Jaarplan 2021

Missie

(Waarom wij bestaan)
Het Watersportverbond wil Nederlanders
een leven lang laten genieten op het
water.
Wij zijn het Watersportverbond.

Visie

(Waar willen we naar toe)
Het Watersportverbond zorgt er
samen met haar leden en partners
voor dat Nederlanders veilig, succesvol
en met veel plezier het water op
kunnen gaan.
Wij zijn de eerste zomersport van
Nederland. Watersport is voor
Nederlanders in de zomer wat
schaatsen is in de winter. Het
Watersportverbond is actief van
topsport tot recreatiesport en in
verschillende disciplines. Wij zijn op al
deze niveaus ambitieus.
De beleving en beoefening van de
watersport verandert, maar het delen
van ervaringen wordt alleen maar
belangrijker. Daar ligt onze kracht.

Waarden
Wij zijn ambitieus
Wij creëren een veilige en diverse
sportomgeving, waarin we open en
eerlijk tegen elkaar zijn
Wij hebben respect voor de natuur en
de omgeving
Bij ons gaan traditie en vernieuwing
hand in hand
Wij herkennen, erkennen en waarderen
het werk van vrijwilligers en
medewerkers

Doelstellingen
Recreatiesport
Het aantal aangesloten watersporters bij
het Watersportverbond neemt toe. Dit komt
tot uitdrukking in een (gemiddeld) hoger
ledental bij aangesloten verenigingen en
een groei van het aantal aangesloten
verenigingen.
Wedstrijdsport
Wij bereiken een groei van het aantal
actieve wedstrijdsporters. Voor talenten
zorgen we voor doorstroming naar het
landelijke talent- en topsportprogramma.
Topsport
Wij zijn het beste zeil- en windsurfland van
de wereld en gaan ook voor succes in de
nieuwe Olympische disciplines (zoals
kitefoilen en offshore).
Bij kanoën zetten wij in op vaste deelname
aan de Olympische Spelen en de World
Games.

Recreatie
Belangenbehartiging
TOEGANKELIJK, SCHOON EN VEILIG

Producten en
diensten

Kennismaking, nieuwe
vormen en events

Ledenbehoud en
ledenwerving

VAARWATER

•

5 punten plan per regio

•

Landelijke topdossiers

•

Veiligheid claimen

•

Verenigingshavens

•

Regioteams versterken

•

Samenwerking andere
belangenorganisaties
verbeteren

Opleidingen
• Instructeurs (niv. 2/3)
• Leercoaches en
beoordelaars (niv. 4/5)
• (Digitale) leermiddelen
basisvaardigheden

•

Optimist on Tour

•

Suppen inbedden

•

(Grote) evenementen
(jaarlijks EK/WK)
promotioneel inzetten

Verenigingsondersteuning
• Informatieplein
• Expertinzet
• Webinaraanbod

•

Dutch Water Week
onderzoeken

Productontwikkeling
• Taskforce opzetten
• 1e nieuwe producten
aanbieden

•

Aangescherpte en
verbeterde aanbod
communiceren

•

Ledenraadpleging en –
discussie vergroten

•

Ondersteuning leden bij
(start met) ontwikkeling
nieuwe modellen
lidmaatschap/
aansluiting bij
verenigingen.

Wedstrijdsport: zeilen, kite- en windsurfen
Participatie

Wedstrijdinfrastructuur

•

Vaarscholen

•

•

•

Inzet TeamNL en grote
evenementen

Regel- en doc.structuur
versimpelen

Heroriëntatie
jeugdcompetitie

•

•

Klassenorganisaties
binden

Centrale
wedstrijdkalender

Hoofdtrainers opleiden
en plaatsen

•

(Oud-)
wedstrijdsporters ook
actief als kader

•

Opleiding trainer en
wedstrijdleider (niv.3)

•

Wedstrijdcomités (J)WK
gericht opleiden

•

Medemblik Regatta en
ONK samenvoegen

•
•
•

Uitwisseling zeilers
tussen klassen en boten
Eigen uitstraling
wedstrijdsport: zeilen,
kite- en windsurfen

Nieuwe vormen

Talentontwikkeling

•

Actief en gericht
ondersteunen innovatie
zeilen, kite- en windsurfen
(bv. foilen, nieuwe
wedstrijdformats, esailing)

Topsport
Topsport- en
talentinfrastructuur

•

Medailles in Tokyo

•

Nieuwe olympische
campagnes opstarten

•

Talenttrainers opleiden
en plaatsen

Maatwerk en
kruisbestuiving

•

Samenwerking
oceaan- en olympisch
zeilen in campagne
offshore mix

Financiering

•

Co-sponsor top- en
talentteam werven

Kanosport
Recreatiesport

•

ZIE RECREATIESPORT

Wedstrijdsport

•

Opleiding voor trainers in
de wedstrijddisciplines

•

Seminar kano-officials

•

Sup- en kanowedstrijden
combineren (pilot)

•

Nieuwe locatie
Rotterdam inzetten bij
NK’s

Topsport

•

Kwalificatie voor de
World Games (2022):
marathon en kanopolo

•

Nieuw topsportprogramma kanosprint
Rotterdam lanceren

•

Hoofdtrainers opleiden
en plaatsen

Bestuur en bureau
Structuur

•

Communicatieplan

•

Platformstructuur
operationeel
• Financiën per
platform
• Governance

•

Alle bestuursposities
invullen

•

Vrijwilligersbeleid

•

Review statuten en
huishoudelijk
reglement

Samenwerking

Efficiency

Strategische
samenwerkingen
verdiepen en
concretiseren

•

Projectmatig werken
(focus)

•

ICT op orde brengen

•

Overgang naar nieuwe
hoofdsponsor en deze
betrekken
• “The Future is
Water” lanceren

•

Impuls aan HR

•

Persoonlijk contact
verenigingen

•

