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Zaandam, 19 Februari 2020.

Sportvrienden,

Conform ait. 6 sub.3 der statuten van onze stichting berichten wij U, 
dat het bestuur van onze stichting tijdens de vergadering op 
bovengenoemde datum de Balans en de Baten en Lastenrekening over 
het boekjaar 2019 van onze stichting heeft goedgekeurd.
Deze goedkeuring heeft onze penningmeester hiermede gedechargeerd 
voor het vermelde boekjaar.

Overeenkomstig art. 6 sub.4 der statuten, ontvangt U bijgaand:
Balans en de Baten- en Lastenrekening, tevens het Jaarverslag over 2019.

De voorlichting en mogelijkheden over onze Stichting staan op de website der KNWV. 
Iedere vereniging kan deze informatie daar downloaded

Periodiek aftredend is ons bouwkundig bestuurslid de Heer H. Berkhout en stellen de 
vergadering voor hem weer te herbenoemen.

Zo als U bekend is, wordt het jaarverslag van de Stichting, niet aan derden verstrekt.

Verblijvend met vriendelijke groeten 
namens het bestuur der Stichting:

F.C.J. Holdrinet (Voorzitter en

T M. Soffree (Bouwkundige)



Jaarverslag Sticfating Ontwikkelingsfonds Kanosport 2019

Als een vereniging indertijd om subsidie vroeg t.b.v. clubhuis(her)bouw, clubhuis renovatie of 
uitbreiding bij de officiele instanties, werd er automatisch gevraagd: “En wat doet Uw eigen 
organisatie”?. (Dat is tot op heden met veranderd.) De Nederlandse Kano Bond deed toen nog niets. 
Daar ging de NKB wel wat aan gaan doen. In 1970 is het Ontwikkelingsfonds in het leven geroepen. 
Later is dit fonds, op advies van de Nederlandse Sport Federatie, omgezet in een Stichting.
De eerste vereniging (Dolfijnen) kreeg uit het fonds fl. 1.000,= renteloze lening.
Sinds de oprichting ontving onze Stichting, volgens art. 6. lb der statuten een jaarlijkse bijdrage van de 
NKB. Dit was een vast bedrag per kano-lid per jaar m.i.v. 1/1 ’87, d.m.v. contributie verhoging 
fl. 0,50 (Besluit ALV der NKB voorjaar 1986). Dit besluit is indertijd mede genomen om ook 
de inflatie het hoofd te kunnen bieden, doch dat is maar voor een gedeelte gelukt.

Het KNWV heeft gemeend deze toeslag op de contributie, per 1 Januari 2015 stop te zetten. 
Onze Stichting heeft per 2015 t/m 2019 geen bijdrage uit de contributie meer gehad en is aan 
het interen op het vermogen. Dus ook aan de inflatie kan niet meer het hoofd worden geboden. 
Tegelijker tijd betaalt de bank steeds minder rente over het bij hen gestalde geld van onze 
Stichting. Het was dit jaar € 62,75 (in 2018 € 220,53). Ondanks het hoge saldo bij de bank, is dit 
jaar weer lagere rente ontvangen. Wij hebben vorig jaar van de bank een brief gekregen, dat zij 
niet kunnen garanderen in de toekomst rente te blijven vergoeden. Ja, zelfs misschien bewaarloon 
kunnen gaan rekenen. Gezien de bovengenoemde situatie heeft ons Stichtingsbestuur aan de 
algemene vergadering van kanoverenigingen etc. van het Watersportverbond dd. 28 Maart 2019, 
voorgesteld de Stichting per 31 December 2023 op te heffen en volgens de statuten het saldo ter 
beschikking te stellen aan de de kanoverenigingen en kanovaarders die aangesloten zijn bij het 
Watersportverbond en verdeeld naar verhouding van het aantal leden, per 1 Januari 2019. 
Dit voorstel is, na enige gedachten wisseling, met algemene stemmen aangenomen.

In 2016,2017 en 2018 zijn er geen aanvragen voor renteloze leningen ontvangen.. Aan de vereniging 
“Kano op IJburg” is nog een renteloze lening van € 10.000,- verstrekt met een looptijd t/m 2023. .

Alle verenigingen die een lening hebben lopen, hebben de termijnen afgelost. A1 zijn er steeds enkele 
verenigingen die aangemaand moeten worden om de aflossingstermijn te betalen.

Dit jaar is het aantal kanoleden bij het KNWV iets gedaald naar 5256 (in 2018 was dit 5305).

De vergader- en reiskosten zijn gestegen van € 127,80 naar 157,16 aangezien er gelukkig weer een 
bestuurslid is bijgekomen. De bureaukosten zijn gestegen van € 43,25 naar € 48,35. De bankkosten zijn 
iets hoger. Volgend jaar nog hoger. De rente is verminderd van € 220,53 naar € 62,75. Zie voorgaande 
omschrijving.
Zo als eerder gememoreerd, is onze Stichting nu in de rode cijfers beland. In de toekomst zal dit 
tekort, toenemen en het kapitaal verder verminderen. Ook de waarde van het kapitaal der 
Stichting zal, door inflatie, in de toekomst lager worden. Het nadelig saldo ad € 252,26 in 
(2018 € 58,52) is ten laste van het vermogen gebracht.

De heer F. Onrust was periodiek aftredend en is weer herbenoemd. Tot ons genoegen heeft de Heer 
Tycho Soffree zicht tijdens de vergadering van 28 Maart 2019 aangemeld als bouwkundig bestuurslid 
voor onze Stichting en is ook benoemd door de vergadering. De Heer Berkhout was van plan in 2020 af 
te treden, maar heeft te kennen gegeven om zich toch weer als bestuurslid beschikbaar te stellen tot het 
tijdstip dat de Stichting wordt opgeheven. Hiermede hebben we een voltallig bestuur, dat in 2023 de 
beeindiging van de Stichting kan uitvoeren.

Secr./Penn. F. Onrust


