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Vacature Bestuurslid Recreatiesport  
Koninklijk Nederlands Watersport Verbond 
 
Het Watersportverbond wil Nederlanders een leven lang laten genieten van sporten 
op het water. Samen met haar leden en partners zorgt het Watersportverbond ervoor 
dat watersporters veilig en met veel plezier het water op kunnen gaan. 
 
De meeste van onze watersporters varen recreatief. Daarom is recreatiesport een 
belangrijk onderdeel van het Watersportverbond. Dat uit zich op de eerste plaats door 
het grote team van regio-deskundigen dat regionaal en lokaal de belangen van de 
watersport behartigt, gericht op toegankelijk, schoon en veilig vaarwater. Daarnaast 
ondersteunt de bond verenigingen om op hun beurt hun leden veilig, succesvol en 
met plezier het water op te laten gaan. Verder willen wij met de kracht van het 
collectief voor onze achterban voordeel realiseren op watersport gerelateerde 
producten en diensten. Hiervoor is een werkgroep opgericht met leden, niet-leden, 
het bedrijfsleven en medewerkers. 
 
Uitdagingen waar de watersport mee te maken heeft en waar het Watersportverbond 
een antwoord op wil formuleren, zijn:  
 

• Hoe brengen wij de balans aan tussen de toegankelijkheid van het vaarwater 
voor sport en recreatie enerzijds en ons respect voor de natuur anderzijds?  

• Sport en watersport blijft populair. De sportbehoefte verandert. De traditionele 
rol van verenigingen staat onder druk. Hoe ondersteunen wij verenigingen bij 
het inspelen op (meer individuele) sportbehoeften, online community’s, etc.? 

• Er vindt een verschuiving plaats in de maatschappij van bezit naar gebruik. 
Hoe gaat een vereniging daarmee om?  

• Hoe spreken we een volgende generatie aan en binden we die aan onze sport? 
• Hoe bouwen we de positie als belangenbehartiger voor de watersport uit? We 

willen aan tafel zitten daar waar de besluiten genomen worden.  
• De watersport is aan een opmars bezig. De verwachting is dat meer 

Nederlanders de komende jaren in hun vrije tijd en vakanties het water op 
zullen zoeken? Hoe houden we het veilig? Watersport is zo veel leuker als je je 
er in bekwaamt. 

 
Sinds dit jaar werkt het Watersportverbond met platforms. Ook voor de recreatiesport 
richten wij op dit moment een platform in. Dit platform is betrokken bij het 
formuleren van beleid voor  de recreatiesport en is ook verantwoordelijk voor de 
uitvoering ervan. Het belangrijkste doel van het platform is beleid omzetten in actie 
en herkenbaar en zichtbaar zijn voor de achterban. Inspraak, samenwerking en 
draagvlak zijn de sleutelwoorden. Het platform bestaat uit vrijwilligers en wordt 
ondersteund door de werkorganisatie in Utrecht. 
 
Voor het Platform Recreatiesport is het Watersportverbond opzoek naar een 
‘Bestuurslid Recreatiesport’ voor haar algemeen bestuur.  
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Samenstelling, rol en positie Algemeen Bestuur 
 

• Het Algemeen Bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris 
(samen Dagelijks Bestuur) en portefeuille/platform bestuursleden (momenteel: 
wedstrijdsport, topsport en sponsoring). Kano- en Recreatiesport zijn de 
gewenste uitbreidingen. 

• Het bestuur van het Watersportverbond is als collectief verantwoordelijk voor 
het besturen van de Vereniging Koninklijk Nederlands Watersportverbond. Het 
bestuur legt over het gevoerde bestuur verantwoording af aan de Algemene 
Vergadering van het Watersportverbond (ALV). Het bestuur geeft voor de 
uitvoering van zijn taak mandaat aan de algemeen directeur, die op zijn beurt 
sturing en leiding geeft aan de werkorganisatie van het Watersportverbond. De 
directeur voert het door het bestuur vastgestelde en door de ALV 
goedgekeurde beleid samen met zijn medewerkers uit. De bestuursfuncties bij 
het Watersportverbond zijn onbezoldigd. 

 
 
Opdracht Bestuurslid Recreatiesport 
 

• De voorzitter van het Platform Recreatiesport houdt zich bezig met de 
volgende aandachtsgebieden: 

o Toegankelijk, schoon en veilig vaarwater. Lobby en inzet op landelijke 
dossiers, regionaal en lokaal via regioteams. 

o Kennis- en informatie-uitwisseling (verenigingsondersteuning) in de 
driehoek Watersportverbond (bureau en vrijwilligers), leden en partners. 

o Verduidelijken en vergroten van de meerwaarde van het lidmaatschap 
van het Watersportverbond voor de recreatieve watersporter via new 
business development (productontwikkeling). 

• Het bestuurslid is (mede) verantwoordelijk voor het vormgeven van het beleid 
t.a.v. recreatiesport binnen het Algemeen Bestuur van het Watersportverbond. 

 
 
Functieomschrijving  
 

• Maakt deel uit van het bestuur van het Watersportverbond en is daarin de 
kenner van de recreatieve watersport. 

• Onderhoudt de contacten met de platformleden (circa 5-10 personen), de 
meewerkend voorman/ambtelijk secretaris vanuit de werkorganisatie, 
regioteamleden en relevante/voorname samenwerkingspartners.  

• Bepaalt en coördineert de overlegstructuur van het Platform Recreatiesport. 
• Neemt gemiddeld 10 keer per jaar deel aan de algemeen 

bestuursvergaderingen.  
• Legt als onderdeel van het collectieve bestuur verantwoording af aan de ALV 

voor de recreatiesport. Er zijn twee Algemene Leden Vergaderingen op 
jaarbasis. 

• Participeert in externe overleggen en vertegenwoordigt, in samenspraak met 
de werkorganisatie, het Watersportverbond op recreatief gebied. 

• Fungeert desgevraagd als klankbord voor de directeur en bureaumedewerkers. 
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Profiel 
 
Het bestuurslid Recreatiesport beschikt bij voorkeur over de volgende eigenschappen 
en vaardigheden: 
 

• Actieve watersporter en affiniteit met verenigingen. 
• Affiniteit met en inzicht in gedrag en behoefte van de recreatieve watersporter. 
• Ruime (professionele) ervaring met lobby en/of belangenbehartiging. 
• Gedegen politiek-bestuurlijk inzicht en bij voorkeur een goed netwerk in politiek en 

watersport.  
• In staat om verschillende belangen goed te managen en in het juiste perspectief te 

plaatsen. 
• Beschikt over een strategisch denkniveau. 
• Stevige en daadkrachtige persoonlijkheid. Iemand die open, ambitieus en 

verbindend communiceert met medewerkers, vrijwilligers, verenigingen en 
partners.  

• Beschikt over voldoende tijd, energie en motivatie om de bestuursfunctie uit te 
oefenen. 

 
 
Procedure 
 

• Gesprek met een benoemingscommissie. 
• Indien gewenst kan om referenties worden gevraagd. 
• De commissie stelt de kandidaat voor aan het bestuur. 
• Het bestuur draagt de kandidaat voor aan de ALV. 
• ALV benoemt het bestuurslid Recreatiesport. 

 
 
Geïnteresseerden voor deze rol kunnen contact opnemen met de directeur 
Watersportverbond tevens secretaris van de benoemingscommissie, of de secretaris 
van het Watersportverbond:  
 

• Directeur Watersportverbond: Arno van Gerven 
(arno.van.gerven@watersportverbond.nl / 06-13156485)  

• Secretaris Watersportverbond: Jan Stelwagen 
(secretaris@watersportverbond.nl / 06-55784824). 

 
Voor meer informatie over het watersportverbond: 
https://www.watersportverbond.nl/over-ons 
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