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Algemene vergadering - de Jaarvergadering Besluit bestuurslid kanosport
17 mei 2021
20.00 uur
Bestuur

Voorstel te nemen besluit:
De Algemene vergadering – de Jaarvergadering - besluit de heer Ab Reinders te
benoemen als bestuurslid kanosport.
Toelichting:
Als voorzitter van het platform kanosport zal Ab Reinders toetreden tot het bestuur.
Hij zal deze functie de komende twee jaar vervullen en in deze twee jaar zal door het
platform gezocht worden naar een nieuw bestuurslid die in de najaarsvergadering
van december 2022 benoemd zal worden.
Informatie Ab Reinders:
Ik ben geboren en getogen in Zutphen en ben in 1970
samen met mijn echtgenote verhuisd naar Krommenie.
Onlangs zijn wij weer teruggekeerd naar mijn
geboorteplaats Zutphen. Ik ben nu, samen met mijn
vrouw, de gelukkige eigenaar van een mooi
appartement, gelegen aan de jachthaven en aan de
IJssel.
Voordat ik betrokken raakte bij de kanosport ben ik als
bestuurder actief geweest binnen de motorsport. Ik was
vice-voorzitter van de Motocross Commissie en heb als
gedelegeerde van de K.N.M.V. vele wedstrijden in
binnen-en buitenland mogen begeleiden.
In Krommenie ben ik jarenlang lid en voorzitter geweest
van kanovereniging Jason. De kanosport heeft altijd mijn
aandacht gehad en ik heb als toervaarder menig tochtje
in Noord Holland gevaren. De wedstrijdsport heb ik niet
actief beoefend, maar in het Zaanse werd je via de regionale pers wel goed op de
hoogte gehouden van de Zaanse wedstrijdvaarders.
Op een dag liep ik langs de Bosbaan in Amsterdam en werd toen enthousiast door
de activiteiten op het water, uiteraard kanowedstrijden.

Een oproep voor bestuurders in het toenmalige KanoSport van de Nederlandse Kano
Bond deed de rest.
Ik heb de overgang van de NKB naar het Watersportverbond actief meegemaakt en
binnen het Watersportverbond heb ik aan de basis gestaan van het Platform
Kanosport. Sinds 2015 ben ik voorzitter van het Platform Kanosport.
Ik ben opgeleid als onderwijzer en heb mij daarna via diverse studies verder
bekwaamd. Ik ben werkzaam geweest in zowel het basis- als het voortgezet
onderwijs. Na een kleine twintig jaar als leerkracht/docent heb ik de overstap
gemaakt naar het management. Ik heb leiding mogen geven aan diverse
basisscholen in de Zaanstreek en in Kennemerland.

