2020

Debiteuren

947.192

557.897

Overige vorderingen en overlopende activa

232.221

937.071

1.179.413

1.494.968

992.192

602.897

-45.000

-45.000

947.192

557.897

Utrecht een bankgarantie afgegeven ter grootte van € 32.781. De overige liquide
middelen staan geheel ter vrije beschikking van het Watersportverbond.

3 Vorderingen

Passiva

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Debiteuren
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

Bestemmingsreserve

Overige reserve

Totaal

37.000

350.000

1.030.782

1.417.782

Mutatie uit resultaatverdeling

-

50.000

-

50.000

Uit resultaatverdeling

-

-

19.854

19.854

-37.000

-

-

-37.000

-

400.000

1.050.636

1.450.636

2021

2020

37.000

37.000

-37.000

-

-

37.000

5 Eigen vermogen
Stand per 1 januari 2021

Vrijval

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten

Herwaarderingsreserve

Stand per 31 december 2021

170.410

260.591

Nog te ontvangen bedragen

38.133

545.000

Betaalde voorschotten derden

13.145

5.643

6 Herwaarderingsreserve

Nog te factureren bedragen

8.114

15.700

Stand per 1 januari

Nog door te belasten bedragen

2.419

110.137

Vrijval

232.221

937.071

Stand per 31 december

De post nog te ontvangen bedragen bevat ultimo 2020 een bedrag van

De herwaarderingsreserve is gevormd uit hoofde van de waardering op actuele

liquidatie en vereffenning van Stichting Vamex. Medio maart 2021 is dit

pand in 2021 is de herwaarderingsreserve in 2021 in zijn geheel vrijgevallen.

waarde van het pand in Bolsward. Naar aanleiding van het afstoten van dit

€ 500k, hetgeen toeziet op een te ontvangen bedrag uit hoofde van de
bedrag door het Watersportverbond ontvangen.
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2021

2020

Stand per 1 januari

350.000

-

Resultaatverdeling

50.000

350.000

400.000

350.000

2021

2020

350.000

-

50.000

350.000

400.000

350.000

Stand per 1 januari
Dotatie ten laste van resultaat

(Jeugd-) WK 2022/2023
Totaal

Stand per 31 december

21.687

-

-1.742

21.590

19.945

welke gebaseerd is op het uitgangspunt dat voor het eerstvolgende jubileum
wordt gespaard. In 2021 zijn geen jubileum gratificaties uitgekeerd.
2021

2020

14.333

-

-

175.000

14.333

175.000

-14.333

-160.667

-

14.333

Reorganisatievoorziening

bestemmingsreserve van € 50k plaatsgevonden. Eenzelfde dotatie zal ook

Stand per 1 januari

in 2022 en 2023 plaatsvinden.

Dotatie ten laste van resultaat
2021

2020

7 Overige reserve

Onttrekking wegens afwikkeling reorganisatie
1.030.782

1.021.800

19.854

8.982

1.050.636

1.030.782

Stand per 31 december

Het Watersportverbond heeft in het boekjaar 2020 als gevolg

van de economische onzekerheid en terugloop in inkomsten een

Voorzieningen

reorganisatie aangekondigd en doorgevoerd, in samenspraak met de
31-12-2021

31-12-2020

21.590

19.945

-

14.333

21.590

34.278

Personeelsvertegenwoordiging en in overeenstemming met van toepassing
zijnde regelgeving. Teneinde de financi le afwikkeling hiervan correct te

Overige voorzieningen

Reorganisatievoorziening

21.590

van het bruto maandsalaris. Hieruit voortvloeiend is een voorziening gevormd

organisatie van het WK Zeilen in 2023 heeft in 2021 een dotatie aan de

Voorziening jubilea

1.754

op een éénmalige gratificatie ten bedrage van 50%, 100% respectievelijk 150%

19. Ten behoeve van de bijdrage van het Watersportverbond aan de

Stand per 31 december

1.645

ter gelegenheid van het 10-, 25- respectievelijk 40-jarig dienstjubileum recht

in 2020 wordt verwezen naar de toelichting onder punt 16 op pagina

Uit resultaatverdeling

19.933

Medewerkers van het Watersportverbond hebben op basis van de CAO Sport

Voor een nadere toelichting op het verloop van de bestemmingsreserve

Stand per 1 januari

19.945

Onttrekking wegens jubilea uitkeringen

Uitsplitsing bestemmingsreserve
Veiligheid en Opleidingen

2020

Voorziening jubilea

Bestemmingsreserve

Stand per 31 december

2021

presenteren is een voorziening getroffen ter omvang van € 175.000, welke toeziet
op uit te keren transitievergoedingen en te maken kosten voor juridisch advies
en outplacement ten behoeve van de betrokken medewerkers die gedurende
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2020 het Watersportverbond hebben moeten verlaten. Begin 2021 hebben zich

naar verwachting en in samenspraak met TIG Sports in 2022/2023 uitgevoerd.

is de voorziening volledig afgewikkeld.

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Kortlopende schulden

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

de laatste uitgaven voor outplacement en juridisch advies gematerialiseerd en

31-12-2021

31-12-2020

Huurverplichtingen

Het Watersportverbond heeft per 1 april 2017 een huurovereenkomst

8 Schulden aan banken
Rekening-courant Bunq Bank

-

afgesloten ten behoeve van haar (nieuwe) huisvesting aan de Orteliuslaan

84

1041 te Utrecht. De huurovereenkomst heeft een looptijd van 11 jaar en 7
maanden, ingaande per 1 april 2017.

9 Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

282.095

Ultimo 2021 bedraagt de jaarlijkse huurverplichting € 117.038 inclusief

120.930

56.940

Het Watersportverbond heeft per 1 april 2016 een huurovereenkomst

77.888

103.695

198.818

160.635

360.104

servicekosten.

10 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonheffing

afgesloten met het Regatta Center Medemblik B.V. inzake de huur van

een kantoorgebouw in het International Sailing Center te Medemblik. De

overeenkomst heeft een looptijd van 10 jaar en eindigt derhalve per 1 april
2026. Ultimo 2021 bedraagt de jaarlijkse huurverplichting € 72.000.

11 Overige schulden en overlopende passiva
Te verrekenen TIG Sports inzake (Jeugd-) WK 2022/2023

1.024.373

412.982

Vooruitontvangen bedragen

282.721

285.424

Nog te betalen kosten

163.978

49.420

Door te storten bedragen

91.050

-

Reservering vakantiegeld

62.442

54.917

Rekening-courant (Hoofd-)sponsor

62.309

71.146

Reservering vakantiedagen

24.476

31.071

917

67.269

-

14.097

1.712.266

986.326

Nettolonen
Terug te betalen subsidies

Ten behoeve van het Nationaal Topzeilcentrum in Den Haag (NTC Den

Haag) heeft het Watersportverbond een huurcontract afgesloten. Aangezien
het NTC met ingang van 2017 economisch verzelfstandigd is en derhalve
ook haar eigen (huur-)kosten draagt, drukken de uit hoofde van deze

huurovereenkomst te maken huurlasten niet langer op het exploitatieresultaat
van het Watersportverbond, maar worden volledig doorbelast aan het
NTC. Aangezien het huurcontract formeel nog wel op naam van het

Watersportverbond staat en zij dus een contractueel aanspreekbare partij is,
wordt de onderhavige huurovereenkomst onderstaand toegelicht:

Velum Vastgoed B.V., huur Hellingweg 11 Den Haag. De overeenkomst is
aangegaan per 1 januari 2017 met een looptijd van 4 jaar. Eind 2020 is

deze overeenkomst verlengd en per ultimo 2021 bedraagt de jaarlijkse

De schuld aan TIG Sports betreft een betaling van één van de financiële partners

huurverplichting € 197.857.

van het evenement welke eind 2021 nog doorbetaald moest worden aan de

organisator van het (Jeugd-) WK 2022/2023, TIG Sports. Deze betaling wordt
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Kredietfaciliteit

Toelichting op de staat van baten en lasten

Het Watersportverbond heeft een kredietfaciliteit ter grootte van € 200.000
bij de ABN-AMRO Bank. Ten behoeve van deze faciliteit is een pandrecht

Resultaat 2021

Begroting 2021

Resultaat 2020

2.492.912

2.488.020

2.427.485

854.816

860.000

1.196.740

1.241.397

1.227.953

1.265.095

941.298

1.091.255

847.153

5.530.423

5.667.228

5.736.473

12. Baten

gevestigd op de bedrijfsinventaris en de vorderingen.

Subsidies NOC*NSF

Toegezegde sponsorbijdrage

Overige subsidies en
sponsorbijdragen

Het Watersportverbond heeft aan de organisatie van het WK 2023 een

bijdrage van in totaal € 150.000 toegezegd. Deze uitgave zal zich in het

Contributies en ledeninkomsten

boekjaar 2023 materialiseren. Uit hoofde van deze toezegging wordt in de

Overige baten

jaren 2021, 2022 en 2033 jaarlijks een bedrag van € 50.000 toegevoegd aan

de hiertoe gevormde bestemmingsreserve. Een nadere specificatie hiervan is
opgenomen op pagina 12.

De van het NOC*NSF ontvangen subsidies worden onderstaand nader

Informatieverschaffing over operationele leases

aansluiting met de subsidieverantwoording.

uitgesplitst op basis van de categoriale indeling van het NOC*NSF zelf en ter

Uitsplitsing subsidies NOC*NSF

Het Watersportverbond heeft ultimo 2021 dertien lease-overeenkomsten
afgesloten ten behoeve van de inzet van vervoermiddelen:

1.1 Sportbonden

Muntstad Lease, de overeenkomst is aangegaan met betrekking tot de

3.1a Maatwerkfinanciering
Topsport

operationele lease van een Skoda Kodiaq. De overeenkomst heeft een

547.423

-

496.207

1.914.380

-

2.046.587

10.000

-

-

-

-

94.800

21.109

-

-210.109

2.492.912

-

2.427.485

1.345.179

1.323.404

1.715.889

Sociale lasten en pensioenlasten

317.794

353.700

417.268

Overige personeelskosten

80.678

195.970

239.199

1.743.651

1.873.074

2.372.356

3.6 Afbouwregeling

looptijd van 60 maanden, ingaande 7 september 2020. Ultimo 2021 bedraagt

4.1 Maatwerkbudget Innovatie

de jaarlijkse leaseverplichting € 11.232.

9.0 Reallocatie
Totaal

Volkswagen Pon Financial Services B.V., de overeenkomsten zijn

aangegaan met betrekking tot de operationele lease van 12 Volkswagen

13 Lasten uit hoofde van
personeelsbeloningen

bedrijfswagens, welke allen worden ingezet ten behoeve van de sector

Topsport. De overeenkomsten gaan in per juni, augustus en oktober 2021 en

Lonen

hebben een looptijd van 60 maanden. Ultimo 2021 bedraagt de jaarlijkse
leaseverplichting uit hoofde van deze overeenkomsten € 89.568.

Eind 2020 heeft een reorganisatie plaatsgevonden met een reductie in

medewerkers tot gevolg. Dat leidt in 2021 tot lagere personeelslasten, welke
ook als zodanig zijn begroot.
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De (verzamel-)post overige personeelskosten bevat in 2020 de éénmalige

Lonen
Brutolonen en -salarissen
Mutatie reservering vakantiegeld

1.337.654

1.323.404

1.741.452

7.525

-

-25.563

1.345.179

1.323.404

1.715.889

dotatie aan de reorganisatievoorziening. In 2021 zijn de werkelijke kosten
lager dan begroot, de oorzaak ligt met name in het feit dat wegens

reisbeperkingen/thuiswerkplicht fors minder reiskosten zijn gemaakt, en
daarnaast is de externe inhuur ICT fors lager uitgevallen door enerzijds

meer inzet eigen personeel voor IT zaken en anderzijds het ter beschikking

Gemiddeld aantal werknemers (FTE)

hebben van een IT ontwikkelaar uit middelen van DeWeerelt (het

Aantal

2021
Gemiddeld aantal werknemers

bedrijfscentrum te Utrecht).

22,9
Aantal

2020
Gemiddeld aantal werknemers

14 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

31,5
Resultaat 2021

Begroting 2021

Resultaat 2020

Sociale lasten

195.016

353.700

263.635

Pensioenlasten

122.778

-

153.633

317.794

353.700

417.268

Afschrijvingen immateriële vaste
activa
Afschrijvingen materiële vaste
activa

Sociale lasten en pensioenlasten

Afschrijvingskosten
Bedrijfssoftware

Gebouwen en -terreinen
64.470

44.845

Diensten door derden

14.221

75.000

-

Studie- en opleidingskosten

10.114

15.000

6.901

Arbodienst

7.729

10.000

721

-

-

175.000

19.583

31.500

11.732

80.678

195.970

239.199

Dotatie reorganisatie voorziening
Overige personeelskosten

83.661

133.803

139.740

174.599

213.345

223.240

258.260

79.542

83.500

83.661

27.158

27.500

27.159

144.606

177.240

165.948

171.764

204.740

193.107

-37.961

-65.000

-18.508

133.803

139.740

174.599

Afschrijvingen materiële vaste activa

Overige personeelskosten
29.031

83.500

Afschrijvingen immateriële vaste activa

De pensioenlasten volgens begroting zijn begrepen in de post sociale lasten.

Reiskosten

79.542

Andere vaste middelen

Boekwinst verkoop materiële
vaste activa
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Resultaat 2021

Begroting 2021

Resultaat 2020

Verkoopkosten

15 Overige lasten
Huisvestingskosten

187.843

199.425

200.071

2.864.572

2.938.703

2.575.675

1.978

-

9.438

Autokosten

14.231

12.261

13.691

Kantoorkosten

165.111

178.500

246.828

269.838

188.500

201.172

3.503.573

3.517.389

3.246.875

Exploitatiekosten
Verkoopkosten

Algemene kosten

Mutatie voorziening dubieuze
debiteuren

187.843

199.425

2.215.172

2.083.825

Exploitatiekosten Recreatieve Sport

274.642

398.047

122.421

Exploitatiekosten Communicatie
en Sponsoring

246.603

93.000

230.391

Exploitatiekosten Wedstrijdsport

199.770

209.484

132.816

Exploitatiekosten Verenigingen

13.009

23.000

6.222

2.864.572

2.938.703

2.575.675

14.231

12.261

13.691

Resultaat 2021

Begroting 2021

Resultaat 2020

151.295

147.000

232.708

Kantoorbenodigdheden

6.924

6.500

6.560

Kosten salarisadministratie

5.992

6.000

908

Porti

877

10.000

2.485

Drukwerk

204

4.000

290

Telefoon- en internetkosten

-181

5.000

3.877

165.111

178.500

246.828

Kantoorkosten
Kosten automatisering

200.071

2.130.548

9.438

Operational leasekosten auto

Exploitatiekosten
Exploitatiekosten Topsport

-

Autokosten

Huisvestingskosten
Huur en servicekosten

1.978

De afname in automatiseringskosten t.o.v. 2020 wordt veroorzaakt door minder
benodigde inzet voor inrichting en onderhoud van het CRM pakket, alsmede
door toegenomen inzet eigen personeel voor IT zaken/werkplekbeheer.
Algemene kosten
Advieskosten

114.984

-

51.825

Lidmaatschappen en contributies

59.199

70.500

57.391

rondom de bestrijding van het coronavirus, dat leidt tevens tot hogere

Bestuurskosten

36.237

64.000

34.547

Accountantskosten

27.123

24.500

34.314

op het gebied van de kanosport in 2021 fors uitgebreid, hetgeen -naast extra

Bankkosten

16.901

14.000

6.482

Assurantiepremie

15.132

15.500

16.701

262

-

-88

269.838

188.500

201.172

In 2021 heeft het Watersportverbond meer events (met name Optimist

on Tour) kunnen organiseren dan in 2020 wegens soepeler maatregelen
organisatiekosten, maar wel lager dan begroot. Daarnaast zijn de activiteiten
opbrengsten- tevens tot hogere kosten leidt ten opzichte van voorgaand
jaar. De kosten voor Communicatie en Sponsoring liggen wegens niet

Overige algemene kosten

begrote activatiekosten voor de sponsor (€ 141k) hoger dan begroot.
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De toename in de post advieskosten wordt veroorzaakt door de lange(re)

baten en lasten de volgende bestemming te geven:

van een eigen medewerker. Deze inzet was ten tijde van het opmaken van de

bedrag van € 50.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve, het restant

inzet van de externe controller in 2021, als gevolg van een langdurig verzuim

Het saldo van baten en lasten over 2021 ad € 69.854 (positief) wordt voor een

begroting 2021 ook nog niet voorzien. Bestuurskosten en lidmaatschappen

van € 19.854 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves. Dit voorstel

vallen lager uit dan begroot door kostenbesparingen gedurende 2021.

dient nog te worden vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering,

maar vooruitlopend hierop is de voorgestelde bestemming saldo van baten
en lasten reeds verwerkt in de jaarrekening.

16 Vereffeningsopbrengst Stichting Vamex
Uitkering door vereffenaar

-

-

500.000

Bijzondere bate liquidatie Vamex

In de jaren 2020 en 2021 is in totaal € 575k ontvangen als bate uit de

liquidatie van de Stichting VAMEX. Deze baten dienen ten goede te komen
aan veiligheid en opleidingen. In 2020 is € 350k opgenomen in een

bestemmingsreserve. In 2021 is € 225k uitgegeven aan het beoogde doel, te
weten de voorbereiding van een verbeterslag op CWO-opleidingen en de

ontwikkeling van (nieuwe) opleidingen. Toekomstige uitgaven aan veiligheid
en opleidingen zullen leiden tot een vrijval van de bestemmingsreserve aan
de algemene reserve.

OVERIGE GEGEVENS
Verwijzing naar de accountantsverklaring
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is in deze
jaarrekening opgenomen op de volgende pagina.

Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst
In een statutaire regeling omtrent de bestemming van het resultaat is niet
voorzien.

Het bestuur van het Watersportverbond stelt daarom voor het saldo van
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9. Accountantsverklaring

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan:

A.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel.

het bestuur van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond

B.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze

Ons oordeel

controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit:

Wij hebben de jaarrekening 2021 van het Koninklijk Nederlands Watersport
Verbond te Amsterdam gecontroleerd.

•
•

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een

het bestuursverslag;

de overige gegevens.

getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van het

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de

resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-

afwijkingen bevat.

Koninklijk Nederlands Watersport Verbond per 31 december 2021 en van het

andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële

Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze

De jaarrekening bestaat uit:
1.

2.

3.

kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins,

de balans per 31 december 2021;

overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

de staat van baten en lasten over 2021; en

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de

voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De basis voor ons oordeel

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht,

in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640.

waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze

C.	Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

jaarrekening

Wij zijn onafhankelijk van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants
bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven
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van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende

RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
vereniging in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te

zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur

de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling,

tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede

twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in continuïteit
kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controleinformatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate

van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle
materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn

materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk

of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die

gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt
de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of

overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat,

de vereniging haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij

en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in

zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen

voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder

op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de

andere uit:

toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening

verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige

afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of

gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een

fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van

vereniging haar continuïteit niet langer kan handhaven;

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de

risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter

jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid
in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de

opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de

onderliggende transacties en gebeurtenissen.

interne beheersing;

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de

reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend

uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante

zijn in de omstandigheden. Deze werkzaam- heden hebben niet als

doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne

tekortkomingen in de interne beheersing.

beheersing van de vereniging;

Rotterdam, 15 april 2022

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van

Coney Assurance B.V.

schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;

WAS GETEKEND

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van

drs. P de Kok RA

de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
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