
 

 

 

 

 

Functieprofiel Interim Voorzitter Watersportverbond 
 

Het bestuur van het Watersportverbond is als collectief verantwoordelijk voor het besturen 

van de Vereniging Koninklijk Nederlands Watersportverbond (hierna genoemd 

Watersportverbond). Het bestuur heeft de uitvoering van zijn taak voor een groot deel 

gemandateerd aan de Algemeen Directeur – die op zijn beurt sturing en leiding geeft aan de 

werkorganisatie van het Watersportverbond. Het bestuur legt over het gevoerde bestuur 

verantwoording af aan de Algemene Vergadering van het Watersportverbond (ALV). De 

directeur voert het door het bestuur vastgestelde en door de ALV goedgekeurde beleid samen 

met zijn medewerkers uit. Deze verdeling correspondeert met de verdeling besturen – 

uitvoeren. De bestuursfuncties bij het Watersportverbond zijn onbezoldigd.  

 

Huidige situatie 

 Het Watersportverbond vertegenwoordigt alle watersporters in Nederland.  

 De leden bestaan uit 368 watersportverenigingen en het gaat om circa 80.000 

personen. 

 Watersporters zijn onder te verdelen in: motorbootvaarders, zeilers, kanoërs en 

surfers.  

 Het Watersportverbond behartigt de belangen van de watersport in de zin van het 

toegankelijk houden van het vaarwater. Daarnaast speelt het een voorname rol in 

watersportopleidingen. 

 Het Watersportverbond kent een succesvol topsportprogramma en is daarmee een 

rolmodel voor NOC*NSF. 

 Het topsportprogramma wordt voor 90% extern gefinancierd (o.a. sponsoring), de 

overige activiteiten worden gefinancierd door subsidies, contributie-inkomsten, 

inkomsten uit diensten en individuele bijdragen. 

 De werkorganisatie is gevestigd in Utrecht en Scheveningen en heeft circa 25 

medewerkers.  

 

Aanleiding 

 In de huidige situatie herkent een deel van de leden zich te weinig in het 

Watersportverbond en ziet niet altijd de meerwaarde van aansluiting.  

 De huidige structuur biedt onvoldoende mogelijkheden tot een eigen beleid en een 

eigen identiteit van de verschillende doelgroepen.  

 De bewogen ALV van december heeft geleid tot een aantal wijzigingen binnen de 

huidige bestuurssamenstelling: 

o De voorzitter is begin januari afgetreden; 

o Het bestuurslid boardsports kort daarvoor; 

o De penningmeester treedt af in de voorjaarsvergadering (mei 2020); 

o Dit geldt ook voor het bestuurslid belangenbehartiging die dit besluit al in een eerder 

stadium nam. 

 Gelet op het bovenstaande onderkent het bestuur de noodzaak tot een fundamentele 

koerswijziging. 

 Hiervoor wordt een voorzitter ad interim aangetrokken. 

 Het bestuur heeft een onafhankelijke commissie de opdracht gegeven de werving en 

selectie op zich te nemen van de interim voorzitter. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 De commissie adviseert het bestuur en het bestuur draagt de kandidaat voor aan de 

Algemene Leden Vergadering. 

 

Opdracht Voorzitter a.i. 

De interim voorzitter krijgt als primaire opdracht het realiseren van een nieuwe structuur (met 

financiële onderbouwing) van het Watersportverbond, met als doelstellingen: 

- Creëren van draagvlak onder de verschillende doelgroepen;  

- Creëren van draagvlak onder de leden; 

- Creëren van een bestendige structuur. 

 

Functieomschrijving 

- Maakt deel uit van het bestuur van het Watersportverbond. 

- Zit gemiddeld 10 à 12 keer per jaar de bestuursvergadering voor, evenals de Algemene 

Leden Vergaderingen. 

- Legt - als onderdeel van het collectieve bestuur- verantwoording af aan de ALV voor 

het gevoerde beleid.  

- Fungeert desgevraagd als klankbord voor de Algemeen Directeur. 

 

Functie-eisen 

- Geïnteresseerd in en affiniteit met watersport en waterrecreatie. 

- Beschikt over een strategisch denkniveau. 

- Heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring. 

- Heeft aantoonbare ervaring met verandertrajecten. 

- Moet in staat zijn om in korte tijd de verenigingscultuur en -dynamiek te begrijpen. 

- Stevige en daadkrachtige persoonlijkheid met communicatieve flair. 

 

Ondersteuning 

De voorzitter ad interim kan rekenen op volledige support van het zittende bestuur en de 

werkorganisatie. 

 

 Procedure 
- Gesprek met afvaardiging van de benoemingscommissie. 

- Indien gewenst kan om referenties worden gevraagd. 

- De commissie stelt de kandidaat voor aan het bestuur. 

- Het bestuur draagt de kandidaat voor aan de ALV. 

- ALV benoemt de voorzitter a.i.. 

 

 
Geïnteresseerden voor deze rol kunnen contact opnemen met de secretaris van de 
commissie: arno.van.gerven@watersportverbond.nl. 
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