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Geacht bestuur, beste Peter,
Eind maart hebben wij een bericht van het Watersportverbond ontvangen met daarin de
aankondiging en uitwerking van de structuur Wedstrijdlicenties 2020.
De oude structuur kende drie licentievormen: wedstrijdlicentie voor de verantwoordelijk persoon,
een bemanningslicentie voor de overige bemanningsleden en een evenementlicentie voor een
incidentele deelname als bemanningslid of als verantwoordelijk persoon.
In het voorgestelde systeem vervalt het verschil tussen een wedstrijdlicentie en een
bemanningslicentie en komt de evenementlicentie te vervallen. Voor deze laatst genoemde
licentievorm komt een maandlicentie in de plaats.
Door de lage prijs van de bemanningslicentie, werd In het oude systeem de evenementlicentie
uitsluitend uitgegeven als éénmalige wedstrijdlicentie in combinatie met een (tijdelijk) lidmaatschap
van de vereniging. Deze evenementlicentie kon door de vereniging zelf worden uitgegeven waardoor
een evenementlicentie eenvoudig bij de registratie voor een evenement kon worden geregeld. De
inkomsten van de evenementlicentie waren voor de vereniging om zo als incentive te dienen voor de
controle op licenties.
In het nieuwe systeem gaan de kosten voor een eenmalige deelname fors omhoog. Voor
bemanningsleden gaat de prijs omhoog van € 0,- (prijs bemanningslicentie voor leden) of € 6,- (prijs
bemanningslicentie voor niet leden) naar € 41,40 (jaarlicentie) of € 23,70 (maandlicentie). Voor de
verantwoordelijke persoon die ook z'n boot wil inschrijven gaat niet alleen de prijs van de licentie
omhoog maar hij/zij moet nu ook langs twee loketten. Eerst een licentie aanschaffen bij het
Watersportverbond en daarna ergens bij een vereniging een (tijdelijk) lidmaatschap zien aan te
vragen met bijbehorende kosten.
De nieuwe structuur voldoet daarmee niet aan de doelstellingen die, volgens het bericht, voor de
inrichting van de nieuwe structuur zouden zijn gehanteerd (laagdrempelig, simpel en
controleerbaar). Voor een incidentele deelnemer is de drempel (prijs) juist verhoogd en de
aanvraagprocedure voor een verantwoordelijk persoon is niet simpeler geworden maar juist
complexer.
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Onze vereniging richt zich met name op zeilers in de leeftijdscategorie 18-30 jaar, studenten en
instructeurs van zeilscholen, en is daarbij sterk gericht op de incidentele zeiler die een keer wil
bemannen of juist zelf een keer als stuurman aan een wedstrijd wil deelnemen. Daarvoor is een online service ingericht waarbij zeilers eenvoudig een evenementlicentie kunnen aanvragen in
combinatie met een tijdelijk lidmaatschap. Deze service is laagdrempelig, simpel en controleerbaar
en wordt vanwege deze eigenschappen ook gebruikt bij andere evenementen zoals bv. de Ronde om
Texel en de Sneekweek.
De maandlicentie is naar onze overtuiging geen goed alternatief voor de evenementlicentie. De
maandlicentie is duurder en daarbij ook niet te koop in combinatie met een (tijdelijk) lidmaatschap
van een aangesloten vereniging. De geldigheidstermijn van een maand komt ook niet tegemoet aan
een behoefte bij zeilers. Wij geven op jaarbasis ongeveer 75 evenementlicenties uit en hebben nog
niet meegemaakt dat er binnen een tijdsbestek van een maand een tweede licentie is aangevraagd
op dezelfde naam.
Met het vervangen van de evenementlicentie door een maandlicentie en het ontkoppelen van
licentie en lidmaatschap wordt de drempel verhoogd voor een kleine maar belangrijke groep
waarvoor je de drempel juist zou willen verlagen.
Wij willen het bestuur daarom verzoeken de evenementlicentie te laten bestaan en verenigingen te
blijven toestaan om, in naam van het Watersportverbond, een evenementlicentie uit te geven, al dan
niet in combinatie met een (tijdelijk) lidmaatschap. De prijs van een evenementlicentie zou naar ons
oordeel niet meer mogen bedragen dan € 15,- om in verhouding te staan tot de prijs van een
jaarlicentie.
Mocht er, ook al zijn de aantallen gering, voor de evenementlicentie al behoefte bestaan aan
centrale registratie dan lijkt een koppeling met Salesforce (bij uitstek ingericht voor de import en
export van data) geen grote opgave.
Tenslotte willen wij u verzoeken deze brief als ingekomen stuk te behandelen op de eerstvolgende
ALV.
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