Ingekomen e-mail van de voorzitter van KWV De Kaag, de heer Max Blom
Beste Ernst Jan,
Allereerst van harte gefeliciteerd met je aanstelling en nieuwe das, draag hem met trots.
Ook de complimenten vanwege het feit dat je de Watersportverbond “arena” hebt betreden en
bereid bent een enorm zware lus te klaren, petje af!
De eerste digitale ALV van gisterenavond was een flinke uitdaging, het werd een lange avond.
Daarbij heeft de techniek ons af en toe in de steek gelaten en hebben wij als KWV De Kaag geen
stem uit kunnen brengen op het al dan niet goedkeuren van de begroting.
Dat is nu even van minder belang, daar de stemming een overduidelijk beeld gaf van de landelijke
intentie, je krijgt de kans om je gepresenteerde plannen uit te voeren.
Op 1 juli zien wij verder en hoop ik vooral dat er dan veel meer licht in de tunnel is als het gaat om
de potentiële nieuwe hoofdsponsor, die uitkomsten zouden wel eens van cruciaal belang
kunnen zijn.
De gevleugelde kreet “Een contact is nog geen contract” hebben we de laatste jaren wel genoeg
gehoord en zal nu echt de daad bij het woord moeten worden gevoegd.
Daarbij blijkt het Watersportverbond blijven volharden in een sponsorbenadering die wederom de
totale breedte van het watersportpakket behelst, daar waar wij (en de G6) opteren voor veel meer
focus op de zeilsport.
Rest voor nu nog wel een antwoord op mijn vraag aan de Controleraad, ik zou direct na de
vergadering benaderd worden.
Voor de zekerheid herhaal ik de vraag:
“Welke nieuwe informatie, kennis of maatregelen hebben de Controleraad doen besluiten om hun
advies binnen 6 maanden 180 graden te doen draaien?”
Na een eerder negatief advies (in november 2019) komt men nu met heel andere taal, terwijl de
situatie er niet beter op is geworden en corona de realiteit eerder heeft verslechterd dan verbeterd?
Wij wachten graag de reactie, daar het onze verwachting was dat de Controleraad een nog harder
ingrijpen zou adviseren, het tegenovergestelde gebeurt nu?
Daarnaast zal het dreigend verlies en de krappe cash flow nog verder versterkt worden zodra jullie
een reorganisatie gaan doorvoeren, als geen ander weer jij dat zo’n actie veel geld kost.
Transitievergoedingen en o.a. het afkopen van de vele verplichtingen zal extra druk op de toch al
krappe kas leggen, gaat dat wel goed?
Nu al is de werkorganisatie bijna vleugellam en is het vandaag de dag niet eens meer mogelijk om
bijvoorbeeld een e-mail adres aan te passen, de afdeling ICT ligt volledig plat en dat in deze tijden
waar digitaal juist de realiteit van de dag is?
Het advies was en blijft het radicaal opgeven van de huidige koers en structuur, maak een nieuwe
start waarbij je de focus legt op de zeilsport en met behoud van de assets.
De laatste jaren hebben we al gezien dat er zelfs voor de verschillende disciplines binnen het zeilen
niet voldoende geld was, we kunnen de basis van de Bond dus nog niet eens goed financieren.
Topzeilers en talenten moeten smeken en brengen regelmatig eigen middelen in, de breedtesport
komt al helemaal niet aan bod als het om steun, innovatie en structuur gaat.
Met het “korten” van de talent - en topsport haal je nog meer fundament onder het “kaarten” huis
vandaan en zal ook NOC*NSF in die lijn gaan acteren.

Juist in dit onderdeel van het Watersportverbond acteren we als een der beste ter wereld, laten we
dus vooral het minder goede afstoten en het goede behouden!
Als KWV De Kaag maken wij ons grote zorgen.
Grijpen jullie niet keihard in dan voorzien wij een scenario waar jullie de leden (verenigingen) om
een reddingsactie gaan vragen, dat is in de geschiedenis al eens eerder voorgekomen.
Weet dat de KWV De Kaag geen gelden beschikbaar zal stellen voor een reanimatieplan dat geënt is
op het in stand houden van de huidige vorm, kantoorstructuur, bezetting en werkwijze.
Ons bestuur is niet overtuigd van de toekomstplannen en vraagt zich af of de aannames, gevolgen
en consequenties wel goed zijn overzien en afgewogen.
In onze optiek acteert men bijna tegen beter weten in en met het doel “het oude in stand te
houden”, de wereld verandert echter snel en er is al achterstand, “het roer moet 180 graden om.”
Mocht er op 1 juli een hoofdsponsor staan met een miljoenenbudget dan zullen wij onze visie en
mening natuurlijk deels bijstellen, de hele watersport blijven bedienen zal in dat verband overigens
altijd een hekel punt blijven.
Nogmaals, ik wacht de reactie van de Controleraad en wens je heel veel succes!
Verder verzoek ik je deze e-mail als ingekomen stuk in de eerstvolgende ALV (van 1 juli) mee te
nemen.
Met vriendelijke groet en je weet mij desgewenst te vinden voor (morele) steun, hulp en / of advies.
Max
Max Blom
Voorzitter KWV De Kaag

