NOTULEN
Vergadering van:
Locatie:
Wijze:
Datum:

Algemene vergadering - de Jaarvergadering De Weerelt van Sport, Utrecht
Zowel fysiek bijeen in Utrecht als digitaal bij te wonen
23 mei 2022, opening 20.00 uur en sluiting 22.16 uur

Aanwezig en/of digitaal ingelogd:
Watersportverenigingen: WSV Aeolus (O. van Keulen), ZV Belterwiede (B. Schreuder), WSV
Biesbosch (E. van Dijk), WV Blinckvliet (A. de Vries), WV Braassemermeer (M. Hasselman, B. van
den Berkhof), WV Flevo (H. Duitman), WV Goeree (F. van der Dussen), R en ZV Gouda (I. Verkaaik
- Hogervorst), WSV Giesbeek (R. Godschalk), WSV Gooierhaven (R.J. Slotema), Haarlemsche JC
(W. Emmens), WS Heeg (L. Spitters), WV Helius (H. den Hertog), WV Hellevoetsluis (G. Gerritsen),
KZ en RV Hollandia (J. Borsboom), KWV De Kaag (G. Kranenburg - Marijt), WSV De Kil (P. Visser),
WV De Koenen (S. Nieuwenhuys), NVv Kustzeilers (E. Megens), WV Lelystad (E. Jochemsen),
N.S.Z.V. De Loefbijter (M. Groeneveldt), Kon. WV Loosdrecht (H. Bergsma, J.W. Bouman), WSV
Lunegat (T. Cloo), Kon. Ned. Z&RV (M. van Bemmel), WV Onklaar Anker (A. Krull), WSV De Put (R.
Rozenburg), Rotterdamsche ZV (J.G. Boeve), JC Scheveningen (T. Lemeer), WSV Sint-Annaland
(P. Tielemans), Kon. WV Sneek (K. Doevedans), Utrechtse KC (J. Daas, W. Hartholt), WV
Vinkeveen-Abcoude (K. Pauw), KV Waterwolf (E. Blom), ZV Workum (B. Schreuder), WSV De
Zevenwolden (S. de Vries, A. Loijens, N. Wijnsma), ZC ’37 (T. Korf)
Toehoorders: G. Dudok van Heel, E. Lagerweij, J.B. Heukensfeldt Jansen, R. Franken (Erelid), C. van
Roon, D. van der Schilden, D. de Ridder, H. Bannier, P. Tiebout (Genodigde), D. Koekoek, R.
Middelkoop (Financiële commissie), P. de Groot (Zeilraad), M. Vos (Platform Wedstrijdsport), E.
Stormink (Platform Kanosport), W. Dekker (RT Noordzee), A. Bender (RT Noord-Holland Zuid), J.
Dunnewind (RT Randmeren), H. Veenstra (RT IJsselmeer / Markermeer), G. Geelkerken
(Reglementencommissie), A. Vreeburg (RSFeva KO), J.J. Visser, T. van Roon (Sailhorse KO), A. van
Gerven, M. van der Hoek, H. Kuipers, S. Kats, E. Fokker, L. Polet, C. van Leerdam, E. Willems, S. Meijer,
A de Waal, D. Willaarts, D. de Berk, H. Willemse, M. Stokker (Medewerker)
Bestuur: E.J. Broer, J. Stelwagen, W. van Catz, M. Poulie, P. Burggraaff, A. Reinders, C. Jonker, F. van
den Wall Bake
Afwezig met bericht: KZVW Westerslag, WSV AVOH, Groninger KV, WV Uitdam, WSV De Hitsert,
Jouster WS, Uithoornse R en KV Michiel de Ruyter, RR&ZV Maas en Roer, KR&ZV De Maas, WV
Nieuwe Meer (verenigingen) J. Brinksma, E. Muller, P. Goosen (Erelid), J. van der Toolen (lid
College van Deskundigen)
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Opening en vaststellen agenda

Voorzitter Ernst Jan Broer heet iedereen van harte welkom op deze Algemene vergadering – de
Jaarvergadering - die voor het eerst hybride plaatsvindt.
Na een aantal huishoudelijke mededelingen over het verloop van deze vergadering wordt
vastgesteld dat de vergadering conform statuten is opgeroepen d.d. 22 april 2022. De agenda
wordt, met het volgordelijk omwisselen van agendapunten benoemingen en onderscheidingen,
vastgesteld.
Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Jos Antheunissen, lid College van Deskundigen.
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Notulen Algemene vergadering - de Najaarsvergadering van 11 december 2021

Secretaris Jan Stelwagen kan melden dat er vooraf geen opmerkingen zijn ontvangen over de
notulen. Ook meldt hij dat de in de notulen weergegeven stemmentellingen zijn nagelopen op
correctheid. Er komen tijdens deze vergadering geen opmerkingen binnen of verzoeken om een
stemming over de notulen.
De Algemene vergadering – de Jaarvergadering - besluit de notulen van de Algemene
vergadering - de Najaarsvergadering - van 11 december 2021 goed te keuren.
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Mededelingen en ingekomen brieven

Er is een brief binnengekomen van Eelke Boersma, voorzitter van Grouster WS. Secretaris Jan
Stelwagen meldt dat de brief met name gaat over een verzoek tot heroverweging van de plicht
tot de aanschaf van een wedstrijdlicentie bij deelname aan wedstrijden en deze vereniging wil
graag weten waar het geld van de licentie voor nodig is. Jan Stelwagen leest voor de
volledigheid de brief voor.
Penningmeester Wouter van Catz reageert op deze brief in relatie tot het financiële kader. Hij
geeft aan dat deze inkomsten een vorm van gedifferentieerd lidmaatschap betreffen, waarbij
inkomsten worden opgebracht door een specifieke doelgroep, waaruit bepaalde activiteiten
worden ontplooid voor diezelfde doelgroep. Peter Burggraaff, bestuurslid wedstrijdsport, beaamt
dat deze gelden worden gebruikt voor de wedstrijdsport. Wat er met die inkomsten precies
wordt gedaan, kan een ieder vinden op de website in het artikel ‘waarom een wedstrijdlicentie?’
Peter Burggraaf somt in de vergadering kort op wat er in dat betreffende artikel staat. Hij geeft
aan dat het platform wedstrijdsport juist ervoor is opgericht om deze items met elkaar te
bediscussiëren. Hij nodigt daarom ook de verenigingen en daarmee ook de Grouster WS uit om
deel te nemen aan de discussies die het platform hierover organiseert.
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Update

Instituut Sportrechtspraak; ISR
Directeur Arno van Gerven geeft een update over het Instituut Sportrechtspraak (ISR) omdat
sport en onregelmatigheden momenteel veel in de publiciteit zijn en het Watersportverbond
recent heeft besloten om zich aan te sluiten bij het ISR. De zaken die in de media zijn verschenen
verdienen geen schoonheidsprijs en onder andere het Watersportverbond heeft haar zorgen
hierover geuit en heeft deze neergelegd bij het ISR, alsook bij NOC*NSF en de Minister.
Verbetering in functioneren van het ISR zou kunnen plaatsvinden door versterking via tijd en
geld. Dit wordt de komende periode nauw gemonitord.

2

Het Watersportverbond is bij het ISR aangesloten voor doping, matchfixing en seksuele
intimidatie. De zaken die nu met name in de publiciteit voorbij komen betreffen - zoals het lijkt het algemeen tuchtrecht, waaronder intimidatie en machtsmisbruik onder vallen. Voor dit soort
zaken hebben wij onze eigen tuchtraad. Met de voorzitter van de tuchtraad zijn de procedures
en de bemensing van deze raad besproken en dit zal nader tegen het licht worden gehouden.
Dutch Water Week
Middels een filmpje worden de aanwezigen op de hoogte gebracht van alles wat er staat te
gebeuren tijdens de eerste editie van de Dutch Water Week. Directeur Arno van Gerven voegt er
aan toe dat dit evenement als een etalage gezien kan worden voor nieuwkomers, liefhebbers en
fanatiekelingen in de sport en laat zien wat watersport allemaal te bieden heeft. Dit evenement
zal door het Watersportverbond gebruikt worden om de diverse activiteiten te clusteren.
Verzekeringen
Bestuurslid recreatiesport Christoffer Jonker heeft bij zijn aantreden aangegeven in te zetten op
productontwikkeling en is blij om te melden dat de werkgroep productontwikkeling zijn eerste
twee producten heeft kunnen opleveren te weten een verzekeringspakket voor verenigingen en
een verzekering voor watersporters. Hij spreekt zijn dank uit aan de werkgroepleden Wilko
Emmens, Con Struycken en Frank Jibben en aan Allianz en Zeker in Sport.
Deze verzekeringspakketten betreffen een dienstverlening voor de verenigingen en hun leden.
Christoffer Jonker kan melden dat er voor alle aangesloten verenigingen ook een collectieve
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, wat een directe kostenbesparing
oplevert bij de verenigingen.
Arjan Vreeburg van de RSFeva klassenorganisatie vraagt via de chat of er ook een aanbieding
komt voor klassenorganisaties. Voorzitter van de werkgroep Wilko Emmens antwoordt dat het er
aan ligt wat de klassenorganisatie wil verzekeren. Gaat het om aansprakelijkheid bij
evenementen, dan past dat goed in het pakket van Allianz. Als het gaat om het verzekeren van
een specifiek boot-type en men wil daarvoor een collectief aanbod, dan is het de moeite waard
om dit met Zeker in Sport te bespreken.
Update van de voorzitter
Voorzitter Ernst Jan Broer neemt de aanwezigen mee in de stand van zaken van de plannen van
het bestuur sinds zijn aantreden twee jaar geleden.
Sponsor
Er is, met grote inzet van bestuurslid Frank van den Wall Bake een nieuwe hoofdsponsor
aangetrokken. In de evaluatie heeft Allianz aangegeven dat het tevreden is ondanks dat er in
het eerste jaar door COVID-19 meer niet mogelijk was dan wel. Dankzij creativiteit is hier toch
invulling aan gegeven.
COVID-19
COVID-19 gaf onzekerheid op financieel gebied en ten aanzien van de ledenaantallen bij
verenigingen. Samen met NOC*NSF is vooral ingezet op wat er in die periode wél mogelijk was
en mogelijk zou kunnen zijn. Verenigingen hebben aangegeven dat de snelle
informatievoorziening en reacties van het bureau op prijs zijn gesteld. Om in die periode contact
met elkaar te houden zijn online sessies georganiseerd met de verenigingen, die eveneens
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gewaardeerd zijn. De uitwisseling van kennis en informatie tussen verenigingen onderling is daar
als zeer waardevol gebleken. Het bestuur heeft besloten om dit de komende jaren door te zetten.
Platformstructuur
Om de herkenbaarheid in het Watersportverbond voor elk type watersporter te vergroten, zijn de
platforms opgericht. Elk platform heeft het afgelopen jaar grote vooruitgang geboekt.
Penningmeester Wouter van Catz heeft de financiën inzichtelijk gemaakt, waardoor de
geldstromen naar de platforms verduidelijkt zijn. De komende tijd moet er overlegd worden hoe
de governance van de platformen vormgegeven moet gaan worden.
Grote evenementen
Het was al bekend dat de Jeugd WK en de WK waren binnengehaald. De Dutch Water Week is
daar later aan toegevoegd. Het idee achter deze evenementen is dat dit ideale platformen zijn
om de watersport voor het voetlicht te brengen. Het twaalf pagina tellende item over de Dutch
Water Week in De Telegraaf is daar een goed voorbeeld van. Dit resulteert er in dat verschillende
initiatieven zich graag willen aansluiten en dat zal de komende jaren alleen maar meer worden.
Communicatie
Het Watersportverbond verricht met de vrijwilligers heel veel werk met name op het gebied van
belangenbehartiging. Een analyse hierover was dat we andere partijen met de eer van dat werk
lieten strijken. Het wordt nu proactief opgepakt door zelf persberichten uit te sturen en deze
worden positief ontvangen en veel gedeeld. Dit werkt ondersteunend in de beeldvorming ten
aanzien van wat het Watersportverbond doet en voor wie. Daarnaast is sterk geïnvesteerd in
verbetering van de nieuwsbrieven en de columns van directeur Arno van Gerven. De verzenden open-percentages stijgen.
Betrokkenheid en verbinding leden
Er heerste lange tijd een wij-tegen-zij sfeer. Op de lange termijn is dat geen gezonde situatie. Er
is de afgelopen periode veel gewerkt met werkgroepen (w.o. verzekeringen, vrijwilligersbeleid).
Het in verbinding brengen van leden met elkaar geeft een diepere interactie onderling.
Interne organisatie
Met het oog op het ontbreken van een sponsor en de situatie rondom COVID-19, was de
financiële situatie lange tijd onzeker. Dit heeft geresulteerd in een noodzakelijke reorganisatie.
Het bureau heeft dit goed opgevangen met elkaar, waardoor er over het algemeen dezelfde
dienstverlening wordt geleverd als voor de reorganisatie. Dit neemt niet weg dat het niet altijd
lukt. Door vijf openstaande vacatures piept en kraakt het wel binnen de bureau-organisatie. Een
voorwaarde om door te blijven gaan, is dat er een nieuwe ICT-situatie is. Deze wordt op dit
moment gebouwd en heeft als doel om de administratieve last bij bureau en verenigingen en
de communicatie met verenigingen te verbeteren. Het bestuur heeft er vertrouwen in dat dit
gaat lukken.
Het bestuur moest daarnaast weer op sterkte komen. Vanavond staan hiervoor twee
benoemingen op de agenda. De Controleraad was destijds ingesteld met een strakke visie en
reden. Het bestuur was de mening toegedaan dat het niet meer functioneerde zoals zou moeten
en daarom is het omgevormd naar een financiële commissie. Het bestuur is hier blij mee omdat
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het prettig werkt en zorgt voor een duidelijke verdieping op het gebied van risico’s en financieel
beleid.
De statutenwijziging was geen makkelijke opgave. De statuten moesten in lijn worden gebracht
met de WBTR, de overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak (ISR) moest een plek krijgen
en de organisatie van het Watersportverbond moet in lijn zijn met de eisen die NOC*NSF stelt.
Hier is secretaris Jan Stelwagen veel tijd aan kwijt geweest.
Meerwaarde
Een discussie die al tientallen jaren gevoerd wordt is de meerwaarde van het
Watersportverbond. Het rapport van de werkgroep herkenbare meerwaarde gaf een paar jaar
geleden aan dat de zaken waar het Watersportverbond mee te maken heeft ook speelt bij
verenigingen; breed in activiteiten, van bezit naar gebruik, de beleving en beoefening van de
sport etc. Het watersportonderzoek van Waterrecreatie Nederland sluit hierop aan. Dit onderzoek
geeft aan dat de watersport groeit; suppen, sloepvaren en kanoën groeien hard terwijl varen in
een open zeilboot of kajuitboot juist afneemt. Veruit de meeste watersporters beoefenen de
watersport maar enkele dagen per jaar waarbij dagtochten het populairst zijn, terwijl er veelal
gehuurd of meegevaren wordt. Dit zal implicaties hebben voor het traditionele
verenigingsmodel.
Het roept de vraag op hoe de toekomst ingegaan moet worden en wat rol van het
Watersportverbond daarbij is. De sector mist een voortrekker en het bestuur is van mening dat
het Watersportverbond die rol zou moeten kunnen spelen. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat
het Watersportverbond positie krijgt met betrekking tot kennis en informatie over de sector. Om
dit te bereiken wil het bestuur samen met de leden de watersportagenda 2027 gaan opstellen,
waarbij de missie, visie, waarden en structuur worden doorgezet. Het bestuur komt erop terug
hoe met elkaar hierover in gesprek te gaan, zodat gezamenlijk een Watersportverbond
neergezet kan worden dat de komende jaren een toegevoegde waarde heeft.
Henk Bergsma van Kon. WV Loosdrecht merkt op dat het weinig vrijwilligerswerk betreft en veel
verbondswerk. Hoe ziet het bestuur de rol van verenigingen daarin, ook met het oog op de
schaarste in tijd die vrijwilligers hebben? Ernst Jan Broer laat weten dat voor input vrijwilligers
nodig zijn, zoals in diverse werkgroepen en dit vraag zeker veel werk van het bureau. Er zal met
het oog op alle grote evenementen de komende periode, een middenweg gevonden moeten
worden.
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Jaarverslag 2021 en jaarrekening 2021

Penningmeester Wouter van Catz geeft aan dat er geen inhoudelijke opmerkingen zijn gekomen
over het jaarverslag 2021. Ten aanzien van de jaarrekening 2021 is het netto resultaat geëindigd
op 70k positief daar waar 54k positief was begroot. De lagere baten met impact betreffen de ICP
a 100k vanwege het besluit om een aantal afnemersgroepen te weren en de
wedstrijddocumenten a 38k. Daar staat tegenover lagere kosten op personeel a 130k vanwege
lagere reiskosten door veel thuiswerken. Hiernaast is nog een scala aan kleine posten die hoger
of lager zijn uitgevallen.
De bruto liquiditeit is eind 2021 1.964k en netto is dat 940k. Het verschil betreft een schuld die te
maken heeft met het Jeugd WK in 2022 en WK 2023 die het Watersportverbond mede
organiseert en nog moet worden doorgestort ten behoeve van de organisatie van deze WK’s.
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In de financiële beheersing zijn grote stappen gezet die Wouter van Catz met de aanwezigen
doorneemt. Het heeft ertoe geleid dat de begroting en het resultaat leeft binnen de organisatie,
er goede stuurinformatie is in deze veranderende tijden en dat er tijdig gereageerd kan worden.
Eind 2021 is een risico workshop gehouden met een deel van het bestuur, de financiële
commissie en een aantal medewerkers. Daarin zijn de diverse algemene risico’s besproken en
beschreven, alsook frauderisico's. De top 5 algemene risico’s is: een calamiteit in de (top)sport,
te weinig financiële weerbaarheid, uitval van personeel, financiële aansprakelijkheid bij grote
evenementen en te weinig vrijwilligers.
Het woord wordt gegeven aan de voorzitter van de financiële commissie, Detmer Koekoek. Hij
heeft niet veel toe te voegen aan de penningmeester. Hij meldt dat de jaarrekening 2021 er goed
uit ziet. De financiële commissie heeft alle informatie tijdig gekregen en de communicatie en
samenwerking met bestuur en de accountant verloopt goed. De begroting en het resultaat
sluiten ondanks wat verschuivingen goed op elkaar aan. Hierover wordt de financiële commissie
gedurende het jaar goed geïnformeerd. In het verslag heeft de financiële commissie het
onderwerp solvabiliteit en liquiditeit opgenomen. De liquiditeit is verbeterd door met name de
de zekerheid die de hoofdsponsor met zich meebrengt. De financiële commissie heeft daar ook
een aantal ratio’s aan gehangen en gebruikt de uitkomsten om door de tijd heen de
ontwikkelingen na te gaan hoewel dat lastig is omdat het Watersportverbond als niet regulier
bedrijf zijnde te maken heeft met seizoensgebonden effecten. Hier is met de penningmeester en
het bestuur contact over, of en wat daar mee te doen.
De eerste maanden van het nieuwe jaar zien er ook goed uit en alles loopt zoals gepland. Aan
de risicoanalyse is veel werk besteed en zijn zojuist door de penningmeester besproken. Het
belangrijkste dat de financiële commissie er nog wil uitlichten is het ICT als project. De
financiële commissie ondersteunt de door het bestuur genomen stap tot zelfbouw, maar de
executie hiervan is essentieel. Het bestuur heeft daar goede stappen in genomen en vastgelegd.
Een van de aandachtspunten zijn de financiële prognoses. Niet alleen van het project zelf, maar
ook na oplevering. Ook heeft de financiële commissie een aantal adviezen gegeven met
betrekking tot projectmanagement van dit project en die zijn positief opgepakt. Ook hierover is
regelmatig contact.
De financiële commissie adviseert de Algemene vergadering akkoord te gaan met de
jaarrekening 2021.
Hottem Veenstra, regioteamlid IJsselmeer/Markermeer, vraagt of er overwogen is om de
activiteiten van de Dutch Water Week onder te brengen in een stichting om risico’s voor het
Watersportverbond te beperken? Penningmeester Wouter van Catz kan melden dat de Dutch
Water Week een overkoepelend event is waarin diverse andere losse evenementen zijn
ondergebracht zoals de Allianz Regatta die al apart van ons staat. De Dutch Water Week
fungeert als paraplu waaronder die losse evenementen voor het gezicht naar buiten worden
gebracht. Het risico dat het Watersportverbond draagt is zeer beperkt.
De besluiten worden via de digitale applicatie voorgelegd.
Met betrekking tot de goedkeuring van het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021 zijn 327
stemmen voor, 0 tegen en 0 blanco uitgebracht.
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De Algemene vergadering – de Jaarvergadering - besluit het jaarverslag 2021 inclusief
jaarrekening 2021 goed te keuren.
Met betrekking tot decharge zijn eveneens 327 stemmen voor, 0 tegen en 0 blanco uitgebracht.
De Algemene vergadering – de Jaarvergadering - besluit het bestuur decharge te
verlenen voor de financiële verantwoording en het gevoerde bestuur.
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Onderscheidingen

Er is een aantal mensen die het bestuur wil bedanken voor hun verdienstelijke inzet voor het
Watersportverbond en of de watersport in het algemeen.
Nico Boon wordt onderscheiden met de bronzen verbondspenning voor zijn bijdrage de zeilsport
in catamarans waarvoor hij de Texel Rating ontwikkeld.
Dinand de Ridder ontvangt de zilveren verbondsspeld voor zijn werk in de complexe regio
IJsselmeer/Markermeer waarbij hij het belang van de watersport en het Watersportverbond
goed naar voren wist te brengen.
Cees van Roon ontvangt ook de zilveren verbondsspeld voor de eveneens complexe regio
Wadden waar op initiatief van Cees de samenwerking met de Wadvaarders tot stand is
gekomen.
Dieter van der Schilden ontvangt de gouden verbondsspeld voor zijn jarenlange inzet in het
windsurfen, en zijn kennis en kunde in de Zeilraad en Tuchtraad en de reglementencommissie.
Jan Stelwagen ontvangt ook de gouden verbondsspeld voor zijn bestuurlijke inzet, waarbij hij als
secretaris zich vol overgave stortte op zijn taken, creatief kan denken en tegelijkertijd zowel de
grote lijn, maar de kleine details in de gaten houdt.
Frank van den Wall Bake
Vervolgens wordt Frank van den Wall Bake gevraagd de zaal te verlaten. Voorzitter Ernst Jan
Broer vertelt dat Frank de afgelopen jaren een buitengewone bijdrage heeft geleverd aan de
watersport. Niet alleen als bestuurslid van het Watersportverbond de afgelopen 8 jaar, maar ook
door zijn betrokkenheid bij de SPA Regatta, diverse Ocean Race campagnes, Dutch Sail en het
met raad en daad bijstaan van diverse topzeilers en -zeilsters. Het bestuur lijkt het dan ook niet
meer dan gepast om Frank voor te dragen voor het Erelidmaatschap van het
Watersportverbond.
De Algemene vergadering - de Jaarvergadering - besluit Frank van den Wall Bake te
onderscheiden met het erelidmaatschap.
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Benoemingen

Voorzitter Ernst Jan Broer meldt dat, zoals aangegeven in de stukken, Frank van den Wall Bake
en Jan Stelwagen aftredend zijn en treden bij dezen uit het bestuur. Het bestuur is blij na een
intensieve zoekperiode een goede opvolging te hebben gevonden voor Jan Stelwagen in de
persoon van Peter Tiebout en hij stelt zich kort voor.
Met betrekking tot de goedkeuring het benoemen van Peter Tiebout als secretaris zijn 263
stemmen voor, 0 tegen en 0 blanco uitgebracht.
De Algemene vergadering – de Jaarvergadering - besluit de heer Peter Tiebout te benoemen
als secretaris van het bestuur van het Watersportverbond.
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Voor de bestuursfunctie van Frank van den Wall Bake is het bestuur verheugd om ook hier een
goede opvolger aan u voor te kunnen voorstellen in de persoon van Huib Bannier. Ook hij stelt
zich voor.
Na stemming ten aanzien van het benoemen van Huib Bannier als bestuurslid marketing,
communicatie en sponsoring zijn 280 stemmen voor, 0 tegen en 0 blanco uitgebracht.
De Algemene vergadering – de Jaarvergadering - besluit de heer Huib Bannier te benoemen
als bestuurslid marketing, communicatie en sponsoring van het bestuur van het
Watersportverbond.
Omdat Jan Stelwagen naast de functie van secretaris ook de functie van vice-voorzitter
vervulde is ook deze functie vacant geworden. Het bestuur stelt daarom, met het oog op artikel
13 lid 3, voor om het vice-voorzitterschap te beleggen bij penningmeester Wouter van Catz. De
stemmingsuitslag om Wouter van Catz naast penningmeester ook te benoemen als
vice-voorzitter is 182 stemmen voor, 0 tegen en 0 blanco.
De Algemene vergadering – de Jaarvergadering - besluit penningmeester Wouter van Catz
te benoemen als vice-voorzitter van het bestuur van het Watersportverbond
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Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag binnengekomen. Wel spreekt de voorzitter een woord van
dank uit aan Jan Willem Bouman die namens de Kon. WV Loosdrecht 14 jaar lang de Algemene
vergaderingen van het Watersportverbond heeft bijgewoond. Zijn kritische maar positieve
houding zal worden gemist. Jan Willem Bouman laat weten dat kritiek inderdaad goed is, mits
deze positief en opbouwend is. Hij hoopt dat hij daar in het verleden invulling aan gegeven heeft.
Deze enerverende en dynamische jaren zijn voorbij gevlogen en hij is tevreden hoe het gaat na
een onrustige periode. Hij dankt het bestuur.
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Sluiting

Erelid Gwen Dudok van Heel krijgt het laatste woord. Zij complimenteert het bestuur met het
getoonde lef en ambitie. Zij ziet dat het bestuur goed gewerkt heeft om de basishygiëne op orde
te brengen en nu kan het Watersportverbond doorkijken naar de watersportagenda 2027;
Watersportverbond 3.0.
Duidelijkheid en transparantie laat het bestuur zien. Alle onderscheiden personen feliciteert zij,
dankt Jan Stelwagen voor al het verzette werk en heet zij Frank van den Wall Bake welkom erelid.
Namens de ereleden worden alle medewerkers van kantoor hartelijk bedankt. Er wordt met
minder mensen meer werk gedaan en ze zijn altijd positief en in de gaten houdend.
Succes met de allereerste editie van de Dutch Water Week.
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