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Notulen Bijeenkomst Platform Kanosport – 28 maart 2019 
Voor: Bestuurders van aangesloten kanoverenigingen, kanovaarders in regioteams en leden van 

de diverse kano-commissies binnen het Watersportverbond 

Datum: Donderdag 28 maart 2019 
Locatie: DeWeerelt, Orteliuslaan 1041 te Utrecht 
Tijd: 19.30 uur - 22.00 uur 
Zaal: Olympiazaal, 1e etage 
Aanwezig: bestuurders/commissieleden van KV Dolfijnen, Wageningse Kanovereniging de 
Bovenste Polder, LKV Rijnland, Hooidonkse Kano Club, KV Flevo, AKV de Kromme Aar, KV 
Skonenvaarder, KV Jason Arnhem, WSV Quo Vadis, Kano Op IJburg, bestuur St. 
Ontwikkelingsfonds, Ab Reinders, Ep Stormink, Peter Jonkers, Stefan Koper, Arno van Gerven, 
Peter de Jong, Hedwich Kuipers, Lise van Zuilekom, Bejanca van Grootheest (verslag) 
 
     
01. Opening en Mededelingen 

Ab Reinders, voorzitter van het Platform Kanosport opent de avond en heet de aanwezigen 
van harte welkom. Speciale afmelding van voorzitter Harry Wagemakers. 
Introductie van nieuwe bestuurder Stefan Koper, portefeuille Kanosport & Boardsports. In de 
komende ALV wordt zijn komst in het bestuur van het Watersportverbond formeel vastgelegd. 
Stefan was jarenlang voorzitter van de Holland Surfing Association: 
https://www.watersportverbond.nl/nieuws/2018/november/hsa-kiest-voor-watersportverbond/ 
 
Mededelingen 
Termijn van 4 jaar van Ab Reinders, voorzitter Platform Kanosport, en Ep Stormink, vice-
voorzitter Platform Kanosport, is verlopen.  
De aanwezigen geven toestemming om de verkiezing van voordracht voor voorzitter en vice-
voorzitter een jaar uit te stellen. In 2020 worden de verkiezingen tijdig gecommuniceerd.  

 
  

02. Verslag bijeenkomst 15 maart 2018  
De suggestie ‘Jaarverslag Platform Kanosport’ is gerealiseerd. 
De suggestie ‘Een Commissie aan het woord in het Magazine Kanosport’ wordt gerealiseerd. 
Verslag wordt goedgekeurd. Dank aan opsteller.  
 
Vanuit de aanwezigen: Complimenten voor laatste editie van Magazine Kanosport. “Genoten 
van deze maart-editie”.  
 

 
03. Jaarverslag 2018 Platform Kanosport  

Dit agendapunt wordt gestart met een video met beelden van toertochten en wedstrijden.  
Het jaarverslag 2018 is de eerste editie van een jaarverslag van het Platform Kanosport. 
“Aanwinst dat er een verslag is opgesteld”. “Fijn om de achterban te laten weten wat het 
Platform Kanosport allemaal doet”.  
 
Er worden geen inkomsten genoteerd, enkel uitgaven. De ‘Kanosport’ krijgt een bepaald 
budget vanuit het bestuur. Dit gaat op aan uitgaven voor o.a. Platform Kanosport, Commissies 
en organisatie Landelijke Kanodag. 
 
Suggestie: subsidies en geoormerkt geld inzichtelijk maken, aan de inkomstenkant.  
Suggestie: kano-inkomsten opnemen in het jaarverslag.  
 
 
 

 

 

https://www.watersportverbond.nl/nieuws/2018/november/hsa-kiest-voor-watersportverbond/
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04. Jaarplan 2019 Watersportverbond 
Toelichting door Arno van Gerven op het jaarplan 2019 van het Watersportverbond. 
 
Introductie Arno van Gerven, sinds 1 oktober 2018 directeur Watersportverbond. Zijn drijfveer: 
zich hart maken voor alle watersporten, want Nederland is een watersportland.  
 
“Fijn om hier met elkaar te zitten. Deze bijeenkomst is echter geen alternatief voor de 
algemene ledenvergadering. Ik snap die drempels tussen alle sporten, maar het collectief is 
van belang”, aldus Arno.  
“Het is van belang om het domein ‘water’ met elkaar te claimen. Met elkaar delen, van elkaar 
leren en krachten bundelen. Zo de verenigingen faciliteren. Het belang van regio’s/gewesten 
is ook belangrijk en hier hebben we oog voor”, vervolgt Arno.  
 
Kano-zaken in Jaarplan 2019: 

        - Verenigingsondersteuning kanoverenigingen 
        - Opleidingen kano-instructeurs 
        - Topsport: Kanoslalom en Kanosprint 
          
         Algemene highlights in Jaarplan 2019: 
         - Vrijwilligersbeleid onder de loep nemen 
         - Aanpakken van de website 
         - Aanspreken, bereiken en actief opzoeken van de jeugd 

 

Opleidingen krijgt grote aandacht: er zijn grote stappen gezet op gebied van    

vaardigheidsdiploma’s. Opleiding voor officials gaat dit jaar starten. En ambitie opleiding voor    

trainers. 

 

Vanuit de aanwezigen: “Helaas is er weinig aandacht in de landelijke publiciteit voor 

kanosport. Regionaal is er wel aandacht voor de kanosport”.  

Arno geeft aan dat het Watersportverbond de ambitie heeft om een groot evenement te 

organiseren om hiermee o.a. de aandacht voor de sport te vergroten. Bv. EK Kanopolo op 

korter termijn. En op langer termijn WK Kanosprint. Op de achtergrond hard aan het werk om 

hier stappen mee te maken. 

 

Er komt een nieuwe impuls vanuit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor  

lokale sportakkoorden. Er komt extra geld voor sport op lokaal niveau. Dit is een kans voor 

kanoverenigingen. Tip: blijf het volgen bij de eigen gemeente.  

Meer informatie via: https://www.allesoversport.nl/artikel/sportakkoord-ambities-voor-de-sport- 

tot-en-met-2021/ 

 

05. Stichting Ontwikkelingsfonds Kanosport  
A – Het jaarverslag 2018, de Balans en Baten en Lasten rekening worden aangenomen. 
Geen opmerkingen.  
B – De heer Frits Onrust is aftredend en wordt herbenoemd. Geen bezwaar. 
C – De heer Tycho Soffree, lid van Kano Op IJburg meldt zich aan en wordt verkozen tot 
nieuw lid van de Stichting.    
 

 

06. Ontbinding Stichting Ontwikkelingsfonds Kanosport 
De Stichting stelt de vergadering voor om de Stichting Ontwikkelingsfonds Kanosport per 31                 
december 2023 te ontbinden. De aanwezigen gaan akkoord.  
 

https://www.allesoversport.nl/artikel/sportakkoord-ambities-voor-de-sport-%20tot-en-met-2021/
https://www.allesoversport.nl/artikel/sportakkoord-ambities-voor-de-sport-%20tot-en-met-2021/
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Aanwezigen vinden de ontbinding spijtig, maar staan achter de ontbinding. 
Suggestie: Is het een idee om de voorwaarden van de Stichting aan te passen? Nee, dit is 
niet mogelijk.  

 
 

07. Suppen, Stand Up Paddling  
Toelichting door Peter de Jong, Watersportverbond. 
 
Suppen is een groeiende sport. CAS heeft nog geen uitsluitsel gegeven over de internationale 
status. Zowel de ICF als de ISA willen de sport claimen. Dit jaar organiseert de ICF haar 1e 
WK Suppen (24 - 27 oktober 2019, China). Sinds november 2018 valt het nationaal onder 1 
bond: Het Watersportverbond. De Golfsurfers zijn aangesloten bij het Watersportverbond.  
Er zijn 4 disciplines binnen het Suppen:  
1 - Sprint (max. 500 meter) 
2 - Long distance (+5 km)  
3 - Technical race 
4 - Wave  
 
In 2017 waren er zeven kanoverenigingen die actief SUP aanbieden. Precieze aantallen van 
2019 zijn niet bekend. Veel commerciële sup-scholen bieden in Nederland het Suppen aan. 
Er is nog geen verenigingsstructuur in Nederland. Wedstrijden worden georganiseerd door de 
commerciële merken en amper door de verenigingen. Het is een drempel voor de deelnemers 
om mee te doen met een NK. De Wintercup is laagdrempelig en succesvol. Bijvoorbeeld bij 
KV Dolfijnen. Hier is men nu 5 jaar bezig met het Suppen. “Het is een volledige discipline 
binnen de vereniging en zorgt voor nieuwe dynamiek”, aldus Fred Böhne, penningmeester 
van KV Dolfijnen. 
 
Hoe maak je als kanovereniging ruimte voor de Suppen?  
- Organiseren van evenementen 
- Bestaande kano-wedstrijden en toertochten opengooien voor Suppers 
- Kennis delen met verenigingen 
 
Suggestie: In verenigingsportaal Watersportverbond de optie ‘Supper’ kunnen aanvinken.  

 
 

08. Discussie/Forum:    
Waarom is uw kanovereniging lid van het Watersportverbond? 
- Om de wedstrijdlicentie 
- Wedstrijdsport 
- Opleidingen 
- St. Ontwikkelingsfonds 
- Contacten met de overheid / Waterschap 
- Verenigingsondersteuning bij overleg Waterschap 
- Verzekering WA 
- Kennis, knowhow Belangenbehartiging 
- College van Deskundigen 
 
Wat waardeert u het meest van het Watersportverbond? 

         - Professionele ondersteuning 
         - Kennis en knowhow op het bureau 
 
        Sterkste punt van het Watersportverbond? 
        - Collectiviteit 
        - Saamhorigheidsgevoel 
        - Contact met bondsbureau, afdeling kanosport 
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Zwakste punt van het Watersportverbond? 
- Verenigingsportal 
- Geen lidmaatschapskaart in de brievenbus 
- Meer inzichtelijk maken hoe de contributiegelden van de kanovaarders worden ingezet 
 
Welk thema moet worden opgepakt? 
- Website 
Website is mooi visueel, maar het zoeken kan beter. Hoe kom je snel bij de juiste sporten terecht? 
Men vindt niet waarnaar men op zoek is.  
 
Zijn er speciale wensen? 
- Is er meer toelichting over individuele lidmaatschappen? 
Prioriteit om sporters naar de verenigingen te krijgen, maar persoonlijke leden niet uitsluiten.  
- Wanneer is er meer bekend over nieuwe regio-indeling? 
Momenteel 16 regio’s. Momenteel een plan aan het uitwerken om meer continuïteit in de 
regioteams te maken, met meer ontmoetingsfunctie.  
 
Hoe kunnen we meer recht doen aan recreatief varen? 
- Alles loopt (Toerkalender, Belangenbehartiging, Verzekering, Toerspeldjes). Wat is eigenlijk het 
probleem?  
- Men vaart individueel. Ze zijn lid en ze zijn er, maar ze zijn niet zichtbaar. Maar moet men 
zichtbaar zijn? 
 

 
09. Rondvraag  
- Is er behoefte aan een ‘Landelijke Kano Open Dag’ bij kanoverenigingen?  
Het is mooi om uit te proberen, echter de lokale kalender is belangrijker dan de landelijke kalender. 
Dus wellicht regionaal samenwerken met verenigingen. 
Tip: Haak aan bij het ‘Meevaarweekend’ op 15 en 16 juni a.s. 
https://www.welkomophetwater.nl/watersportagenda/meevaarweekend 
 
 
10. Sluiting 
Belangrijke data volgende vergaderingen: 
- Voorjaarsvergadering Watersportverbond – 27 mei 2019 
- Landelijke Kanodag – 9 november 2019 
- Najaarsvergadering – 14 december 2019 
- Verenigingsoverleg Platform Kanosport – 26 maart 2020 
 
 

 
Platform Kanosport - Platformkanosport@watersportverbond.com 
Commissie Recreatief Varen - Recreatiefvaren@watersportverbond.com 
Commissie Afvaart - Afvaart@watersportverbond.com 
Commissie Freestyle – Freestyle@watersportverbond.com 
Commissie Marathon – Kanomarathon@watersportverbond.com 
Commissie Kanopolo – Kanopolo@watersportverbond.com 
Commissie Kanoslalom – Kanoslalom@watersportverbond.com 
Commissie Kanosprint – Kanosprint@watersportverbond.com 
Opleidingen – Opleidingen@watersportverbond.nl  

https://www.welkomophetwater.nl/watersportagenda/meevaarweekend

