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1 Bestuursverslag 
 

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

Aangesloten commissies  
In  2020 zijn de onderstaande commissies onderdeel van de stichting: 

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

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

Samenvatting  
Het bestuur heeft in 2020 twee keer televergaderd en verder via email en telefoon overlegd. Gebruikelijke 
zaken als jaarverslag/jaarrekening en jaarplan en begroting waren onderwerp van overleg. Daarbij is 
uiteraard aandacht besteed aan de lockdown in het kader van Covid-19. Binnen de mogelijkheden is 
gekeken of aanpassingen in de opzet van activiteiten mogelijk was. Helaas bleek dat merendeels niet 
haalbaar. 
Jos Post (voorzitter NZKV) was in najaar 2020 reglementair aftredend bestuurslid. Hij is herbenoemd tot 
medio 2021, waarna Govert Plugge het voorzitterschap van de NZKV zal overnemen. Jos Post heeft per 1-1-
2021 het penningmeesterschap van de NZKV overgenomen. I.v.m. reglementair aftreden in voorjaar 2021 
zijn herbenoemd Joris Heesakker (voorzitter NK Kanopolo) en Rob Kok (voorzitter SKA). Erik Rövekamp 
(penningmeester SKA) is ook reglementair aftredend in voorjaar 2021 en heeft aangegeven zo spoedig 
mogelijk het penningmeesterschap te willen overdragen. Er is een oproep voor de vervulling van het SKA 
penningmeesterschap gedaan in Kanosport, maar dat heeft niet geleid tot kandidaten tot op moment van 
dit schrijven. De commissie NK Kanosprint (NKKS) kent momenteel alleen een secretaris. Overleg vindt 
plaats over het NKKS 2021 met vrijwilligers over de invulling van het kampioenschap en commissie.  
 
De gepresenteerde cijfers van 2020 zijn sterk beïnvloed door de uitbraak van de Covid-19 (Corona) 
pandemie in voorjaar 2020. Activiteiten van meerdere commissies zijn hierdoor geraakt en geannuleerd. 
Enige vaste kosten werden wel gemaakt. Door het resultaat van de NZKV werd het jaar positief afgesloten. 
Naar verwachting zijn de financiële gevolgen op korte en middellange termijn niet zodanig dat de 
continuïteit van de Stichting in gevaar komt. 
 
Het bestuur bestaat uit voorzitters van de commissies (bij de commissies vermeld) en de volgende leden: 
Functie  Naam 
Voorzitter:  Rob Kok  
Penningmeester: Erik Rövekamp (a.i. per 1-1-2021) 
Secretaris:  vacature bij vaststelling verslag; waarnemend: Rob Kok 
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2 Commissies 

2.1 de Veluwerally  
 

Organisatiestructuur  
Bestuurssamenstelling: 

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

Ongewijzigde samenstelling (stand: ultimo 2020). 
 

Samenvatting 
In verband met de Covid-19 pandemie en lockdown beperkingen is de Veluwerally 2020 geannuleerd. 

 

Activiteiten  
n.v.t. 

 

Evaluatie van de activiteiten  
n.v.t. 
 

Financieel verslag  
Zie hoofdstuk 3 jaarrekening. 
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2.2 Het Zeekajakvaren (NZKV) 
 

Organisatiestructuur  
Bestuur 2020 
Jos Post  voorzitter 
Willem Oosting secretaris 
Annelies Lakerveld penningmeester 
Arjan van Brakel coördinatie activiteiten 
 
Ondersteuning 
Matthijs Vlaar  website beheer 
 
Het bestuur gaat er in 2021 anders uitzien: 

- Willem Oosting en Annelies Lakerveld treden af.  
- Govert Plugge (zeekajak hoofdinstructeur) en Max van Uden (zeekajak instructeur) treden toe. 
- De bestuurswisseling is rond de jaarwisseling 2020/2021. 
- Matthijs Vlaar is gestopt met websitebeheer in juli 2020. 

 

Samenvatting 
In 2020 was de activiteiten kalender aan het begin van het jaar goed gevuld. Maar zoals alles in 2020, 
werden ook onze activiteiten sterk beïnvloed door Covid-19. Een aantal zaken kon niet doorgaan of alleen 
met een aangepaste uitvoering. Gelukkig konden vooral een aantal op opleiding gerichte activiteiten wel 
doorgaan: cursus Zeevaardigheid (live) en twee examens (online), testdag met instructeurs,  Ellemeet 
opleidingsweekend met 27 deelnemers en onze jaarlijkse opleidingsweek op Vlieland met 35 deelnemers. 
De gebruikelijke dag- en weekendtochten, jaarlijks meestal 6 tot 8, zijn allemaal niet doorgegaan. 
Op de planning stond ook een instructeursdag in november, gezamenlijk met Peddelpraat. Deze was mede 
bedoeld om de samenwerking tussen Peddelpraat en NZKV te versterken. Deze dag was al vergaand 
voorbereid, maar is helaas niet door gegaan. 
Terugkijkend op 2020 zien we een jaar waarin de (on)mogelijkheden sterk door Covid-19 zijn bepaald. 
Maar er was wel veel animo voor de activiteiten die wel doorgingen, zowel bij de deelnemers als bij de 
instructeurs (zie het activiteiten overzicht hieronder). 

 

Activiteiten 
Datum Activiteit Doorgang Reden Deelnemers Organisator 

9 Februari 
& 8 maart 
 
17-05 
 
13 -12 

ZVE theorie (live) 
 
 
online examen ZV - 
proef 
online examen 

Ja 
 
 
Ja 
 
Ja 

 12 
 
 
2 
 
9-11 

Max van Uden 
Maarten van 
Rossum 
Arjan van 
Brakel 

28-6 Instructeurs/tochtleiders 
Corona testdag 

Ja  9 Arjan van 
Brakel 

 Alle dag en weekend 
tochten 

nee corona   

28-30  
augustus 

Ellemeet Ja  27 Maarten van 
Rossum 

19 – 26 
september 

Vlielandweek Ja  35 Govert Plugge 
Albert Jan 
Zijlstra 
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Financieel verslag  
Zie hoofdstuk 3 jaarrekening. 
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2.3 Wild Water Academie  
 

Organisatiestructuur  
De WildWaterAcademie (WWA) wordt geleid 
door een commissie van enthousiaste wildwater 
kajakkers. De commissie bestaat uit 4 
bestuursleden en 4 commissie leden. 
 
Voorzitter:  Buco Taschner 
Vice voorzitter: Rob Snel 
Penningmeester:  Hugo Knaven 
Secretaris:  Michiel Knaven 
 
Commissie leden: George Hoeberechts 
   Eric Wessels 
   Paul Videler 
   Jelle Visser 

 

Samenvatting 
Alle activiteiten van de WWA zijn primair gericht op de wildwaterbaan Zoetermeer. Na het faillissement 
van Dutch Water Dreams in 2015 werd het complex in 2016 overgekocht door Leisure Village. In 2017 is 
nog een aantal malen gevaren echter daarna is de wildwaterbaan gesloten. Sindsdien hebben tot onze spijt 
geen trainingen kunnen plaatsvinden. 
 
Leisure Village heeft in 2018 / 2019 bouwactiviteiten uitgevoerd die gericht zijn op het kunnen exploiteren 
van het hoofdgebouw (niet op de baan). Er wordt gewerkt aan een binnenspeeltuin op de begane grond en 
horeca en lounge boven. Deze zou inmiddels geopend moeten zijn maar deze opening is uitgesteld. Op het 
park zouden vakantiehuisjes moeten komen waarbij de baan nog wel een functie krijgt maar niet primair 
als wildwaterbaan op niveau. 
 
Aangezien de baan van Zoetermeer essentieel is om het verschil te kunnen maken voor de opbouw en 
behoud van het niveau van wildwatersport in Nederland is de aandacht van de commissie ook in 2020 uit 
blijven gaan naar het verkennen en ondersteunen van mogelijkheden om de openstelling van de baan 
weer mogelijk te maken. Een cruciale factor daarbij is dat in de erfpacht is opgenomen dat het gebied een 
wildwaterbestemming heeft. Met allerlei partijen is contact om het belang van de watersport onder de 
aandacht te brengen, de bestemming ongewijzigd te laten en mogelijkheden voor een positieve uitkomst 
te versterken.  
 
De huidige eigenaren van de baan zullen de baan niet zelf exploiteren. Er is echter een serieuze outdoor 
ondernemer die hier wel interesse in heeft. De commissie heeft gefaciliteerd dat de partij die zorg kan 
dragen voor lagere energielasten en de outdoor ondernemer met elkaar in contact waren om daarmee het 
proces te faciliteren. De outdoor ondernemer is tevens in gesprek met Leisure Village over de 
mogelijkheden van langdurig huur van de buitenruimte (dus inclusief baan). 
 
In 2020 is door Leisure Village een wijziging van vergunning aangevraagd voor het pand. In eerste instantie 
hebben wij hiertegen bezwaar aangetekend. Na goed overleg met watersportverbond, juristen en de 
buitensport ondernemer hebben wij uiteindelijk afgezien van dit bezwaar.  
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Ondanks de inspanningen blijft het nog immer onzeker of de baan in de toekomst weer open zal gaan. 
Gezien de serieuze kandidaat voor de exploitatie van de baan zullen wij onze inspanningen doorzetten. 
 

Activiteiten 
Er zijn in 2020 geen wildwateractiviteiten georganiseerd voor deelnemers bij gebrek aan openstelling van 
de baan.  
Er is uitgebreid monitoring gedaan van de ontwikkelingen rond de baan en met vele partijen gesproken. Zie 
hiervoor ook de inleiding. 
 

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

Financieel verslag  
Zie hoofdstuk 3 jaarrekening. 
In 2020 zijn kosten gemaakt voor marketing, betalingsverkeer en verzekeringskosten. Aangezien er geen 
inkomsten waren, is het resultaat overeenkomstig.   
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2.4 Nederlands Kampioenschap Kanopolo 
 

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

 

Samenvatting 
In januari ging de inschrijving voor de NK nog open.         
In april werd al snel duidelijk dat van een regulier NK geen sprake zou zijn. In augustus is nog een poging 
gedaan om de teams en verenigingen nog een op zichzelf staand “beker toernooi” te organiseren. Ook dat 
bleek niet haalbaar. Daarna is alles voor 2020 definitief afgeblazen en is het vizier gericht op 2021. Kan er 
dan wel een NK gespeeld worden? zo ja, hoe? 
 
Nederlands kampioen heren: géén 
Nederlands kampioen dames: géén 
Nederlands kampioen junioren: géén 

 

Activiteit(en)  
   

  
 

 

Evaluatie van de activiteiten  
 
Plus-punten 

- De organisatie is flexibel geweest in het zoeken naar alternatieven, ten einde de teams toch 
wedstrijden aan te bieden. Helaas bleek een verantwoorde realisatie niet mogelijk 

Verbeterpunten 
-  

bijzonderheden: 
- Een overweldigende Corona pandemie heeft de sport tot stilstand gebracht. 

 

Financieel verslag  
Zie hoofdstuk 3 jaarrekening. 
Er zijn kosten voor vergunningen en speelvelden gemaakt naast overige kosten.   

 

Statistieken : 
 
… teams 
0 wedstrijden 
0 doelpunten 
0 schorsingen 
0 officiële waarschuwingen 
 (materiaal en official taken) 
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2.5 Nederlands Kampioenschap Kano Sprint  
 

  

Organisatiestructuur  
Voorzitter:    vacant  
Penningmeester:   vacant  
Secretaris:    Marion Blok  
Lid:     vacant  
 

Samenvatting/inleiding 
In verband met de Covid-19 pandemie en lockdown 
beperkingen is de NKKS 2020 niet gerealiseerd. 
Door het Watersportverbond (Kanoplatform) is besloten  de 
Willem Alexander baan te Rotterdam de komende jaren als 
trainingslocatie voor kanosprint te gebruiken. Hierdoor 
wordt onderzocht of het NKKS in komende jaren ook op deze 
baan kan worden gehouden. Met een groep vrijwilligers wordt aan deze verkenning gewerkt, waarbij een 
verdere professionalisering wordt nagestreefd.. Vooralsnog zijn er te grote financiële uitdagingen. 
 

Activiteit(en)  
Het organiseren van het NK Kanosprint. I.v.m. Covid-19 niet gerealiseerd. 
 

Evaluatie van de activiteiten  
n.v.t. 
 

Financieel verslag  
Zie hoofdstuk 3 jaarrekening. 
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2.6 Commissie Slalom (CSL)  
 
Organisatiestructuur  
Bestuurssamenstelling: 
Aschwin Zax  Voorzitter 
Pieter Siegert   Secretaris 
Elke Klieverink  Penningmeester 
Gert-Jan Teunissen  wedstrijden 
Marlies Japsers  reglementen 
Joris Otten  communicatie 
 

Samenvatting 
Zie hieronder. 

 

Activiteit(en)  
Werkgroep trainingen en opleidingen: 
 
Jeugdprogramma: 
I.v.m. Corona zijn er in 2020 geen trainingen verzorgd voor het Jeugd slalom team. Wel zijn contacten 
gelegd met een trainer uit Sauheid en Han Bijnen. Twee trainers waar we in de toekomst meer mee willen 
gaan samenwerken 
 
Jeugdkamp: 
I.v.m. Corona heeft er in 2020 geen jeugdkamp plaatsgevonden 
 
Opleiding trainers: 
Er is een eerste aanzet gemaakt voor de trainersopleiding die gezamenlijk met de andere kanodisciplines 
georganiseerd wordt.  
 
Werkgroep wedstrijden: 
 
Internationale wedstrijden: 
Het Nederlandse team heeft deelgenomen aan de volgende ICF wedstrijden: 

• EK in Praag (Lena Teunissen behaalde hier de finale in de K1) 

• Worldcup in Krakow 

• Worldcup in Pau (Maartje Otten behaalde hier de finale in de K1) 
 
Nederlands Kampioenschap: 
Het NK is georganiseerd samen met de Belgen. We hebben daarbij nieuwe afspraken gemaakt over de 
verdeling van de kosten. Helaas konden we het NK niet door laten gaan vanwege Corona 
maatregelen/inreisverbod België. Voor de deelnemers die zich hadden ingeschreven hebben we het 
inschrijfgeld teruggestort. 
 
Holland cup: 
I.v.m. Corona hebben er in 2020 geen Holland Cup wedstrijden plaatsgevonden. 
 
Wintercup: 
I.v.m. Corona heeft er in 2020 geen Wintercup plaatsgevonden. 
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Werkgroep reglementen: 
 
De Internationale reglementen zijn dit jaar niet veranderd dus het Nederlands reglement ook niet.  
We zouden nieuwe scheidsrechters opleiden, tijdens Holland Cup wedstrijden en examens afnemen. Dit is 
vanwege corona niet gebeurd. 
Op alle World Cups, EK´s en WK´s die doorgegaan zijn, waren Nederlandse Judges aanwezig. 
 
Werkgroep communicatie: 
 
In 2020 is deze vacature ingevuld. In 2021 zullen wij de verenigingen maandelijks informeren over wat er 
speelt binnen de commissie kanoslalom. 
 
Overig: 
 
Declaraties bestuur commissie kanoslalom: 
Omdat we weinig hebben kunnen organiseren i.v.m. Corona hebben we ook weinig activiteiten kunnen 
declareren bij het Watersportverbond. In plaats daarvan heeft de commissie kanoslalom haar reiskosten 
gedeclareerd. De leden van de slalomcommissie hebben deze vervolgens vrijwillig overgemaakt naar de 
rekening van de commissie kanoslalom activiteiten 
 
Reiskostenvergoeding trainingskamp/wedstrijd slalom atleten: 
Het resterende bedrag dat over was na bovenstaande declaraties hebben we ondergebracht bij 
trainingskampen/wedstijden voor de internationale slalom atleten. Dit betrof een vergoeding voor 
vaarders die deel hadden genomen aan het EK in Praag en/of de Worldcup in Kraków. 

 

Evaluatie van de activiteiten  
Zie hiervoor. 
 

Financieel verslag  
Zie hoofdstuk 3 jaarrekening. 
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3 Jaarrekening 
 

Onderstaand de balans per ultimo 2020 en de geconsolideerde exploitatierekening. Vervolgens het totaal 
overzicht van de jaarrekeningen van de commissies.  
Het jaar 2020 werd afgesloten met een positief resultaat van € 3.415,53. De commissies hebben hiervoor 
hun activiteiten toegelicht. De resultaten van de commissies zijn sterk door Covid-19 beïnvloed i.v.m. het 
niet kunnen doorgaan van activiteiten. Alleen bij de CSL en NZKV zijn opbrengsten gerealiseerd. Daarom is 
afgezien van het doorbelasten van de kosten van de stichting centraal voor 2020 en zijn deze kosten ten 
laste van de reserves van de stichting centraal geboekt. Ook is afgezien van het boeken van de 1% 
voorziening ten bate van centraal. 
De commissies hebben allemaal per balansdatum een eigen vermogen dat voldoet aan de criteria van het 
Huishoudelijk Reglement.   
 

 
 

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

genomen naar gebruik in het betreffende jaar. 

BALANS ultimo

Materiele vaste activa 139,57 465,20

Vlottende activa 0,00 0,00

Voorraad 3.725,38 3.725,38

Vorderingen 378,20 1.360,00

Liquide middelen 38.275,12 35.962,64

Eigen vermogen 32.473,97 29.675,87

Voorzieningen 3.250,00 2.750,00

Kortlopende schulden 0,00 0,00

Crediteuren 337,50 274,38

Rekening Courant 0,00 0,00

Vooruitontvangen bedragen 3.041,27 6.014,88

Totaal Resultaat 3.415,53 2.798,09

Totaal balans 42.518,27 42.518,27 41.513,22 41.513,22

EXPLOITATIE RESULTAAT 

Opbrengsten 20.996,15 37.558,91     

Kosten 17.580,62 34.760,82     

Totaal Resultaat 3.415,53 2.798,09

Totaal Verlies/winst 20.996,15 20.996,15 37.558,91 37.558,91

2020 2019

Geconsolideerd

2020 2019
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BALANS 01-01-2020 / 31-12-2020

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

Afschrijving nieuw podium en meetapparatuur 930,33 930,33

Aanschaf Laptop 697,89 697,89

Afschrijving Laptop 558,32 558,32

Vlottende activa
Voorraad

Medailles Veluwerally 3.725,38 3.725,38

Vorderingen

Debiteuren Veluwerally 0,00 0,00

Debiteuren CSL 378,20 378,20

Liquide middelen

Bankrekening CSL 2.086,70 2.086,70

Bank/spaarrekening NZKV 19.979,32 19.979,32

Bankrekening NK Kano Sprint (6101372) 2.194,54 2.194,54

Bankrekening Veluwerally 375,68 375,68

Bank/spaarrekening NK Kanopolo 1.529,98 1.529,98

Bankrekening WWA 3.053,79 3.053,79

Bankrekening St. kano activiteiten 8.935,11 8.935,11

Kas WWA 120,00 120,00

Kas NZKV 0,00 0,00

Rekening Courant

RC (CSL) Stichting 0,00 0,00

RC (NZKV) Stichting 0,00 0,00

RC (Kanosprint) Stichting 0,00 0,00

RC (Veluwerally) Stichting 0,00 0,00

RC (Kanopolo) Stichting 0,00 0,00

RC (WWA) Stichting 0,00 0,00

RC (Stichting) verenigingen 0,00 0,00

GeconsolideerdStichtingCSL NZKV NK Kanosprint Veluwerally NK Kanopolo WW Academie
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BALANS 01-01-2020 / 31-12-2020

Eigen vermogen

Overige reserves CSL 1.950,10 1.950,10

Overige reserves NZKV 11.699,07 11.699,07

Overige reserves NK Kanosprint 2.435,58 2.435,58

Overige reserves Veluwerally 2.002,15 2.002,15

Overige reserves NK Kanopolo 1.928,37 1.928,37

Overige reserves WWA 3.312,27 3.312,27

Overige reserves Stichting 9.146,43 9.146,43

Voorzieningen

NZKV Vlieland 35 jaar 3.250,00 3.250,00

Kortlopende schulden
Crediteuren

Crediteuren CSL 245,66 245,66

Crediteuren Veluwerally 91,84 91,84

Vooruitontvangen bedragen

Vooruitontvangen bedragen NZKV 0,00 0,00

Nog te betalen bedragen CSL 5,19 5,19

Nog te betalen bedragen NZKV 5,98 5,98

Nog te betalen bedragen Kanosprint 4,99 4,99

Nog te betalen bedragen NK veluwerally 4,99 4,99

Nog te betalen bedragen NK Kanopolo 4,99 4,99

Nog te betalen bedragen WWA 5,19 5,19

Nog te betalen bedragen Stichting 3.009,94 3.009,94

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

Totaal Resultaat 263,95 5.024,27 246,03 166,45 263,81 143,67 1.052,73 3.415,53

Totaal balans 2.464,90 2.464,90 19.979,32 19.979,32 3.370,90 3.370,90 4.267,51 4.267,51 2.491,68 2.491,68 3.317,46 3.317,46 12.156,37 12.156,37 44.006,92 44.006,92

GeconsolideerdStichtingCSL NZKV NK Kanosprint Veluwerally NK Kanopolo WW Academie
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VERLIES- WINSTREKENING 2020

Opbrengsten
Opbrengsten CSA 378,20 378,20

Opbrengsten NZKV 20.617,95 20.617,95

Opbrengsten Kano Sprint 0,00 0,00

Opbrengsten Veluwerally 0,00 0,00

Opbrengsten NK Kanopolo 0,00 0,00

Opbrengsten WWA 0,00 0,00

Opbrengst St. Kano activiteiten 0,00 0,00

Kosten
Kosten CSA 114,25 114,25

Kosten NZKV 15.593,68 15.593,68

Kosten Kano Sprint 246,03 246,03

Kosten Veluwerally 166,45 166,45

Kosten NK Kanopolo 263,81 263,81

Kosten WWA 143,67 143,67

Kosten St. Kano activiteiten 1.052,73 1.052,73

Totaal Resultaat 263,95 5.024,27 246,03 166,45 263,81 143,67 1.052,72 3.415,53

Totaal Verlies/winst 378,20 378,20 20.617,95 20.617,95 246,03 246,03 166,45 166,45 263,81 263,81 143,67 143,67 1.052,73 1.052,73 20.996,15 20.996,15

WW Academie Stichting GeconsolideerdCSL NZKV NK Kanosprint Veluwerally NK Kanopolo

 


