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Aanwezig volgens de getekende presentielijst:
Watersportverenigingen: EWV Almere (H. Plaatje), WSZV Aqua (J. Bruinsma, A. Schaeffer), ZV
Belterwiede (J. van Esseveld), WSV Biesbosch (E. van Dijk), WSV Blinckvliet (A. de Vries), WV De
Bommeer (P. Runsink), WV Braassemermeer (M. Hasselman, B. van den Berkhof), WV Bruynzeel
(D. de Ridder), DMTRA (J.J. Korpershoek, D.J. Korpershoek), WSV Doeshaven (P. van Arkel), GWV
Elfhoeven (J.M. Kooi, C. ten Hoopen), KWV Frisia (E. Fokkema), WSV Goeree (F. van der Dussen),
WSV Gooierhaven (R.J. Slotema), Haarlemsche JC (A. Bender), WS Heeg (J. van den Berg, J.
Schippers), WV Hellevoetsluis (G. Gerritsen), Holland Regatta Club (A. van de Koppel, M. Eggink,
M. Vos), HWC De Helmvaarders (M. Geven), KWV De Kaag (M. Blom Sr., E. van Kampen-van
Leeuwen), WSV De Kil (A. Markus), WV De Koenen (S. Nieuwenhuis, M. Gijzelaar), AKV De
Kromme Aar (H. van Huis), WSV De Kreupel Andijk (J. Timmerman), WSV Het Koggeschip (M.
Kievit), KWV Langweer (M. Alma), WV Lelystad (E. Jochemsen), NSZV De Loefbijter (A. Pogosian,
E. Spahic), Kon. WV Loosdrecht (H. Bergsma, J.W. Bouman), KR &ZV De Maas (R. van der Stroom),
RR en ZV Maas en Roer (J. Mooren), WV De Meeuwen (L. Kolk, P. Verhoeven), KNZ&RV (M. van
Dis, M. van Bemmel), JZV Muiderzand (E. Chevalier), RWV Nautilus (J. Dohmen), WV Nieuwe
Meer (E. Germann), WSV Numansdorp (R. Tackenberg), ZV De Onderlinge (J. Brouns, T. Bakker),
WV Onklaar Anker (A. Krull), KZV Oostergoo (B. Staal), WSV De Put (N. Kool), WV De Rijd (F.
Lansink), JC Scheveningen (T. Lemeer), WV De Schinkel (A. Claassens, B. Ypma), WSV SintAnnaland (P. Tielemans), KWV Sneek (K. Doevedans, T. Schuurmans), WSV Strijensas (P. Blok, O.
Aardse), SW Vlietland (W. Verschuur, D. van Vuuren), WV Vremdijck (M. Willems), ZV Workum (B.
Schreuder), Zaanlandsche ZV (J. Borsboom), WSV de Zeevang (C. Vlasblom), WSV Zegerplas
(D.W.F. van der Schilden), WSV ZC ’37 (J. van der Toolen)
Raden: E.T. van Wijk, R. Frankfort, H. van Veen (Controleraad), M. Pannevis, D. van der Schilden,
P. de Groot (Zeilraad)
Ereleden: E. Lagerweij, G. Dudok van Heel, H. Snoekc, R. Franken
Houders van een onderscheiding: P. Nannenberg, F. Jibben, H. Plaatje, F van Gent, R. van
Rummelen, D. Kanselaar, M. Pannevis, P. Kole
Regiovertegenwoordigers: H. Janssen (Brabant), A. de Vries (Delta Noord), H. Botterweg
(Deltawateren), T. Fick (Vecht en Plassen),
Regioteam: A. Bender, A. Krull, (West Holland), W. Dekker (Noordzee), B. Wilmink (Limburg), T.
Bakker, F. Lansink (Noord-Holland), P. Runsink (Zuid-Holland Midden)
Commissies/platforms: A. Reinders, E. Stormink (Kanoplatform), M. Pannevis, G. Geelkerken
(Reglementencommissie), G. v.d. Werf (Platform Wedstrijdzeilen), J. Miedema (TCW)
Overig: R. Deen (Sailhorse KO), R. den Herder, M. Dieben (Ned. Solo KO), E. Kling (Ned. Ver. Van
Wedstrijdsurfers), F. Driessen, D.J. Zweers (Noordzeeclub), H. Onderdijk (College van
Deskundigen)
Genodigden: H. van Huis, D. Zaal
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Bestuur: H. Wagemakers P. de Jong, J. Stelwagen, M. Poulie, P. Burggraaff, P. van Arkel, F. van
den Wall Bake, S. Koper
Medewerkers: A. van Gerven, M. van der Hoek, D. de Berk, E. Willems, A. van Bergeijk, H.
Steensma, M. Woort, R. Geertzen, M. Feeke, L. Polet, H. Kuipers, H. Willemse, S. Kats, C. van
Leeuwen, I. Köpping, A.-L. Kokhuis
Afwezig met bericht:, J. Brinksma, B. Kuiper, G. Dudok van Heel, P. Goosen, D. van der Veen
Piscaer, J.B. Heukensfeldt Jansen, E. Lagrand-Stadt (Erelid), K. Koomen, H. van Beek, W. Tenge, J.
Sikma (Houder van een Onderscheiding), P. Klapwijk (Controleraad), H. Hennus (Tuchtraad), H.
Wijma (Regioteam Rivierengebied en College van Deskundigen), C. Struycken (Platform
Motorboot), RS Feva, Regenboog (Klassenorganisatie)
Watersportverenigingen: WV Aalsmeer, ZV Dordrecht EO, Enschedese WV, KZ&RV Hollandia, WV
Oostvoorne, WV Sleattemeermar, ZVW Texel, SW Vlietland
1
Opening, mededelingen en ingekomen brieven
De voorzitter, Harry Wagemakers, heet iedereen van harte welkom. Harry Wagemakers noteert
dat de vergadering conform statuten is bijeengeroepen. De ingeleverde rondvraagformulieren
worden zoveel als mogelijk bij de betreffende agendapunten meegenomen.
Er is een ingekomen brief van de Nederlandse Solo Klassenorganisatie waarin zij aandacht
vragen voor de status van de Klassenorganisaties bij het Watersportverbond waardoor zij geen
zeggenschap hebben over hun eigen sport. De vraag is of de klassenorganisaties enige vorm van
status en daarmee zeggenschap kunnen krijgen. Het bestuur kan melden dat het platform
wedstrijdzeilen ook de actieve betrokkenheid van de klassenorganisaties zal gaan organiseren bij
de ontwikkelingen in de komende jaren.
Harry Wagemakers nodigt de voorzitter van de controleraad, Huub van Veen, uit om naar voren
te komen. Hij geeft na een toelichting aan dat de controleraad vanwege de tijdigheid en
volledigheid van aan te leveren informatie door het bestuur te wensen overlaat. Een adequate
beoordeling van de stukken kan volgens hen daardoor niet plaatsvinden. Na een korte evaluatie
heeft de controleraad daarom besloten dat zij niet de kwaliteit kan leveren die zij nodig acht en
daarom leggen alle leden van de controleraad na deze ALV hun functie neer.
Het bestuur geeft als reactie aan dat het de late informatievoorziening erkent en laat weten dit op
te willen lossen.
Vanuit de aanwezigen wordt voorgesteld om vanwege deze ontwikkelingen de agendapunten 6
(jaarplan 2020) en 7 (begroting 2020) als eerste te behandelen en aan de leden van de
controleraad wordt gevraagd of zij hun beslissing zouden willen heroverwegen.
Na een korte schorsing geeft Harry Wagemakers aan dat agendapunten 6 en 7 nu als eerste
worden behandeld waarna er ruimte is voor discussie over de mededeling van de controleraad.
6
Jaarplan 2020
Harry Wagemakers geeft in zijn inleiding aan dat er hard gewerkt wordt aan herkenbaarheid aan
ons zeer diverse achterban. Die herkenbaarheid wil het bestuur benadrukken via een
doelgroepgerichte benadering met behulp van de platforms. Er is daarbij gekozen voor een
ontwikkeltraject waarbij op energie en inhoud bemensing gezocht wordt. Een geforceerde focus
op mandaten en reglementen staat wat het bestuur betreft de vorming en ontwikkeling in de
weg. Meerwaarde van het lidmaatschap zit in de ontwikkeling van producten en diensten samen
met verenigingen. De veranderingen inzake de meetbrieven en licenties is daarvan een
voorbeeld. Ten aanzien van de landelijke belangenbehartiging draait het er bij de problematiek
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inzake de waterplanten en het lozen van vuilwater erom op het juiste moment aan de juiste tafel
te zitten. Ook op regionaal niveau, bij het bevaarbaar houden van ons vaarwater, zijn onze
regiovertegenwoordigers van cruciaal belang. In samenspraak met verenigingen maken zij met
regelmaat het verschil. De keuze om via de zes gewesten de ontmoeting en de samenwerking in
de regio te organiseren staat los van het zeer gewaardeerde werk van onze
regiovertegenwoordigers. Ook is er voor gekozen om focus aan te brengen en de samenwerking
met andere partijen in de watersport te zoeken zoals onder andere met de vereniging van
Wadvaarders, de KNMC en de Hiswa. In de voorjaarsvergadering is het visiedocument
vastgesteld. Het jaarplan 2020 en de begroting 2020 zijn volgens het bestuur een logische stap in
de realisatie van een toekomstbestendig Watersportverbond. Plezier, prestatie en de impact zijn
de drie lijnen waarlangs het bestuur het handelen wil vormgeven. Vanuit het oogpunt van
toekomstbestendigheid is nadrukkelijk aandacht voor de financiële positie noodzakelijk.
Contributies en het vinden van één of meerdere sponsoren zijn voor dit inkomstenmodel
essentieel. Het bestuur bereidt zich in 2020 ook voor op een scenario indien het niet lukt om een
sponsor te binden. In de ALV van mei 2020 komt het bestuur daar met verschillende scenario’s
bij u op terug.
Het aantal aangesloten verenigingen is de afgelopen vijf jaar redelijk stabiel gebleven, echter zijn
de ledenaantallen substantieel gedaald. Een ontwikkeling die deels autonoom is en een groot
deel van de sportwereld treft en die zich moeilijk laat beïnvloeden. Voor een ander deel roept
deze ontwikkeling wel om actie, middels instroom van jeugd via de Optimist on Tour die ook
volgend jaar samen met de verenigingen verder vorm wordt gegeven. Maar actie gebeurt ook op
het gebied van opleidingen en het ledenbehoud van de ouder wordende watersporter. Dit soort
zaken moet bij het Watersportverbond en de aangesloten verenigingen hoog op de agenda staan.
Na de jaarwisseling gaat het bestuur in het kader van de code goed sportbestuur verder met het
evalueren van de totale governance-structuur. Er is een breed gedeelde behoefte om de
platforms te betrekken bij de beleidsvoorbereiding en –uitvoering. Het functioneren van de
platforms kan alleen slagen als er vanuit het veld mensen opstaan die daaraan een bijdrage willen
leveren. De recente signalen die het bestuur op dit punt heeft ontvangen stemt het bestuur
hoopvol dat in 2020 verdere stappen kunnen worden gezet bij het doorvoeren van deze
platformstructuur.
Op het gebied van de topsport hebben we het afgelopen jaar mooie resultaten geboekt en zijn de
voorbereiding op de Olympische Spelen in volle gang. Een aantal sporters heeft zich al
gekwalificeerd en een aantal is nog daarvoor in de race. NOC*NSF ontgaat het niet dat we er
goed op staan zowel sportief als financieel. Het jeugd WK in 2021 en het WK in 2022 wat we
samen met TIG en de gemeente Den Haag mogen organiseren, biedt een uitgelezen kans om
onze passie voor de watersport te delen met heel Nederland. Het is ook mooi om te zien dat
verenigingen uit ons midden op aansluiten om een steentje bij te dragen.
Onze watersport kan niet zonder de vrijwilligers op en rond het water. Zij zijn het die een leven
lang varen op het water mogelijk maken. .
Is 2020 het jaar van de waarheid? Het is wel een belangrijk jaar waar mooie resultaten behaald
kunnen worden. Bestuur, bureau en vrijwilligers staan klaar om dit voor elkaar te krijgen. Doet u
mee?
De secretaris van de controleraad, Ric van Wijk, geeft aan dat de verandering van de organisatie
van dienstverlenend naar netwerkorganisatie een grote impact zal hebben op het reilen en zeilen
van het Watersportverbond. Er wordt hierdoor wel een groot beroep gedaan op de leden en de
leden van de leden. De controleraad steunt de richting maar zij heeft wel zorg over de
haalbaarheid. Ondanks deze zorg ziet de controleraad ook een kans op succes. Het blijft een
ambitieuze activiteit. Uit de rapportage kunnen de leden afleiden dat de controleraad het jaarplan
2020 ondersteunt, echter op de begroting 2020 kan zij op dit moment nog geen positief advies
geven.
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Directeur Arno van Gerven onderschrijft dat de rode draad in het jaarplan 2020 wel wat ambitieus
is. Er is werk aan de winkel. De eenheid en plezier moeten worden vooropgesteld. De
ledenaantallen staan onder druk, maar het aantal watersporters neemt toe. De insteek van het
Watersportverbond verandert inderdaad; we worden een netwerkorganisatie. Dat neemt niet weg
dat we alle basistaken overboord gooien, we zullen dat blijven doen. Echter een aantal taken
zullen we meer in coproductie met de leden gaan doen. Ook onze omgeving bestaat uit talrijke
organisaties. Ons goed verhouden tot vaarscholen, evenementenorganisatoren, havens,
commerciële organisaties, klassenorganisaties is de crux van de toekomst verbond. We hebben
ons te verhouden tot de omgeving en we zullen dat gaan merken in de dagelijkse praktijk.
Schouder aan schouder met de verenigingen.
Vanuit de aanwezigen worden vragen gesteld over dat een gedegen vrijwilligersbeleid in deze
organisatieopzet onontbeerlijk is, hoe een nieuw contributiestelsel opgesteld gaat worden,
waarom bij de verandering van het licentiesysteem de verantwoordelijke lid moet zijn en de
bemanning niet, en hoe controleerbaar is het nieuwe licentiesysteem
Het antwoord wordt opgeknipt in een bestuurlijk deel en een technisch deel.
Het bestuur geeft aan nadrukkelijk keuzes te hebben gemaakt met betrekking tot het jaarplan en
de begroting 2020. Alleen, dit gaat alleen maar lukken als er eigenaarschap is vanuit de leden;
zonder dat en zonder de vrijwilligers gaat het niet slagen. De potentie ziet het bestuur wel. Nu
moet de achterban gemobiliseerd worden en via de zes gewesten zal dat gerealiseerd moeten
worden.
Arno van Gerven is het eens met de stelling dat een goed en gedegen vrijwilligersbeleid nodig is.
De contouren hiervan zijn inmiddels wel vastgesteld en die lijn van verbeteringen wordt
voortgezet. Ten aanzien van het contributiemodel geeft hij aan dat het Watersportverbond graag
naar de situatie toe wil waarbij betaald wordt voor wat er gebruikt wordt. Dit is echter complex
omdat er een element van solidariteit en collectiviteit in zit. Er zijn altijd vaste lasten. Het
collectief heeft waarde voor verenigingen. Dankzij de collectiviteit geldt een multiplier waarbij
van € 1,- contributie naar € 5,- wordt vermenigvuldigd. Dat moet men los zien van een dienstenof netwerkorganisatie. Het Watersportverbond moet zichtbaar maken waarvoor men betaalt en
dat tot uiting brengen.
Peter Burggraaff, bestuurslid wedstrijdsport, laat de aanwezigen weten dat een voorbeeld van de
inkomstenstromen het nieuwe licentiesysteem is. Verschillen maken het systeem complex en
daarom wordt er nu zoveel als mogelijk gelijkgetrokken. Indien er zich foutjes voordoen wordt er
geoptimaliseerd of herzien. Er is getracht om het licentiesysteem laagdrempelig te maken. Door
automatiseringsslagen worden verbeteringen aangebracht en is er minder handwerk nodig.
Arno van Gerven vult tot slot nog aan dat bemanning in het verleden ook al niet per sé lid hoefde
te zijn, dus daar is niets aan veranderd.
Er wordt vanuit de aanwezigen aangegeven dat het licentiesysteem niet in dialoog en in de volle
breedte tot stand is gekomen en er worden zorgen geuit over de controleerbaarheid. Peter
Burggraaff meldt dat dit licentiesysteem niet in stilte is voorbereid; er zijn bespreekmomenten
geweest, waaronder de gewestelijke bijeenkomsten. De heer Doevedans wil graag meegeven dat
er hiervoor ook contact wordt gezocht met grote evenementenorganisatoren.
JC Scheveningen heeft schriftelijk gevraagd om uitleg waarom het bestuur niet acteert volgens
de zelf opgelegde regels met betrekking tot de IT investering. Voorzitter Harry Wagemakers geeft
aan dat het bestuur niet herkend dat zij niet volgens de regels acteren. De investeringen behoren
niet tot de begroting. De lasten van deze investering zijn terug te zien in de begroting 2020. Op
dat punt zijn bestuur en controleraad het niet eens.
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Op de vraag van voorzitter Harry Wagemakers aan de vergadering of er overgegaan kan worden
naar besluitvorming over het jaarplan, wordt vanuit de zaal wordt aangegeven dat het verband
tussen het jaarplan en de begroting te groot is. Indien er activiteiten in het jaarplan niet
uitgevoerd gaan worden heeft dat gevolgen voor de begroting en daarom wordt een voorkeur
uitgesproken om het niet apart van elkaar goed te keuren.
Harry Wagemakers laat weten dat het bestuur zich bewust is van de voorstaande uitdagingen. In
de huidige bestuursformatie, met deze werkorganisatie en de achterban kunnen die uitdagingen
aangegaan worden. Besluitvorming over het jaarplan wordt aangehouden tot na de lunch.
De vergadering wordt geschorst voor de lunch (12.34 uur)
De vergadering wordt weer hervat (13.35 uur). Harry Wagemakers meldt dat het bestuur
nadrukkelijk heeft gehoord wat er is gezegd en heeft meegekregen dat er onvoldoende draagvlak
is om jaarplan en begroting vast te stellen. Het bestuur heeft daarom besloten om het Jaarplan
2020 en de begroting 2020 aan te houden en niet voor besluitvorming aan te bieden. Maar er zal
nog wel een toelichting op de begroting gegeven worden. De Algemene Vergadering stemt in
met dit voorstel.
7
Begroting 2020
De penningmeester Peter de Jong geeft aan dat hij de schriftelijke toelichting voor de volgende
vergadering zal aanpassen. Hij meldt dat de begroting de financiële vertaling is van het jaarplan,
deze zijn gekoppeld en horen daarom bij elkaar. De begroting is de bewijsvoering die de
financiering kan verantwoorden. De totstandkoming van de begroting is dit jaar geen
gemakkelijk proces geweest. Aan de inkomstenkant is echt iets aan de hand en dus moest er
gezorgd worden dat de uitgavekant daarmee matcht. Het Watersportverbond is desondanks
financieel in control, maar dat betekent niet dat er geen financiële zorgen zijn.
Inhoudelijk heeft de penningmeester een aantal opmerkingen:
1. Wedstrijddocumenten: We hebben op basis van alle cijfers en getallen het nieuwe model
doorgerekend. Er zijn risico’s ingebouwd, we houden rekening met 15% minder
licentiehouders, maar het blijven aannames. In de begroting is dit worst-case scenario
vormgegeven.
2. Sponsor: Het Watersportverbond heeft een sponsor tot en met 2020 en niet zoals de CR
stelt tot einde OS Tokio. Wat er in 2021gebeurt is nog onzeker en daar kan geen hard ja of
nee op worden gezegd. Op de vraag of dat voor 2020 relevant is, vind het bestuur
vooralsnog van niet. Ten aanzien van een worst-casescenario indien er geen sponsor is
in 2021, zal het missen van deze inkomsten grotendeels topsport treffen, die daar
grotendeels flexibel mee om kan gaan. Dat is voor nu nog geen thema, voor 2021 wel. In
2020 zal op basis van concreet zicht op sponsor(s) en bedragen hierop worden
ingespeeld.
3. Debiteurenstand: Deze is inderdaad hoog. In deze stand zijn ook debiteuren uit 2018
opgenomen. Het is jammer dat we geconfronteerd worden met mensen en partijen die
hun betalingsverplichtingen niet nakomen. Inmiddels is een medewerker dedicated
ingezet op de incasso van de debiteuren te pakken. Het bestuur verwacht daarvoor in
2019 een voorziening te moeten doen wat terugkomt in de jaarrekening van 2019. Voor
de begroting van 2020 is dit geen thema en logischerwijs mag verwacht worden dat in
2020 vorderingen normaal betaald worden.
De heer Rink-Jan Slotema, WSV Gooierhaven, wil nog een agendapunt doorschuiven naar de
volgende vergadering en dat betreft besluitvorming omtrent de inhoudelijke wijziging van de
statuten waarbij de opzegtermijn van het lidmaatschap 3 maanden voor het einde van het
kalenderjaar wordt. Hij had daar meer transparantie verwacht en is van mening dat deze
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wijzigingen niet tijdig zijn aangegeven. Peter de Jong geeft aan dat bij het maken van de
begroting deze inkomstenzekerheid van belang is. De heer Stelwagen vult aan dat er bij de
aankondiging twee separate besluiten zijn geformuleerd, een technisch besluit en een
inhoudelijk besluit.
De heer Henk Bergsma, Kon. WV Loosdrecht, meldt het bestuur dat ook al is het ontbreken van
een sponsor in 2021 niet van toepassing op de begroting van 2020, het voorsorteren daarop nu al
moet gebeuren en dat moet in overleg met de ALV. Hij mist de scenario’s en verwacht deze op de
eerstvolgende vergadering. Hij wil daar transparantie in.
Bestuurslid topsport Marieke Poulie wil graag de perceptie wegnemen dat topsport alleen
afhankelijk is van een sponsor. De inkomsten zijn ook afkomstig van andere bronnen.
Bestuurslid Frank van den Wall Bake geeft tot slot nog mee dat de sponsormarkt erg lastig is. De
propositie die nu wordt gebruikt is voor de hele watersport. Wat betreft de verschillende
scenario’s laat hij weten dat het bestuur daar al mee bezig is en dus ook met de worst-case-versie.
Hij zou dat graag in de voorjaarsvergadering bespreken en niet nu. Evenwel is er voldoende
reden om aan te nemen dat wij volgend jaar een nieuwe sponsor kunnen presenteren.
Tim Lemeer, JC Scheveningen, wil van het bestuur de expliciete toezegging dat de licenties ook
dan pas besproken worden. Peter Burggraaff laat weten dat de wijzigingen bij de licenties en
certificaten een opschoningactie betreft. Het enige verschil verder is dat bemanningen een
volwaardige licentie nodig hebben. De oude versie van de bemanningslicentie zou tijdelijk
verlengd kunnen worden waarmee het probleem technisch tijdelijk is opgelost.
Voor het platform zeilen heeft het bestuur Max Blom bereid gevonden om als trekker van het
platform aan de slag te gaan. Hij stelt zichzelf voor en vertelt over zijn plannen.
Harry Wagemakers vraagt de aanwezigen of er ten aanzien van het jaarplan 2020 nog zaken zijn
die het bestuur mee kan nemen. Tim Lemeer van JC Scheveningen vraagt het bestuur het
nieuwe licentie en certificatensysteem te heroverwegen. Peter Burggraaff antwoordt dat het door
diverse factoren lastig is om dit nieuwe systeem voor het nieuwe jaar te annuleren. Hij stelt voor
om de oude bemanningslicentie voor 3 maanden actief te laten en in die maanden samen
inhoudelijk hier verder over te debatteren. Vanuit de zaal wordt daar mee ingestemd.
De heer Michiel van Dis, KNR&ZV, stelt het bestuur voor om dit jaar een bedrag te reserveren en
in de begroting 2020 een voorziening te treffen indien er zich geen nieuwe sponsor meldt.
Tevens vindt hij dat begroting 2020 een resultaat van €300k moet opleveren en een jaar later
€800k.
Peter de Jong herkent in hetgeen Van Dis zegt dat het wenselijk is om het vermogen van het
verbond te versterken, maar niet met deze getallen. Het is ook niet nodig dat het verbond dit
soort resultaten draait, want dat gaat feitelijk dan ten koste van de verenigingen.
Karst Doevedans van KW Sneek vindt ook dat het bestuur nu al vooruit moet kijken en vraagt het
bestuur een meerjarenbegroting te maken. Hierbij moet er een koppeling gemaakt wordt tussen
plan en begroting zodat er keuzes gemaakt kunnen worden en er geld overblijft.
Vanuit de zaal wordt gevraagd of met dit uitstel van het jaarplan en de begroting de Controleraad
voldoende motivatie ziet om aan te blijven. Huub van Veen kan zeggen dat zij hun aftreden
zullen opschorten met de kanttekening dat zij nu niet compleet zijn. De Controleraad zal hierover
technisch en persoonlijk in gesprek gaan en daar hangt het definitieve besluit van af. De
Controleraad wil graag van de leden instructies ontvangen aangezien zij er zijn voor de leden.
Het bestuur zorgt er voor dat er een e-mailadres beschikbaar komt waar leden de controleraad
kunnen bereiken.
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Harry Wagemakers vat samen dat het bestuur zal kijken naar de licenties, topsport in relatie tot
een buffer en een 3-jarige doorkijk van de begroting met verschillende scenario’s op contributie
en sponsoring. Het bestuur zal hiervoor op korte termijn een nieuwe vergadering uitschrijven.
1
Opening, mededelingen en ingekomen brieven vervolg
Er wordt een moment stilte in acht genomen wegens het overlijden van Reinard Mulder, Jan
Postma en Aad Saarloos.
De vereniging van het jaar is HWC de Helmvaarders. Harry Wagemakers vraagt voorzitter van de
vereniging Maurice Geven wat hen heeft doen besluiten om mee te doen. Geven geeft aan de het
de prijs was die hen triggerde; een promotiefilm en een opleiding naar keuze. Met redelijk gemak
is iedereen van de vereniging in beweging gezet om te stemmen. Dit komt mede dankzij het
familiaire karakter en de betrokkenheid van de leden. Harry Wagemakers dankt Maurice Geven
en roept alle verenigingen op om volgend jaar mee te doen. Via de nieuwsbrief zal te zijner tijd
hiervoor een oproep worden geplaatst.
Aansluitend worden de heren Herman van Huis en Dick Zaal voor hun langdurige en bijzondere
inzet voor de watersport elk gedecoreerd met de gouden verbondsspeld.
2
Notulen Algemene Vergadering – de Jaarvergadering – van 27 mei 2019
Ten aanzien van de notulen merkt Henk Bergsma van Kon. WV Loosdrecht op dat op pagina 3
agendapunt 4, 2e alinea dat hij dat niet gezegd heeft, maar de werkgroep herkenbare
meerwaarde. Hij heeft alleen aangegeven dat hij dat graag in het plan terug zou willen zien. Jan
Stelwagen meldt dat het wordt aangevuld in de notulen.

De Algemene Vergadering – de najaarsvergadering – besluit de notulen van de Algemene
Vergadering – de jaarvergadering – d.d. 27 mei 2019 met wijziging goed te keuren.
3
Statuten
Secretaris Jan Stelwagen geeft aan dat het Watersportverbond op een aantal punten niet meer
voldoet aan de statuten en deze zijn gevat in de voorgestelde technische wijzigingen. In het
nieuwe jaar zal de governance door het bestuur tegen het licht worden gehouden en is daarom
in deze wijziging bewust niet meegenomen.
Daarnaast is er ook een inhoudelijk punt ter besluitvorming en dat betreft het uitbreiding van de
opzegtermijn van 1 maand voor het einde van het kalenderjaar naar 3 maanden voor het einde
van het kalenderjaar. Dit wordt voorgelegd om zo zekerder te kunnen zijn van de ledenaantallen
op het moment van maken van de begroting. Het is van belang dat de notaris voor het passeren
van de akte over een samenvatting beschikt van de notulen zodat het nog voor 1 januari afgrond
kan worden. De Controleraad adviseert de ALV beide aanpassingen over te nemen.
Rink-Jan Slotema van WSV Gooierhaven vindt dat het bestuur niet transparant genoeg is
geweest ten aanzien van deze wijzigingen. Jan Stelwagen geeft aan dat er twee separate
besluiten zijn voorgelegd waarmee er helder onderscheid wordt gemaakt tussen de technische
en inhoudelijke wijzigingen. Na het antwoorden van een paar korte vragen vanuit de zaal zal het
bestuur de notaris vragen de term ‘watersportjaar’ te verduidelijken. WSV Gooierhaven maakt
bezwaar tegen de inhoudelijke aanpassing omdat die niet in een eerder stadium transparant is
gecommuniceerd.

De Algemene Vergadering – de Najaarsvergadering - besluit de voorgestelde wijzigingen van de
statuten onder deel A de technische aanpassingen aan de praktijk goed te keuren.
De Algemene Vergadering – de Najaarsvergadering – besluit de voorgestelde wijziging van de
statuten genoemd onder deel B de inhoudelijke aanpassingen goed te keuren.
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De Algemene Vergadering stelt het huidige aantal bestuursleden daarmee vast op acht en geeft
het bestuur toestemming om een samenvatting van de concept notulen naar de notaris te
zenden.
4

Benoeming bestuur

De Algemene Vergadering – de Najaarsvergadering – besluit de heer Jan Stelwagen te benoemen
tot vicevoorzitter.
5
Voortgang
Het bestuur geeft aan dit punt door te schuiven naar de volgende vergadering.
8

Data Algemene Vergaderingen 2020

De Algemene Vergadering – de Najaarsvergadering – besluit de Algemene Vergaderingen in 2020
op de volgende data te laten plaatsvinden:
Jaarvergadering : maandagavond 18 mei 2020
Najaarsvergadering : zaterdag 12 december 2020
Gevraagd wordt om ook de data waarop de stukken gepubliceerd zullen worden te vermelden.
Het bestuur geeft aan dit tijdig te zullen laten communiceren.
9
Rondvraag
Mevrouw Truida Bakker, ZV De Onderlinge, meldt dat de Provincie Noord-Holland bezig is met
de registratie bootjes in provinciale wateren ten behoeve van beheersing en wil graag weten of
dit een opmaat is van de invoering van een heffing dan wel belasting en of het
Watersportverbond daar iets aan doet. Bestuurslid Peter van Arkel vermoedt dat het gaat om het
weren van bootjes uit provinciale wateren. Dat zou dan een landelijk beleid moeten zijn en dat
slechts één provincie dat invoert kan hij zich nauwelijks voorstellen. Manager recreatiesport en
verenigingen, de heer Roeland Geertsen, vult aan dat het alleen maar is voor het betalen van een
ligplaats daar een vignet voor in het leven gaat roepen. Het heeft niets te maken met
vaarbelasting.
Voorzitter van de controleraad Huub van Veen meldt dat de controleraad sowieso uit twee
personen minder gaat bestaan. Hij roept een ieder die aan het profiel voldoet op om lid te
worden.
Ook Max Blom van het platform Zeilen doet een oproep aan zeilscholen, studentenverenigingen,
klassenorganisaties, wedstrijdorganiserende verenigingen etc. om aan tafel te komen zitten bij
het platform zeilen. Bij interesse kan gemaild worden naar manager wedstrijdsport Arend van
Bergeijk.
Het verbaast Henk Bergsma, Kon. WV Loosdrecht, dat de ledenaantallen teruglopen en vraagt of
de HSA erbij opgeteld is. Bestuurslid Stefan Koper geeft aan dat het bestuur druk doende is met de
vormgeving van het bijzondere lidmaatschap van de HSA. Volgend jaar zullen er 700 á 800
individuele leden erbij komen. De hoogte van de contributie van deze leden is onderdeel van het
huiswerk.
Rientz Tackenberg van WSV Numansdorp vraagt wat nu te doen met de contributie 2020 nu de
begroting niet in stemming is gebracht. Peter de Jong zou dat wel doorgang willen laten vinden.
WSV Numansdorp is tegen en stelt voor om ook dit besluit uit te stellen.
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De Algemene Vergadering – de Najaarsvergadering – besluit de contributie voor het jaar 2020 vast
te stellen op de volgende tarieven:
Watersportverenigingen Kanoverenigingen
Volwassenen

€ 21,10

Jeugd / Gezinslid € 10,55

€ 21,10 + € 3,00
€ 10,55

Erelid Evert Lagerweij heeft het laatste woord en meldt teleurstellingen te hebben moeten boeken
op de besluitvorming. Het Watersportverbond is van allemaal mensen die hetzelfde willen;
plezier in de watersport. Hij dankt het kantoor voor de voorbereiding en wenst een ieder een fijne
jaarwisseling.
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