Nederland watersportland!
Een leven lang genieten op het water

Orteliuslaan 1041
3528 BE Utrecht
Tel. 030-307 7500
www.watersportverbond.nl
info@watersportverbond.nl

Aan

: Algemene vergadering

Van

: Bestuur

Betreft : Jaarplan 2020
Datum : 18 mei 2020
Pag’s

:1

Voorstel te nemen besluit:
De Algemene vergadering besluit het jaarplan 2020 inclusief de onderstaande toelichting goed te keuren.
Toelichting:
Het begin 2020 opgestelde jaarplan voor 2020 is inmiddels door de actualiteit voor een belangrijk deel
achterhaald of onzeker geworden. In hoeverre het jaarplan nog gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, is
voornamelijk afhankelijk van de duur van de huidige coronacrisis en de mogelijkheden die verdere
versoepeling van de genomen maatregelen door de overheid biedt. Vanwege deze onzekerheid en de
afhankelijkheid van de verdere ontwikkelingen, is het bijna ondoenlijk met een aangepast concreet jaarplan
te komen. Wel willen wij u kort de richting schetsen voor de rest van het jaar.
Naast de in het jaarplan genoemde activiteiten, richten wij ons op dit moment op crisismaatregelen in
samenwerking met onze leden (denk aan de ontwikkelde protocollen en adviezen) en proberen wij in
samenwerking met andere bonden en het NOC*NSF steun te krijgen voor de sport in het algemeen en
watersport in het bijzonder.
Uit de begroting voor 2020 blijkt dat ingrijpen in de kostenstructuur van het Watersportverbond
noodzakelijk is. Maatregelen dienen zo snel mogelijk genomen te worden en dit zal de nodige tijd en
aandacht vragen in 2020. Wij proberen dit zo te organiseren dat de leden hier zo weinig mogelijk last van
ondervinden.
Tenslotte zal na deze ALV ook het inrichten van de nieuwe structuur een speerpunt zijn voor de rest van het
jaar. Wij proberen de leden hierbij zoveel mogelijk te betrekken en houden u hierover natuurlijk op de
hoogte.
Tijdens het jaar zullen wij u regelmatig over de ontwikkelingen en lopende activiteiten op de hoogte
houden.

