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NOTULEN

Vergadering:
Locatie:
Datum:
Tijd:

Algemene Vergadering – de Jaarvergadering –
Postillion Hotel Utrecht Bunnik te Bunnik
27 mei 2019
20:00 uur (sluiting 22:14 uur)

Aanwezig volgens de getekende presentielijst:
Watersportverenigingen: WV Aalsmeer (C.C. Struycken), WV Amsterdam (P.G.J. Smeekes, W.F.P. Tenge),
ZV Belterwiede (J. van Esseveld, B.C.C. Schreuder), WSV Blinckvliet (A. de Vries), WV de Bommeer (P.
Runsink), WV Braassemermeer (G.B. van den Berkhof), D.S.W.Z. Broach (M.T. Berendschot, M. Verschoor),
WSV Bruynzeel (D. de Ridder), WSV Doeshaven (P. van Arkel, L. Keijzer), ZV Dordrecht E.O. (R.
Barendrecht), WSV de Doordrijvers (A.M. van den Broek), KWV de Kaag (M.P. Blom, G. Kranenburg), WV
de Koenen (M. Gijzelaar, S. Nieuwenhuys), WSV de Kreupel (J. Timmerman), AKV de Kromme Aar (H. van
Huis, M.R. Appel), KR en ZV de Maas (R.M. van der Stroom), WV de Meeuwen (P. Verhoeven), WSV de Put
(N.F. Kool), WSV de Vecht (O.B. Sieking), Goudse WV Elfhoeven (E.J.G. van Gils, C. Ten Hoopen), WSV
Ermelo (W.P. Omta), WV Flevo (H.E. Scheepmaker), KWV Frisia (J. van der Meulen, P. Homan), WSV
Goeree (F.W. van der Dussen), WSV Gooierhaven (R.J. Slotema) WS Heeg (W. van Heeren, H. van der Pol),
WSV het Koggeschip (M.P. Kievit), ZC Kurenpolder (T.F. van der Werff, R. Janssen), Kon. WV Loosdrecht
(J.W. Bouman, H. Bergsma) KR en ZV het Spaarne (M. Stockmann), WV Hellevoetsluis (G. Gerritsen), KZVS
(W.A. Offerhaus), KWV Langweer (J.M. Alma, R. Zur Lage) WV Lelystad (E. Jochemsen, L. Kruisheer), RR
en ZV Maas en Roer (J.G. Neuteboom), WV Maartensgat (R. Barendrecht), WV Makkum (W.J. Schoon),
KNZ&RV (L.M. van Dis, J.J. Arts), WV Nieuwe Meer (E. Germann), WSV Noord-Beveland (C.F. van der
Vaart), WSV Onklaar Anker (A.C. Krull), KZV Oostergoo (B. Staal, Th.A. Velsink), WV de Schelde (M.C.
Velthoen), WV Schiphol (P.H.W.M. Bentlage, S. van den Boogaard), WSV Sint-Annaland (P.P.S.C.
Tielemans, D.P. van Sluis), KWV Sneek (K.J. Doevendans), ZWVU Uitgeest (T.F. de Bruijne),
Windsurfvereniging Vlietland (E.B. van Beek-Hazenberg, P.J. Visser), ZV Workum (B.C.C. Schreuder),
WSV Woudrichem (P. van den Oever), Zaanlandsche ZV (R. de Vries, F.C. Segaar-Hulsman), WSV
Zeewolde (J.A. Dunnewind), WSV Zegerplas (D.W.F. van der Schilden), WSV ZC’37 (J. van der Toolen)
Raden: P. Klapwijk, E.O. Schoneveld, H. van Veen, R. Frankfort, A. van den Broek. R. van Wijk
(controleraad)
D.W.F. van der Schilden. (Zeilraad)
Ereleden: E. Lagerweij, G.M. Dudok van Heel, P.J.G. Goossen, J.B. Heukensfeldt Jansen, H. Snoekc, R.
Franken, E. van der Meulen
Regiovertegenwoordigers: D. de Ridder (IJsselmeer/Markermeer), I.E. Kuyt (Noord-Holland), A. de Vries
(Delta Noord)
Regioteam: P. Runsink (Zuid-Holland Midden), J.A. Dunnewind (Randmeren), A.C. Krull (West-Holland),
H. van Huis (West-Holland), L.O. Rutten (West-Holland)
Commissies/Platforms: A. Reinders, E.A. Stormink (Platform Kano, Commissie Kanovaren), H.A.K.
Onderdijk-Varkevisser (College van Deskundige)
Bestuur: H.P.A. Wagemakers, J. Stelwagen, M.R.A. Poulie, P.M. Burggraaff, P.van Arkel, S.E. Koper
Medewerkers: A.V. van Gerven, D.D. de Berk, D. Willaarts, E. Willems, A. Kokhuis, I. Köpping, L. Köpping,
R.C.J. Geertzen, L.M. Polet-de Vreeze, M. Feeke, L. van Zuilekom, H. Willemse, A. de Waal
Afwezig met bericht: P. de Jong (Bestuur), J.F. van den Wall Bake (Bestuur), J.P. Brinksma (Erelid) G.J.
Kuiper (Erelid), Sunfish Racing Class Nederland, P.J.F. Castenmiller (Regiovertegenwoordiger
Deltawateren)
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Watersportverenigingen: WSV Breda, WSV de Bijland, GWV de Vrijbuiter, WSV de Riette, Enschedese WV,
WSV Goudswaard, Groninger Kano Vereniging, KVDRV, WV Leidschendam en Omstreken, G.S.Z.
Mayday, WV Neptunus, WV Oostvoorne, Sailcenter 107, WSV Sleattemermar, WSV Sloterplas, WV
Zierikzee
1. Opening, mededelingen en ingekomen brieven
De voorzitter, De heer Wagemakers, heet iedereen namens het bestuur van harte welkom. De voorzitter
geeft het woord aan Theo Velsink. Na 40 jaar stopt Theo Velsink met zijn voorzitterschap bij erevoorzittende Vereniging Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo.
De Algemene Vergadering bekrachtigd het verzetten van deze Voorjaarsvergadering naar 27 mei 2019.
De voorzitter stelt vast dat de vergadering conform de statuten is opgeroepen.
Er zijn geen ingekomen stukken.
Er wordt door de aanwezigen een moment van stilte in acht genomen vanwege het overlijden van de
heer Lammert van der Meulen.
De voorzitter geeft een inleiding over onze topsport en de prestatie die geleverd wordt richting de
Olympische Spelen 2020. Daarnaast vertelt hij wat hem persoonlijk trots maakt op het Verbond en hij
verzoekt de aanwezigen dit ook uit te wisselen met diegene die naast hem of haar zit.
2. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering – de Najaarsvergadering – 15 december 2018
Op pagina 7 staat een fout. Er staat namelijk: De algemene vergadering – de Najaarsvergadering –
besluit de contributie voor het jaar 2018 vast te stellen op de volgende tarieven… de heer Stelwagen,
Secretaris a.i., stelt vast dat dit 2019 moet zijn en gecorrigeerd moet worden in het verslag.

De Algemene vergadering – de Jaarvergadering – besluit de notulen van de Algemene vergadering – de
Najaarsvergadering van 15 december 2018 met wijziging goed te keuren.
3.

Jaarverslag en Jaarrekening 2018

De secretaris a.i. neemt het agendapunt Jaarverslag en de Jaarrekening 2018 over van de
penningmeester, de heer De Jong. De secretaris a.i. wordt hierbij ondersteund door de directeur, de
heer Van Gerven.
Er zijn geen opmerkingen of vragen over het jaarverslag 2018.
De heer De Vries, WSV Blinckvliet, heeft een aantal vragen over de jaarrekening. Doordat de secretaris
a.i. en de directeur niet in alle volledigheid de vragen kunnen beantwoorden wordt de heer De Vries
een nadere toelichting beloofd.
Het woord wordt gegeven aan de voorzitter van de Controleraad (hierna CR), de heer Van Veen.
De CR is zeer positief over de opzet van het Jaarverslag. De inzichtelijkheid in de prestaties, die het
Verbond in de verslagperiode heeft geleverd, is sterk verbeterd. Er is een grote slag gemaakt en het
resultaat is volgens de CR ruimvoldoende.
De CR heeft kennis genomen van de Jaarrekening 2018 als mede van het accountantsverslag. Op 1 april
2019 hebben de financiële specialisten van de CR de jaarrekening- en verslag besproken met de
accountant, de penningmeester en de directeur. De CR haalt punten uit de rapportage aan en meldt
specifiek over de contributie. De opbrengst van de contributies is in lijn met de verwachtingen gedaald.

Nederland watersportland!
Een leven lang genieten op het water
Orteliuslaan 1041
3528 BE Utrecht
Hierbij wordt uitgegaan van de opgaaf van de verenigingen. Een nadere controle vindt niet plaats. In
de rapportage aan de ALV in het najaar is hier ook al aandacht aan gegeven. Toen riep de CR alle
verenigingen op om de opgaven van hun contributie plichtige leden zo nauwkeurig mogelijk samen te
stellen en bij twijfel daarover voorafgaand met de bureau organisatie van het Watersportverbond
contact op te nemen. Naast het controleaspect bleek, dat er met sommige verenigingen regelingen
bestaan die afwijken van de standaardregeling. Het probleem nu is dat, na alle jaren die zijn gepasseerd,
niet goed vast te stellen is welke afspraken er zijn gemaakt. De CR en het bestuur hebben daarom de
wenselijkheid besproken om de afwijkende regelingen, in overleg met de betrokken verenigingen,
opnieuw in het licht te houden en indien nodig aan een herbeoordeling te onderwerpen.
De aanbeveling van de controleraad aan de vergadering is als volgt; op basis van de verkregen stukken,
de ontvangen toelichting en de inhoud van het jaarverslag adviseert de controleraad de jaarrekening
over 2018 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het in 2018 gevoerde bestuur voor
zover dit uit de jaarrekening en het jaarverslag mogen blijken.

De Algemene Vergadering – de Jaarvergadering – besluit het jaarverslag 2018 inclusief jaarrekening 2018
goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor de financiële verantwoording en het gevoerde
bestuur.
4. Visiedocument ‘’Watersport, Blik voorruit’’
Voorafgaand aan de vergadering is er een informatief uur geweest over het Visiedocument waar een
toelichting en presentatie is gegeven. Het overgrote deel van de aanwezigen op deze vergadering was
ook hierbij aanwezig. De voorzitter wil zich beperken tot het besluit en de ALV de gelegenheid geven
om inhoudelijk te reageren.
Meerdere verenigingen geven aan blij te zijn met het visiedocument. Het bestuur en de directeur
worden hiervoor gecomplimenteerd. Echter, er zijn verschillende geluiden dat de ALV het nog te
beschouwend vindt. Verenigingen willen concreetheid van de doelen en meer actielijsten- en punten
zien.
De heer Bergsma, Koninklijk Watersportvereniging Loosdrecht, geeft aan achter de platformstructuur
te staan. Hij vraagt meer focus aan te brengen en adviseert het de platformstructuur geen pure
vrijwilligersstructuur te laten worden. Het moet meer een structuur worden van het Verbond en van de
werkorganisatie.
De directeur reageert dat het terecht is dat er gevraagd wordt om een planning, die voor een groot deel
op dit jaar ligt. Het Verbond is eraan toe om de platformorganisatie nadrukkelijker door te voeren. Het
Visiedocument is een soort tussenstap. Hij wil werken met duidelijke aanspreekpunten binnen de
organisatie voor die platforms. De heer van Dis, KNZ&RV, is erg benieuwd tot hoever het Verbond zou
willen gaan in deze platforms. Hij vraagt of het mogelijk zou zijn dat de platforms geheel
budgetverantwoordelijk worden? De voorzitter geeft aan in de najaarsvergadering met voorstellen te
komen hoe de platformstructuur eruit gaat zien. Dit hangt samen met de huidige governance structuur
die tegen het licht aangehouden moet worden.
De heer Blom, KWV de Kaag, wil terugkomen op de actielijsten. Er staat een aantal punten op de lijst die
een rondgang in de ALV behoeven, bijvoorbeeld: statutenwijziging, verdienmodel en RTC. Hij vraagt
zich af hoe het bestuur meerdere belangrijke ALV gerelateerde projecten aan het einde van dit jaar gaat
afronden. De voorzitter geeft aan het onderzoek naar de governance te willen benutten. Dat hangt ook
weer nauw samen met het platformenstructuur. In de najaarsvergadering zal het bestuur met
procedure voorstellen komen.
De zorg over de sponsoring wordt uitgesproken door meerdere verenigingen. Er wordt een situatie
geschetst dat het mogelijk kan zijn dat het sponsorcontract ophoudt. De vraag is dan ook, van de ALV,
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in hoeverre heeft het bestuur rekening gehouden dat het wegvallen van de sponsor niet op kosten van
de verenigingen komt. De voorzitter geeft toe dat dit een spannend dossier is. Het is niet makkelijk om
in het huidige propositiemodel een vervanger te zoeken, daarom is het Bestuur gaan kijken of het
mogelijk is om via kavels met partijen in gesprek te raken. Het bestuur houdt rekening met meerdere
scenario’s’.
De ALV heeft verder geen vragen of opmerkingen meer en de voorzitter geeft het woord aan de
voorzitter van de CR.
De CR heeft met veel waardering kennis genomen van het Visiedocument. Het bestuur komt met dit
stuk tegemoet aan de wensen die in de laatste ALV, in het najaar 2018, naar aanleiding van de
rapportage van de werkgroep Herkenbare Meerwaarde, naar voren waren gekomen. Uit het document
blijkt duidelijk de grote vraagstukken waarmee het Verbond te maken heeft:
- Het teruglopende ledenaantal
- Het aanbod voor de recreatieve sporter
- Het binden van de individuele sporter
- De noodzakelijke verjonging
Ook geeft het document blijk van realiteitszin. Er is veel tijd verloren en er is ook onmiddellijk
vernieuwing nodig, terwijl de middelen beperkt zijn. Nieuwe netwerken en allianties moeten
slagkracht versterken en verbreden. In de concretisering van de acties geeft het bestuur een belangrijke
doorkijk in de organisatie van de interne samenwerking. Meedenken, meedoen en meebeslissen in de
platformstructuur waarmee al eerder een begin werd gemaakt.
Een stimulerende afwerking in het document vormt de vermelding van onderwerpen die eind 2019
met prioriteit gereed zullen zijn. Echter, het bestuur kan dit niet alleen doen. Daarvoor is samenwerking
nodig, op individueel, maar zeker ook op verenigingsniveau. Het bestuur heeft blijk gegeven voor deze
samenwerking open te staan. De CR beveelt u van harte aan om in te stemmen met de door het bestuur
voorgelegde besluiten, zoals die zijn verwoord in het visiedocument.

De Algemene Vergadering – de Jaarvergadering – neemt kennis van het visiedocument ‘Watersport, blik
vooruit’ en stemt specifiek in met drie beslispunten:
1. De Algemene Vergadering – de Jaarvergadering – stemt in met de missie en visie en de daarmee
samenhangende rol en waarden
2. De Algemene Vergadering – de Jaarvergadering – stemt in met de keuze voor de vier platforms
(motorboot, zeilen, kano en boardsports). Dit als belangrijke voorwaarde om de missie en visie per
discipline nader te concretiseren, focus aan te brengen binnen de diensten recreatie,
wedstrijdsport en topsport en te vertalen naar activiteiten per doelgroep (per jaar). De Algemene
Vergadering – de Jaarvergadering – ziet de opzet voor de inrichting met belangstelling tegemoet.
3. De Algemene Vergadering – de Jaarvergadering – stemt in met het voornemen om te gaan
werken met zes gewesten. De gewesten zijn cruciaal om de communicatie en informatie/kennisuitwisseling tussen verenigingen en het Watersportverbond en tussen verenigingen
onderling invulling te geven. De Algemene Vergadering – de Jaarvergadering – ziet het verder
‘laden’ van de gewesten met belangstelling tegemoet.
5.

Benoemingen bestuur

De Algemene Vergadering – de Jaarvergadering – besluit de heer Jan Stelwagen te benoemen als
secretaris van het Watersportverbond voor de periode van vier jaar.
De Algemene Vergadering – de Jaarvergadering – besluit de heer Stefan Koper te benoemen als
bestuurslid boardsports en kano van het Watersportverbond voor de periode van vier jaar.
6. Actualiteiten
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Motorboot en belangenbehartiging door bestuurslid Peter van Arkel: Er worden punten aangehaald uit
het rapport ‘herkenbare meerwaarde’. Het Verbond heeft baat bij herkenbaarheid tijdens
samenwerkingen met andere partijen.

Boardsports en kano door bestuurslid Stefan Koper: De HSA wordt bijzonder lid van het

Watersportverbond, in Biarritz vinden de wereldkampioenschappen Longboarden plaats en er is een
nieuwe bondscoach benoemd. De Kano was voor de heer Koper een nieuwe club met behoorlijk wat
disciplines en is een sport dat ook in zijn volle breedte is georganiseerd. Er worden op dit moment
gepassioneerde toertochten georganiseerd. Topsport verdelen we op in drie disciplines waarbij
Kanoslalom zich hoopt te kwalificeren, Kanosprint richt zich op 2024 en deze zomer vindt er een
Europees Kampioenschap plaatst voor het Kanopolo waar vier Nederlandse teams aan mee doen. Kano
leeft. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat men ook een SUP-board aan boord heeft. Later dit jaar
vinden er kwalificatiewedstrijden plaats voor de Wereldkampioenschappen en waarbij het SUP
onderverdeeld is in vlakwater en golfwater.

Wedstrijdsport door bestuurslid Peter Burggraaff: Naast het bestuur is het team op kantoor veel vaart aan
het maken rondom administratie en automatisering, reglementen en AVG. De reglementen rondom
klasse kampioenschappen en het nieuwe reglement erkennen en afvoeren van klassen zijn
doorgenomen en gepubliceerd. Daarnaast zal er samengewerkt worden met klassenorganisaties. Een
voorbeeld hiervan is de meerjarenkalender waardoor je als klassenorganisatie duidelijk kan maken
waar je wil zeilen en verenigingen duidelijker aan kunnen geven dat ze bij bepaalde evenementen met
de klasse willen samenwerken. Het WK 2022 wordt gebruikt als katalysator om de opleidingen een zet
vooruit te geven. Op dit moment wordt de kwalificatiestructuur in de wedstrijdsport herzien. De
opleidingen niveau 1, 2 en 3 zullen bij de verenigingen belegd gaan worden. Samen met De Kaag en
WSV de Elfhoeven wordt dit een jaar lang geprobeerd. Als dit lukt dan hopen we dat er meer
verenigingen zich aansluiten bij deze opleidingsstructuur.

Topsport door bestuurslid Marieke Poulie: Topsport zit nog niet halverwege het seizoen en het Verbond

is al drie Europese kampioenen rijker in de RS:X bij zowel de heren als de dames en in de 49er FX.
Daarnaast zijn er ook twee zilveren medailles voor RS:X heren en Laser radiaal en een bronzen medaille
in de 470 – en Finn klasse gewonnen. Daarmee zijn in 5 van de 6 medailleprogramma’s de nationale
selectie voor de Olympische Spelen afgerond. Om te bepalen wie het beste is bij de RS:X mannen wordt
er nog door geselecteerd op eigen verzoek. Er wordt ook verder gekeken naar de volgende Olympische
cyclus naar 2024 want daar staan ook een aantal nieuwe programma’s op de agenda. Waaronder het
kitefoilen en offshore. Intussen is Gerd-Jan Poortman als kwartiermaker aangesteld met de bedoeling
dat hij invulling gaat geven aan een zeilplatform voor jonge talenten. In de Kanoslalom discipline is er
nog kans om te kwalificeren op de Olympische Spelen 2020. Voor de Kanosprint komt 2020 iets te
vroeg. Maar het gaat natuurlijk ook om meer dan medailles. Met die winnende medailleprogramma’s
en onze topsporters wordt er een bijdrage geleverd aan diverse maatschappelijke onderwerpen. Dat
gebeurt o.a. via scholingsprogramma; De wereld van water. Mevrouw Poulie meldt dat topsporters
beschikbaar zijn om bij verenigingen een bijdrage te leveren. Daarvoor kan contact opgenomen
worden met Marjon Kooistra.
7.

Rondvraag

Er wordt gevraagd hoe het bestuur denkt om te gaan met het vinden van een hoofdsponsor wetende
dat de rapporten ‘Herkenbare Meerwaarde’ en het ‘Visiedocument; Watersport, blik vooruit’ op tafel
liggen?
De voorzitter reageert dat hij terug komt op de kernwaarden; het eerlijke verhaal vertellen en
tegelijkertijd trots zijn op hetgeen wat we realiseren. De prestaties, de enthousiasme, de passie en de
maatschappelijke relevantie spreken ook. Oproep aan iedereen is; denk mee en heeft u ergens een
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visitekaartje waarvan u denkt dat het de moeite waard is, meldt het aan het bestuur. Ook de directeur
wil kracht zetten bij deze oproep want het Verbond heeft dat echt nodig.
Er wordt een opmerking gemaakt over de opzet van de vergadering met alleen de voorzitter en de
directeur achter de tafel. Het wordt plezierig gevonden als het gehele Bestuur achter de tafel zit. De
secretaris neemt kennis van deze opmerking.
8. Sluiting
Voordat de voorzitter ter afsluiting met de hamer slaat wil hij het woord geven aan erelid Gwen Dudok
van Heel.
Gwen Dudok van Heel brengt een mooi verhaal over het visiedocument, de missie,
belangenbehartiging en ze haalt ook de platforms aan. Zij ervaarde na vanavond het ‘wij’-gevoel. Ze
sluit af met een spreuk die ze het bestuur toewenst: ‘’Door samen te overleggen en steeds het goede te
zeggen, vaart men altijd wel’’
De voorzitter sluit de vergadering.

