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Aanwezig volgens de getekende presentielijst:
Watersportverenigingen: WV Aalsmeer (C.C. Struyken), ZV Belterwiede (J. van Esseveld, B.
Schreuder), WSV Biesbosch (C. Stuij), WSV Blinckvliet (A. de Vries), WV De Bommeer (P. Runsink),
WV Het Bommelse Gors (H. Woudenberg), WV Braassemermeer (M. Hasselman, B. van den
Berkhof, W.R. van der Gronden), DMTRA (J.J. Korpershoek, D.J. Korpershoek), WSV Doeshaven (P.
van Arkel), ZV Dordrecht E.O. (R. Barendrecht), VW De Twee Provinciën (L. Marcus, R. Bosch),
Dutch Youth Regatta (V. van Duijvendijk), WSV de Eendracht (R. van de Geest, H. Koelewijn),
Goudse WV Elfhoeven (E. van Gils, C. ten Hoopen), Enschedese WV (J. Posthuma), WV Ermelo (W.
Omta), WSV Goeree (F. van der Dussen), WSV Gooierhaven (R.J. Slotema, H. Steenkamp),
Haarlemsche JC (W. Emmens), WS Heeg (M. Stuurman, H. van der Pol), WV de Helling (H.
Sielhorst), KWV De Kaag (M. Blom Sr., R. Olieroock), WSV De Kil (J. Le Clercq), WV De Koenen (S.
Nieuwenhuis, M. Gijzelaar), WSV Het Koggeschip (M. Kievit), KWV Langweer (m. Alma, B-J.
Luijtze), WSV Leidschendam EO (A. van Velzen), Kon. WV Loosdrecht (H. Bergma, J.W. Bouman),
WSV Maartensgat (R. Barendrecht), KR &ZV De Maas (j. van der Goot, R.M. van der Stroom), RR en
ZV Maas en Roer (J. Mooren, C. Udo), KNZ&RV (M. van Dis, M. van Bemmel), ZV De Onderlinge (T.
Bakker), WV Onklaar Anker (A. Krull), KZV Oostergoo (T. Velsink), WV Oostvoorne (B. de Puij, W.
Slootweg-Hans), WSV De Put (N. Kool), WSV Rijn en Lek (S. Bekkers), WV De Rijd (F. Lansink), WV
De Schinkel (A. Claassens), WV Schiphol (R. Hofman), WSV Sint-Annaland (P. Tielemans), KWV
Sneek (K. Doevedans, T. Schuurmans), KR en ZV Het Spaarne (F.W. Haak), WSV Strijensas (O.
Aardse), Thorner ZC (J. Kraaij, C.-M. Palm), SZ en WV Uitdam (N. Hoeve), Z&WV Uitgeest
(C.Dubbelaar), SW Vlietland (W. Verschuur, D. van Vuuren), ZV Workum (B.C.C. Schreuder),
Zaanlandsche ZV (J. Borsboom), WV Zeewolde (S.G. de Vries, R. Kobus), WSV Zegerplas (D.W.F.
van der Schilden), WSV ZC ’37 (J. van der Toolen)
Raden: E.T. van Wijk, A. van den Broek, H. van Veen, P. Klapwijk (Controleraad)
Ereleden: E. Lagerweij
Houders van een onderscheiding: P. Nannenberg, F. Jibben, H. Plaatje, R. van Rummelen, P. Kole,
R. Lijnsvelt
Regiovertegenwoordigers: H. Janssen (Brabant), W. Broer (Vecht en Plassen), D. de Ridder
(IJsselmeer/Markermeer), P. Castenmiller (Deltawateren), E. Kaars Sijpesteijn (Noordzee)
Regioteam: W. Lammerts (Overijssel), A. Bender, A. Krull, L. Rutten (West Holland), K. Broers
(Fryslân), W. Dekker (Noordzee), H. Wijma (Rivierengebied)
Commissies/platforms: A. Reinders, E. Stormink (Kanoplatform), G. Geelkerken
(Reglementencommissie), C. Vlasblom (Platform Wedstrijdzeilen)
Overig: P. Nannenberg, R. Neleman, (Werkgroep Herkenbare Meerwaarde), R. den Herder, M.
Dieben (Ned. Solo KO), H. Onderdijk (College van Deskundigen)
Genodigden: S. Tienpont, S. Koper

Bestuur: H. Wagemakers P. de Jong, F. van den Wall Bake, J. Stelwagen, M. Poulie, P. Burggraaff,
P. van Arkel
Medewerkers: A. van Gerven, M. van der Hoek, D. de Berk, D. Willaarts, H. Steensma, M. Feeke, L.
Polet, H. Kuipers, R. Geertzen, B. van Roessel, B. van Breemen, H. Willemse, M. Borst, S. Kats, M.
Stokker, L. van Zuilekom
Afwezig met bericht:, J. Brinksma, H. Snoekc, B. Kuiper, G. Dudok van Heel, P. Goosen, D. van der
Veen Piscaer, R. Franken, J.B. Heukensfeldt Jansen (Erelid), Dutch Contender Association
Watersportverenigingen: WSV Wolphaartsdijk, WSV Akersloot, KV Viking Venlo, Groninger KV,
WSV Hellevoetsluis, WSV Warder, WSV Het Jacht, WV De Pettelaer, WV De Pelikanen, WSV De
Zeevang, WSV Lunegat, WSV Battenoord, WV Lekkerkerk, WSV De Engel, Rheden, WSV De Riette,
KV Plane, KV Keistad, Zeil & Motorbootvereniging Deventer, WSV Goudswaard, WSV Waterman
Hellevoet, WV Flevo, WV Nieuwe Meer, Maaslandse Kanovereniging, WSV Almere-Haven,
Watersportvereniging "De Zilvervloot "Schoonhoven, KZVW Texel, Jouster WS, WSV
d'Oosterschelde, GWV De Vrijbuiter, WV Saeftinghe, WV Amsterdam, GSZ Mayday
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Opening, mededelingen en ingekomen brieven
De voorzitter, Harry Wagemakers, heet iedereen van harte welkom. De Algemene Vergadering
bekrachtigt het verzetten van deze Najaarsvergadering naar 15 december 2018. Voorzitter
Wagemakers noteert dat de vergadering conform statuten is bijeengeroepen.
Ten aanzien van de agenda wordt aan agendapunt 4 de benoeming van de Controleraad
toegevoegd en is er een wijziging op agendapunt 7; het actieplan 2019 is geïncorporeerd in het
jaarplan 2019 en geen separaat stuk. De agenda wordt met deze wijzigingen vastgesteld.
Er zijn ingekomen brieven. Het bestuur stelt voor om de brief van Kon. WV Loosdrecht, KNZ&RV,
KWV De Kaag, KR &ZV De Maas, WV Braassemermeer en KWV Sneek over het rapport van de
werkgroep herkenbare meerwaarde bij agendapunt 7 te behandelen. De Brief van WV Rijn en Lek
met betrekking tot de contributie en gedifferentieerd lidmaatschap zal worden behandeld bij
agendapunt 8.
Er wordt door de aanwezigen een moment van stilte in acht genomen wegens het overlijden van
de heren Dick Kramer, Martin Loos en Kees Kruijer.
De voorzitter geeft in zijn inleiding naast reflectie over het afgelopen jaar ook een vooruitblik
naar het nieuwe jaar. In de vele contacten die hij heeft gehad op en aan het water, viel hem vooral
op met hoeveel passie en betrokkenheid de watersport wordt uitgeoefend alsook er over de
watersport gesproken wordt. Hij ontving ook blijken van zorg over het functioneren van zowel de
eigen vereniging, als ons Watersportverbond. Vooral de oprechte betrokkenheid over de
toekomst van onze watersport is hem opgevallen. Er zijn overeenkomsten in de vraagstukken
waar verenigingen en het Watersportverbond voor staan. Dit kan - bij voorkeur - gezamenlijk
opgepakt worden.
Veel van de bestuurlijke inspanningen en energie is de afgelopen tijd besteed aan gesprekken
met allerlei belanghebbenden om onrust weg te nemen of een poging om uitleg te geven over de
ingezette veranderingen bij het Watersportverbond. Meestal waren de gesprekken succesvol,
maar soms ook niet omdat de gesprekspartners niet altijd bereid waren om oprecht samen te
willen werken. De huidige cultuur die de voorzitter is opgevallen is er een van veel negativisme
en een groeiend gebrek aan vertrouwen dat het tij te keren is voor de mensen die de
verantwoordelijkheid dragen voor het Watersportverbond. Dat laat het bestuur niet onberoerd.
Tegelijkertijd is het bestuur vastberaden om daadkrachtig en daadwerkelijk veranderingen door

te voeren om de neerwaartse spiraal te stoppen en om het Watersportverbond van meerwaarde te
laten zijn voor de watersport in het algemeen en haar aangesloten verenigingen in het bijzonder.
Het recent opgeleverde rapport van de werkgroep herkenbare meerwaarde was voor het bestuur
een confronterend rapport. Tijdens en na afloop van haar werkzaamheden is de werkgroep
steeds geconfronteerd met discussies over de opdrachtformulering. Hetgeen door de leden van
de werkgroep als zeer storend en demotiverend ervaren is. Het bestuur betreurt deze gang van
zaken zeer en neemt daarvoor ook alle verantwoordelijkheid. De verwachtingen richting de
werkgroep zijn door het bestuur wellicht verkeerd ingeschat. Het illustreert wel de complexiteit
van het Watersportverbond en de totale watersport. Een complexiteit die meer dan ooit om een
collectief gedrag vraagt en om het creëren van een gezamenlijk denken en werken aan de
oplossingen.
Het bestuur ziet herkenning in het rapport inclusief een set aanbevelingen voor de toekomst. Het
bestuur heeft veel van deze aanbevelingen opgenomen in het jaarplan 2019. Het vraagstuk voor
de meerwaarde van ons Watersportverbond voor de recreatieve watersporter schreeuwt om een
antwoord. De voorzitter heeft samen met bestuursleden Peter van Arkel en Jan Stelwagen om
met directeur Arno van Gerven om op korte termijn dit vraagstuk te voorzien van een kader. Het
kader wordt begin 2019 verder uitgewerkt wat na gesprekken met leden moet leiden tot
richtinggevende uitspraken op de Jaarvergadering 2019 hoe de toekomst eruitziet voor de
recreatieve watersporter binnen ons Watersportverbond. Het bestuur vraagt nadrukkelijk om dit
samen met belanghebbende te doen.
De verenigingen die dit jaar een kroonjubileum mochten vieren worden in het zonnetje gezet en
diegenen die aanwezig zijn ontvangen een bos bloemen.
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Notulen Algemene Vergadering - De Jaarvergadering - dd. 16 april 2018
Erelid Lagerweij meldt de vorige vergadering gevraagd te hebben om bij de in memoriam foto’s
te tonen. Hij constateert dat dat niet gebeurd is. De heer Wagemakers geeft aan dat toestemming
van familie gevraagd moet worden hiervoor. Hij vraagt om het bij een volgende in memoriam in
het proces mee te nemen.

De Algemene Vergadering – de Najaarsvergadering – besluit de notulen van de Algemene
Vergadering – De Jaarvergadering van 16 april 2018 goed te keuren.
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Benoemingen bestuur
De voorzitter geeft aan de vacature voor secretaris begin 2019 open te stellen. Door het lid worden
van de Holland Surf Association (HSA) is aan Stefan Koper gevraagd op welke manier de
integratie geborgd kan worden. De komende tijd zal hij als een aspirant bestuurslid bij het bestuur
aansluiten en in de voorjaarsvergadering wil het bestuur zijn benoeming formaliseren.
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Benoemingen Zeilraad en Controleraad

De Algemene Vergadering – de Najaarsvergadering – besluit de heer Jos Spijkerman te
herbenoemen als lid van de Zeilraad.
De Algemene Vergadering – de Najaarsvergadering – besluit de heer Pieter Klapwijk te benoemen
als lid van de Controleraad.
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Actualiteiten
De stand van zaken per item worden doorgenomen:
Kano door Ab Reinders, voorzitter platform Kanovaren; Verteld wordt over de oprichting en de
werking van het platform. Er zijn rond de 6000 kanosporters in diverse disciplines. Afgelopen

november is voor de 7e keer de landelijke kanodag georganiseerd waar dit keer meer dan 160
bestuurders, sporters en instructeurs op af zijn gekomen.
Wedstrijdsport door Peter Burggraaff, bestuurslid; Het Platform Wedstrijdzeilen is drie keer
bijeengekomen en is gestart om duidelijk te krijgen wat nu de urgente zaken zijn die spelen. Als
voorbeeld wordt de jeugd-wedstrijd-lijn genoemd: hoe zorg je er voor dat kinderen na de
Optimist On Tour naar de Q-cup, naar de combi’s en/of naar de landelijke wedstrijden gaan. Ook
het achterstallig onderhoud van de reglementen wordt aangepakt; het nationaal
kampioenschapsreglement wordt versimpeld en verhelderd. Het Watersportverbond wil
zichtbaar zijn bij veel wedstrijden en niet alleen het bestuur, maar ook mensen van kantoor zijn
bij wedstrijden aanwezig geweest. Er zijn ook zaken niet goed gegaan zoals de update van het
systeem waardoor de uitgifte van de licenties en meetbrieven klem is komen te zitten. Inmiddels
is dat onder controle. Specifieke acties voor komend jaar zijn (onder andere): opleiden van
wedstrijdkader en juryleden, de wedstrijdkalender, het doorzetten van de ideeën rondom
jeugdzeilen en Eredivisie Zeilen.
Motorbootvaren door Peter van Arkel, bestuurslid: ondanks dat het niet altijd even zichtbaar is,
wordt er door het Watersportverbond al samengewerkt met Varen doe je Samen, Stichting
Waterrecreatie, Coöperatie Gastvrije Randmeren, NOC*NSF, Hiswa, regionale samenwerking met
lokale partijen etc. Het Watersportverbond heeft zichzelf de verplichting opgelegd om samen te
werken met andere partijen. Alleen gaan we sneller, maar met elkaar komen we verder. Over de
ontwikkeling ten aanzien van klantgerichte belangenbehartiging wordt nagedacht. Dit punt vergt
echter een andere mindset. Tot slot heeft het Platform Motorbootvaren de Zilveren Wimpel
geïnitieerd, maar de uitwerking van een bijbehorend programma behoeft meer tijd.
Topsport door Marieke Poulie, bestuurslid: Sinds afgelopen WK in Aarhus is Nederland het beste
olympische zeilland. Deze prestatie is geëvenaard op het testevent. Bij de uitreiking van de World
Sailor of the Year Award hadden we zowel bij de dames als bij de heren een genomineerde. Op de
Jeugd WK en de Jeugd Olympische Spelen lieten de toppers in spé van zich horen en zij
manifesteren zich nu al. Echter, zonder goede coaches komen de talenten nergens. Vanuit de
topsportafdeling is er heel veel aandacht voor het begeleiden van coaches en het interesseren
van nieuwe coaches voor het topsport vak. De afdeling wil topsport ook betrekken bij
scholingsprogramma’s en de schoonwaterpropositie. Met betrekking tot de WK 2022 kan gemeld
worden dat World Sailing een contract sluit met TIG sports. Zij en World Sailing zijn
risicodragend. Als Watersportverbond zijn wij alleen verantwoordelijk voor de “waterorganisatie”.
Golfsurfen door Stefan Koper: Er is de afgelopen jaren een groei in de sport opgemerkt en het
bleek nodig om de organisatie van deze sport naar een hoger niveau te brengen. Daarom is de
stap naar Watersportverbond gemaakt. Drie weken geleden is in de ALV van Holland Surfing
Association (HSA) met overgrote meerderheid gestemd voor aansluiting per 1 januari 2019 met
het oog op dezelfde aansluiting als de kano.
Kitesurfen door Arno van Gerven: Er is gesproken met de Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV)
om - ook met oog op de Olympische Spelen - ook de aansluiting te vinden en het wedstrijd
kitesurfen tot stand te brengen. De NKV wil dat graag vanuit een groeimodel starten.
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Presentatie Simeon Tienpont
De heer Simeon Tienpont haalt aan hoe de watersport in zijn leven is verweven en hoe de
uitkomsten van zijn deelname aan en ervaringen tijdens de Volvo Ocean Race ook op andere
platforms gebruikt kunnen worden. Hij geeft aan dat de enige duurzame Formule 1 de America’s
Cup is. Hij kan melden dat hij samen met KNZ&RV en KR &ZV De Maas heeft ingeschreven voor
Team the Netherlands America’s Cup 36.
Bestuurslid Frank van den Wall Bake maakt van de gelegenheid gebruik om een boodschap over
verduurzaming mee te geven. Als Watersportverbond kunnen wij het ons niet veroorloven om
van de plastics in de oceanen niets te vinden en niets te doen. Ondanks dat wij niet de eigenaar
van het water zijn, zijn wij daar wel de hoeder van. De sport kan en moet een bijdrage leveren aan

het verduurzamen van de aarde. Hij vraagt de verenigingen om sámen met het
Watersportverbond daar verantwoordelijkheid in nemen en de krachten te bundelen.
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Jaarplan 2019 (in combinatie met actieplan 2019)
De voorzitter geeft aan dat om het vraagstuk rondom de recreatieve sporters te adresseren een
werkgroep is ingesteld, de werkgroep herkenbare meerwaarde, waarvan vandaag het rapport
wordt besproken. Het traject rondom de opdrachtformulering was intensief en bestuur en de
werkgroep waren elkaar af en toe even kwijt. Het bestuur heeft werk te doen en wil dat samen
met aangesloten verenigingen doen. De voorzitter meldt dat de punten van werkgroep al zoveel
als mogelijk zijn meegenomen in jaarplan 2019.
Directeur Van Gerven spreekt zijn dank uit aan het bestuur en het team voor het warme welkom
dat hij heeft ervaren. De verhalen van vrijwilligers vindt hij tekenend voor de kracht waar wij als
het Watersportverbond voor staan. Zijn indrukken spreken over wat goed gaat, wat beter kan en
wat beter moet. Er zijn vraagstukken die verandering behoeven en hij hoopt dat zichtbaar is dat
het jaarplan 2019 daar aandacht voor heeft. Dit is niet iets wat het Watersportverbond alleen kan
doen; bij moeilijke vraagstukken is verandering, hulp of maatwerk nodig, maar dat is niet
makkelijk. Er zijn 10 prioriteiten of eigenlijk maatregelen geformuleerd die directe actie behoeven
waarvan enkele al in gang zijn gezet. De missie, visie en doelgroepen zullen komende periode
tegen het licht worden gehouden. In 2019 zal dat worden vertaald naar de consequenties voor de
organisatie. Middels kleine groepen zal een en ander worden getoetst en opgehaald; zo kunnen
we samen naar de toekomst kijken.
De Voorzitter van de Controleraad, de heer Van Veen, geeft allereerst een toelichting op hoe de
Controleraad naar de werkgroep heeft gekeken en met de rapportage van de werkgroep is
omgegaan. Hoewel de eerdere adviezen van de CR op een bredere opdracht waren gericht en
opriepen om, met oog voor de maartschappelijke ontwikkelingen, meer “out of the box” te
denken, ondersteunde de CR de opdracht die de werkgroep van het Bestuur in eerste aanleg
meekreeg toen zij in de voorjaarsvergadering werd voorgesteld. Die opdracht, zoals tussen
Bestuur en CR besproken, luidde: Welke meerwaarde kunnen verenigingen hebben en creëren

voor de recreatieve watersporter en met name zeiler en motorbootvaarder en welke prijs hebben
deze watersporters daarvoor over? In de periode dat de werkgroep met de uitvoering van haar
opdracht bezig was koos de CR, omwille van behoud van zijn onafhankelijkheid, ervoor om
uitdrukkelijk niet te participeren in de contactmomenten die Bestuur en werkgroep hadden.
Bovendien was de werkgroep uitsluitend gehouden aan het Bestuur te rapporteren en niet aan de
CR. Pas begin november kreeg de CR een toelichting op het rapport. De CR heeft daarbij aan het
Bestuur en aan de werkgroep aangegeven dat de CR het niet tot zijn taak rekent om het rapport
van een inhoudelijke beoordeling te voorzien. Wat de inhoud betreft heeft de CR zich uitsluitend
gericht op de acties en reacties van het Bestuur n.a.v. het rapport.
Over het actieplan en Jaarplan 2019, waarin het Bestuur de resultaten van de werkgroep zou
verwerken, geeft de voorzitter van de controleraad aan dat zowel het Bestuur als de CR hebben
moeten vaststellen dat zij andere verwachtingen van het rapport hadden. In plaats van concrete
en praktische voorstellen en suggesties waarop gerekend was, bevat het rapport een ‘strategisch
advies’ voor veranderingen die volgens de werkgroep binnen het Verbond zouden moeten plaats
vinden. De oorzaak hiervan blijkt te zijn gelegen in veranderingen in de tekst van de opdracht
waarmee de werkgroep aan het werk is gegaan. De gevolgen van deze wijzigingen zijn miskend
en bijsturing heeft echter niet plaats gevonden. Het rapport laat zien dat er, tenminste bij een deel
van de leden, een kritische tot negatieve houding tegenover het Verbond c.q. het Bestuur bestaat.
De werkgroep roept er toe op om direct koers te wijzigen met duidelijke signalen. In het actuele
beleid van het Bestuur is wel een richting ingezet die de werkgroep adviseert. Het roer kan
volgens het Bestuur niet direct geheel om en daar is de Controleraad het mee eens. Het beleid
behoeft een krachtige voortzetting, uitbouw en waar nodig bijstelling. De bevindingen van de

werkgroep kunnen daarbij zeer goed worden gebruikt. De inhoud van de reactie van het Bestuur
op het rapport, die vooral is gericht op een krachtige voortzetting en uitbouw van het beleid
wordt daarom door de CR ondersteund. De CR wijst er overigens nog wel op dat het de hoogste
tijd is na te denken over de toekomst van het Verbond. Het binden van de individuele
watersporter mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Dat geldt overigens ook voor de
onderzoeksvragen waartoe de CR eind 2017 adviseerde, namelijk het zoeken naar antwoorden op
ontwikkelingen die buiten de eigen invloedsfeer van verenigingen en het Verbond liggen. Het
Bestuur is daarom nu aan zet!
Een deel van de aanwezige verenigingen laat weten dat zij moeite hebben om steeds weer aan
hun leden uit te leggen wat het Watersportverbond nou doet. Zij willen een slagvaardig
Watersportverbond en missen in het jaarplan de uitvoering. Zij willen dat het Bestuur de tien
punten uit het rapport overneemt. Er zijn ook verenigingen die aangeven dat de opdracht zoals
het bestuur die in eerste aanleg had geformuleerd en aan de AV was toegezegd alsnog zou
moeten worden uitgevoerd.
De voorzitter geeft hierop aan dat de verandering in de verbetering moet zitten. Hiervoor zal de
werkorganisatie gereed gemaakt moeten worden om wat bestuur wil aan veranderingen door te
voeren. Het jaarplan nu is al een herijking. Dit is echter niet iets wat het bestuur en kantoor alleen
kunnen, maar dit moet gezamenlijk met de leden gebeuren. Dat is de lijn waar het bestuur naar
toe wil. Het bestuur neemt het rapport serieus. Volgend jaar zal niet alles opgelost zijn, maar het
bestuur geeft aan zijn best te doen, hetzij in stappen
Verder wordt er door de voorzitter van de KWV Sneek kritiek geuit op de bestuursstructuur en op
de controleraad in het bijzonder. De controleraad is naar zijn oordeel een beleidsbepalend
orgaan. Hij nodigt het bestuur uit om daar iets aan te doen.
Pieter Klapwijk reageert namens de Controleraad op de opmerkingen van de heer Doevendans.
Gebeurtenissen in het verleden vormden de aanleiding tot het instellen van de Controleraad. De
heer Klapwijk geeft daarbij aan dat de leden destijds uitdrukkelijk gekozen hebben voor een
Controleraad, vergelijkbaar met een Raad van Toezicht of een Raad van Commissarissen. Deze
keuze is gemaakt aangezien enerzijds de leden de afstand met het Bestuur te groot vonden om
zich een oordeel te kunnen vormen omtrent het management van het Bestuur en anderzijds de
leden zich vaak geplaatst zagen voor een voldongen feit daar de accountant pas maanden na
afloop van een boekjaar in zijn jaarlijkse controle hierover zijn oordeel uitspreekt. De taken en
bevoegdheden van de Controleraad zijn in de Statuten van het Verbond zijn vastgelegd. Kenmerk
van de taken van de Controleraad is dat de raad over zijn bevindingen verslag uitbrengt aan de
AV en dat zijn bevoegdheden niet verder reiken dat het uitbrengen van advies. Het is vervolgens
aan de AV en of het Bestuur of de adviezen van de raad wel of niet worden opgevolgd. De heer
Klapwijk wijst er tenslotte nog op dat, zolang de statuten op dat punt niet gewijzigd zijn, de
Controleraad de statutair opgelegde taken wel zal moeten blijven verrichten. De voorzitter sluit dit
punt af met de vaststelling dat het Bestuur niet gaat over de taken en bevoegdheden van de
Controleraad, maar dat dat aan de Algemene Vergadering is.
Het bestuur geeft aan dat zij samen met de verenigingen aan de 10 punten uit het rapport lading
wil gaan geven en dat vervolgens op 27 mei 2019 wil laten zien.

De Algemene Vergadering – de Najaarsvergadering – besluit het Jaarplan 2019 goed te keuren.
Als dank voor hun werk en inzet wordt door het bestuur aan de leden van de Werkgroep bossen
bloemen overhandigd.
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Toelichting begroting 2019

Penningmeester De Jong meldt dat de begroting 2019 die voor ligt de definitieve begroting is en
niet meer in het voorjaar langskomt ter goedkeuring. De begroting geeft een positief resultaat,
wat ook noodzakelijk is ter versterking van het eigen vermogen. Als bijzonderheid zit er in de
begroting een reservering voor het WK 2022.
Namens de Controleraad meldt de heer Van Veen de opstelling van de begroting overeenkomst
met de wensen van de Algemene Vergadering. Projectsubsidies kunnen nog variëren afhankelijk
van het wel of niet doorgaan van de betreffende projecten. Enkele punten van aandacht zijn:
Indien er afwijkingen ontstaan bij de vaststelling van de subsidies heeft de Controleraad
het bestuur in overweging gegeven om zo nodig een actieplan op te stellen.
● De Controleraad doet een oproep aan alle verenigingen om juist en volledig de
samenstelling van de leden door te geven. Bij twijfel daarover stem af met de
bureauorganisatie.
● De Controleraad stelt vast dat de inzet van het bestuur er op gericht is om de daling van
het ledenaantal een halt toe roepen. De Controleraad zal dit met belangstelling blijven
volgen.
De Controleraad adviseert de Algemene Vergadering in te stemmen met de begroting 2019.
●

WV Rijn en Lek heeft een brief gestuurd en vraagt daarin om de contributieverhoging in te
trekken. Penningmeester De Jong meldt dat er een indexatie van toepassing is op de contributie
en dat is technisch geen verhoging. Het Bestuur stelt voor om de indexatie niet in te trekken.
In diezelfde brief vraagt WV Rijn en Lek naar de status en een gedifferentieerd contributiemodel
waar Penningmeester De Jong op kan antwoorden dat het bestuur daar zeker voor staat, maar dat
het een ingewikkeld vraagstuk is. H et bestuur zal gaan kijken naar de (on-)mogelijkheden
hieromtrent.

De Algemene Vergadering – de Najaarsvergadering – besluit de contributie voor het jaar 2018 vast
te stellen op de volgende tarieven:
Watersportverenigin Kanovereniginge
gen
n
Volwassenen

€ 20,50

€ 20,50 + € 3,00

Jeugd /
Gezinslid

€ 10,25

€ 10,25

De Algemene Vergadering – de Najaarsvergadering – besluit de begroting 2019 goed te keuren.
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Vergaderdata 2019
Er is een verzoek van een vereniging om de mei-vergadering 2019 eerder te plannen dan eind
mei. Directeur Van Gerven onderschrijft dat er in mei weer druk wordt gevaren, maar er is wel
goed naar de planning en data gekeken. Het proces met accountant wil het bestuur goed
afronden en in combinatie met de vakanties is deze datum gepland.

De Algemene Vergadering – de Najaarsvergadering – besluit de Algemene Vergaderingen in 2019
op de volgende data te laten plaatsvinden:
Jaarvergadering
: maandagavond 27 mei 2019
Najaarsvergadering : zaterdag 14 december 2019
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Rondvraag
Er is gevraagd op welke manier de samenwerking met de Zeilbond i.o. niet in belang van de leden
is. Voorzitter Wagemakers meldt dat het bestuur met de Zeilbond i.o. de afgelopen jaren de

nodige gesprekken te hebben gevoerd en na afgelopen zomer is samen geconcludeerd dat er op
inhoud overeenstemming is, maar met betrekking tot de wijze waarop een en ander te
bewerkstelligen er grote verschillen zijn. Daar waar we elkaar kunnen vinden en samenwerken
zullen we dat doen.
De heer Blom van Zeilbond i.o. meldt inderdaad een handreiking naar het Watersportverbond te
hebben gedaan omdat twee bonden niet in belang van sport is. De Zeilbond i.o. is aan het
heroverwegen hoe nu verder te gaan. De Zeilbond i.o. blijft zoeken naar de samenwerking.
Er is een statement van WSV Strijensas waarin zij vragen om het rapport van de werkgroep
serieus te nemen, te aanvaarden en gevolg geven aan de conclusie van de werkgroep.
Gevraagd wordt of er een nieuwe hoofdsponsor is en wanneer deze er niet komt of dan de
contributie omhoog gaat? Bestuurslid Van den Wall Bake meldt dat er veelbelovende gesprekken
zijn en vraagt aan de leden om hier een helpende hand te geven. Penningmeester De Jong
antwoordt dat een contributieverhoging een praktische oplossing is, maar dat is een besluit die
de ALV moet nemen. De verplichtingen van topsport zijn flexibel.
De heer Bergsma, Kon. WV Loosdrecht, stelt voor om voor de zeilers van de kernploeg tijdelijk
shirts laten bedrukken moet een goed doel. Bestuurslid Van den Wall Bake kan melden dat daar
naar gekeken wordt. Ook kan bijvoorbeeld het WK 2022 zo gepromoot worden. Uit ervaring geeft
hij aan dat niets doen misschien nog wel beter is omdat we anders zo aangeven dat we niet in
staat zijn om een hoofdsponsor te vinden.
11
Sluiting
Erelid Lagerweij krijgt het laatste woord. Dat doet hij niet van achter de lessenaar, want zoals hij
aangeeft als men de stukken goed heeft gelezen, mag dat niet meer. Hij vindt dat de vergadering
gespannen is begonnen. Hij heeft het rapport meerwaarde gepoogd te lezen en vond het lastig
doorheen te komen, maar hij is het eens dat het Watersportverbond als een bond van
verenigingen in de toekomst een geheel moet blijven. Dit ter voorkoming van versplintering.

