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Informatie:
Bij dit agendapunt ontvangen de leden ter informatie terugkoppeling over de vraagstukken die zijn
ontstaan tijdens de Algemene vergadering van 14 december 2020.
Licenties en wedstrijdzeilen
Sinds de laatste ALV is dit onderwerp verder opgepakt en wordt ook nu nog besproken met direct
belanghebbenden. In de ALV geven wij een korte weergave van dit proces.
Sponsorstatus in relatie tot topsport
Gelet op de directe samenhang met de financiële continuïteit lichten wij de sponsorstatus in de ALV
uitgebreider toe en leggen we de verbinding met de financiering van topsport.
Meerjarig financieel beeld (zie separate bijlage)
De huidige hoofdsponsor van het Watersportverbond stopt per 1 januari 2021. Een nieuwe
hoofdsponsor is er op dit moment nog niet. In de Algemene vergadering – de Najaarsvergadering –
van 14 december 2019 kwam de vraag naar voren of het Watersportverbond in staat is te anticiperen
op het wegvallen van een hoofdsponsor. Een terechte vraag en een begrijpelijke zorg. Wij vinden
het belangrijk de mogelijke gevolgen inzichtelijk te maken en met elkaar te bespreken om deze
vervolgens met elkaar het hoofd te bieden. De eerste daaraan gekoppelde vraag is of dit
consequenties heeft voor de begroting 2020.
Na de kernachtige doelstelling schetsen we in bijgevoegde notitie het inhoudelijke kader voor deze
financieel ingestoken notitie. We beschouwen de opbrengsten en kosten in algemene zin. De
financieel uitgewerkte scenario’s lichten we vervolgens toe in termen van uitgangspunten,
maatregelen, acties en effecten. Het scenario met de te ondernemen acties waarmee wij menen dat
de beste resultaten bereikt kunnen worden geven wij weer in cijfers. Tot slot concluderen we wat de
consequenties zijn voor de begroting 2020. Dit alles doen we zo beknopt mogelijk en lichten we
graag nader toe in de extra ALV. Dit heeft er ook mee te maken dat het gaat om gevoelige
bedrijfsinformatie waarvan brede verspreiding ongewenst is. De Controleraad heeft voor zijn
beoordeling toegang gekregen tot de meest uitgebreide versies die van de scenario’s zijn opgesteld.
Wij begrijpen dat het schetsen van een meerjarig financieel beeld strategische, inhoudelijke en
organisatorische keuzes oproept. De keuzes willen we vertalen naar een opdracht c.q. agenda voor
de komende periode. Onder aanvoering van een nieuwe voorzitter willen we dit proces nadrukkelijk
met de leden (en partners) doorlopen.

