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1.

Voorwoord

2017 was een bewogen jaar!
Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan de koers van het Watersportverbond. Een
belangrijke stap is het nieuwe beleidsplan ‘Sterk op het water’, opgesteld in samenspraak met
verenigingsbestuurders. Bij meerdere ledenbijeenkomsten, verspreid over het land, hebben we
input opgehaald en de plannen besproken. Tijdens de laatste Algemene Vergadering in november
stemden de aangesloten verenigingen in met het beleidsplan. Bij de totstandkoming van dit
beleidsplan hebben wij een groeiende betrokkenheid en gevoel van gemeenschappelijkheid
ervaren. Helaas is het nog niet gelukt de trend van een dalend aantal aangesloten leden om te
buigen naar een voorzichtige groei. Deze ambitie houden we stevig vast voor de komende jaren.
Ook houden we stevig vast aan het financieel ‘in control zijn’. Conform werkwijze van de
afgelopen jaren is de begroting 2017 conservatief opgesteld. Het resultaat van 2017 was begroot
op € 17.452 positief. Het resultaat van 2017 eindigt definitief op € 177.601 positief. De positieve
afwijking in 2017 tussen begroot en werkelijk resultaat van € 160.000 wordt met name veroorzaakt
door de volgende posten welke in de jaarrekening zijn verantwoord als overige baten:
• de gerealiseerde omzet uit de verkoop van ICP’s (Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen)
ligt € 76.000 hoger dan begroot. De omzet uit ICP’s laat zich enigszins lastig begroten,
aangezien zowel leden als niet- leden op eigen initiatief een ICP aan kunnen vragen. In 2017
is de ICP omzet voorzichtig begroot, waardoor het Watersportverbond zich kan verheugen in
een grotere vraag dan verwacht;
• in 2016 heeft het Watersportverbond een bedrag van € 28.000 aan het International Sailing
Center (ISCM) in Medemblik vooruit doorbelast. Deze opbrengst komt in 2017 ten goede aan
het resultaat, echter in de begroting voor 2017 was met deze doorbelasting geen rekening
gehouden;
• in 2017 heeft één van de vaste sponsoren van het Watersportverbond een sponsorbijdrage
van € 65.000 gedaan als bijdrage in de Optimist On Tour Media inkoopkosten. Dit bedrag was
als inkomsten begroot in 2018, echter gezien het feit dat de hiermee gepaard gaande kosten
zich reeds in 2017 hebben voorgedaan, is besloten om deze inkomsten tevens in 2017 toe te
rekenen aan het resultaat.
Het Watersportverbond heeft in het Beleidsplan 2017+ Sterk op het Water aangegeven er naar te
streven het huidige weerstandsvermogen de komende jaren verder te doen laten stijgen en te
versterken met minimaal € 100.000. Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de mate
waarin het Watersportverbond vrij vermogen beschikbaar heeft om substantiële tegenvallers
op te vangen en haar continuïteit te waarborgen. Uit het resultaat van 2017 is € 57.000 direct
aan het weerstandsvermogen van het Watersportverbond toegevoegd (dit is € 40.000 meer dan
begroot). Het overige deel van het positieve resultaat 2017 (€ 120.000) wordt toegevoegd aan
een bestemmingsreserve van het Watersportverbond. Deze bestemmingsreserve ziet toe op
aanwending ter financiering van toekomstige, specifiek benoemde activiteiten
Het begrote positieve resultaat van € 32.742 van de voorlopig begroting 2018 (gepresenteerd in
de Algemene Ledenvergadering van november 2017) is, ondanks een aantal verschuivingen en
aanpassingen binnen de begroting 2018, ten opzichte van de definitieve begroting 2018 nagenoeg
gelijk gebleven. In de begroting 2018 wordt € 65.000 van de bestemmingsreserve aangewend en
ingezet om extra activiteiten voor aangesloten verenigingen uit te voeren die bijdragen aan de
doel(stelling)en uit het Beleidsplan 2017+ Sterk op het Water:
• een actieplan om de zichtbaarheid van (de activiteiten van) het Watersportverbond en
aangesloten watersportverenigingen te verbeteren;
• een uitrol van het activiteitenplan De Zilveren Wimpel, voor meer informatie zie
www.watersportverbond.nl/dezilverenwimpel;
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•

•

een chatbot (een geautomatiseerde gesprekspartner) om de dienstverlening aan bezoekers aan
de Finish van de Volvo Ocean Race enerzijds en de dienstverlening aan bestuurders en leden
van watersportverenigingen anderzijds te verbeteren;
het laten opstellen van een maatschappelijke propositie (inclusief activatie) om (de activiteiten
van) het Watersportverbond nog meer aantrekkelijk te maken voor externe publieke en private
financiering.

Het resterende deel van de bestemmingsreserve ad. € 55.000 zal na 2018 worden aangewend
om de dienstverlening aan watersportverenigingen en watersporters te verbeteren door nieuwe
aantrekkelijke producten en diensten ‘in de markt te zetten’ met als beoogd gevolg meer
aangesloten watersportverenigingen en meer gebonden watersporters.
De huidige tijd kenmerkt zich door veel en steeds snellere veranderingen in de wereld om ons
heen. Als bestuur hebben wij ervoor gekozen om de komende jaren beweeglijk in te spelen op de
veranderende context waarin wij ons als watersporters en Watersportverbond begeven.
Nog meer dan in vorige jaren hebben we getracht onze boodschap, bestaande uit onze doelen en
ambities, voor het voetlicht te brengen bij onze leden en externe stakeholders. We zien het belang
van het creëren van positieve waarde voor de watersport als geheel en onze aangesloten leden in
het bijzonder.
Helaas moesten we kort na de zomer vanwege gezondheidsredenen afscheid nemen van onze
voorzitter Jan Berent Heukensfeldt Jansen. Wij streven er naar om een voordracht voor zijn
opvolger te presenteren op de komende Algemene Vergadering in april 2018.
Het Watersportverbond kan niet zonder de inbreng van zeer toegewijde vrijwilligers in de regio.
Onze 16 regioteams, ondersteund vanuit de werkorganisatie, behartigen de belangen van alle
watersporters. Dit werk vindt vaak plaats zonder dat het in de schijnwerpers staat en is niet altijd
direct zichtbaar. Maar deze inzet is onmisbaar om ons vaarwater bevaarbaar, veilig en schoon
te houden. Zo wordt samen met belanghebbende verenigingen en relevante stakeholders (zoals
gemeenten, provincies, waterschappen, de HISWA en Sportvisserij Nederland) bijvoorbeeld de
waterplantenproblematiek aangepakt.
Ook in Den Haag staat watersport op de kaart. In de Tweede Kamer is bij het op te stellen
Sportakkoord de positie van buitensporten, waaronder de watersport, en de rol van sportbonden
daarbij, nadrukkelijk aan de orde geweest. Dit mede dankzij de lobby-inzet vanuit het
Watersportverbond. Samen met onze sportkoepel NOC*NSF blijven we rammelen aan de Haagse
deur, die volgens onze premier op een ruime kier staat.
Nationaal én internationaal hebben we in 2017 aansprekende resultaten geboekt met als
uitschieters Pieter Heerema, die de Vendee Globe volbracht, en Marit Bouwmeester, die verkozen
werd tot ‘World Sailor of the Year 2017".
We liggen op koers richting de Olympische Spelen van Tokyo 2020. In juni hebben we ons
Topsportcentrum in Scheveningen geopend. Een unieke locatie waar we samen met partners,
zoals onder andere de gemeente Den Haag, werken aan de topsport en talentontwikkeling. In 2017
werden de ‘Dag van het Wedstrijdzeilen’, het ‘Zeiler van het Jaar Gala’ en de ‘Landelijke Kanodag’
druk bezocht en goed gewaardeerd. Tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam en in vele andere
gemeenten in Nederland hebben we met ons programma Optimist on Tour weer duizenden
kinderen in aanraking laten komen met de watersport en een deel daarvan doorgeleid naar de
vereniging en/of de vaarschool.
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In november hebben we ons kantoor in het Huis van de Sport in Nieuwegein verlaten en zijn
we verhuisd naar Utrecht. Samen met de Hockeybond, de Volleybalbond, de Nederlandse
Golffederatie en de Nederlandse Ski Vereniging hebben we de Orteliuslaan 1041 betrokken. Deze
samenwerking krijgt vorm onder de naam ‘De Weerelt’ en biedt synergievoordelen. De eerste
geluiden van medewerkers zijn positief.
Wij erkennen de diversiteit van onze achterban en beseffen ons dat wij als bestuur en
werkorganisatie samen met u, onze leden, relevante en zichtbare successen kunnen boeken
door gezamenlijk de schouders te zetten onder onze plannen en activiteiten. Wij blijven daarbij
luisteren naar onze leden en zijn alert op de ontwikkelingen om ons heen.
Namens het bestuur van het Watersportverbond,
Harry Wagemakers
Secretaris, waarnemend voorzitter

6

Maurice Leeser
Directeur
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2.1 Landelijke belangenbehartiging
Afgelopen kalenderjaar zijn weer de nodige zaken aan de orde geweest op het terrein van
belangenbehartiging. Deze zaken staan hieronder gerangschikt naar de werkvelden van de
afdeling belangenbehartiging, namelijk toegankelijkheid, veiligheid en natuur en milieu.
Toegankelijkheid
Nederland beschikt over het meeste vaarwater per inwoner in de wereld: meer dan 6.000
kilometer vaarwegen. Een goed en degelijk beheer en onderhoud van deze vaarwegen met haar
bruggen en sluizen, zoals die van de staande mastroute, zijn voor waterrecreanten van cruciaal
belang voor het uitoefenen van hun hobby. Daarom is het Watersportverbond, wel of niet samen
met haar partners (zoals Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincies,
gemeenten, maar ook private partijen zoals de Stichting Waterrecreatie Nederland, waarbij ook de
HISWA Vereniging, Sportvisserij Nederland, de ANWB en het platform Waterrecreatie Nederland
zijn aangesloten), voortdurend op zoek naar oplossingen om de gevolgen van tijdelijke of meer
structurele stremmingen en andersoortige problemen op te lossen. Binnen eerdergenoemde
stichting worden veel zaken besproken en onderling tussen private en publieke partijen qua
verantwoordelijkheid afgestemd.
In 2017 diende zich een nieuwe partner aan in de hoek van de private partijen, namelijk NOC*NSF.
In een nieuw samenwerkingsverband met deze sportkoepel en de diverse buitensportbonden,
waaronder Sportvisserij Nederland en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie is ten behoeve
van de Tweede Kamerverkiezingen een Manifest Buitensport opgesteld, die oproept de
toegankelijkheid van de openbare ruimten voor sporters te blijven garanderen. Deze nieuwe
alliantie binnen de sport werd in het najaar verrast met een motie van de Tweede Kamer die de
minister van sport opriep dezelfde kwestie, toegankelijkheid van de buitenruimte, een thema te
laten zijn van het zogenaamde sportakkoord. In dit sportakkoord worden de afspraken tussen
rijksoverheid, gemeenten, (buiten-) sportbonden en in dit geval natuur- en milieuorganisaties en
waterschappen van de komende 4 jaren vastgelegd.
Met NOC*NSF en enige andere sportbonden is er ook hard gewerkt aan de voorbereidingen op
de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Zo heeft het Watersportverbond meegeschreven aan
een tweetal instrumenten die (water-)sportverenigingen duidelijk moet maken hoe je sport op de
lokale agenda van gemeenteraden krijgt.
Veiligheid
Jaarlijks vinden er een aantal ongelukken plaats op het water, vaak veroorzaakt door onkunde of
gebrek aan relevante kennis. Om dit te voorkomen, is het Watersportverbond al meer dan 10 jaar
lid van de stichting ‘Varen doe je samen’. Binnen deze stichting zijn niet alleen private partijen
zoals KNRM en HISWA vertegenwoordigd, maar ook Rijkswaterstaat, diverse grote havenbedrijven
in Nederland en diverse andere partijen. Binnen 'Varen doe je samen' is het Watersportverbond
vertegenwoordigd in de stuurgroep, maar maakt zij ook deel uit van de diverse werkgroepen.
Waaronder de werkgroep die ambassadeurs voor deze stichting werft en opleidt. Afgelopen jaar
bestond ‘Varen doe je samen’ 10 jaar, dat gevierd werd met een heus werkcongres op het gebouw
van Rijkswaterstaat in Utrecht.
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Het Watersportverbond is ook een van de moeders van de VAMEX. De toekomst van de VAMEX
(organisatie voor vaarbewijs- en marifoonexamens) staat ter discussie. De minister van
Infrastructuur en Milieu vindt dat dit zelfstandig bestuursorgaan volledig moet opgaan in het
CBR, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Een fusie is voorzien per 2019. Met de andere
moeders van de VAMEX, namelijk het KNMC, NWWB en de Reddingsbrigade Nederland werden in
2017 gesprekken gevoerd om de mogelijkheid van een doorstart van de VAMEX te verkennen. Het
Watersportverbond leidde deze gesprekken en eind 2017 is de directeur van de VAMEX verzocht
een businessplan op te stellen.
Natuur en milieu
Watersporters willen allemaal in een mooie en schone omgeving varen. Daarom doet het
Watersportverbond steeds meer op het terrein van natuur en milieu. Al vele jaren is zij lid van
de beoordelingscommissie van de Blauwe Vlag, een internationale milieu-onderscheiding, die
jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die willen voldoen aan strenge natuur- en
milieuregels. Jaarlijks worden tientallen verenigingen, aangesloten bij het Watersportverbond,
met een blauwe vlag onderscheiden. Dit jaar vond de uitreiking van deze vlaggen plaats op het
topsportcentrum van het Watersportverbond in Scheveningen. Samen met de organisatie van de
Blauwe Vlag, HISWA Vereniging, IVN en Nederland Schoon wordt een nieuw project voorbereid
om verenigingsjachthavens bewust te maken dat hun directe leefomgeving gevrijwaard moet
worden van plastic afval. Dit project moet in 2018 worden opgestart.
Samen met de plastic soup surfer, Merijn Tinga, is al hard gewerkt aan meer bewustzijn onder
watersporters van het probleem van slingerend afval, met name van plastic petflessen op en
rondom het water. Merijn is voor de zomer van dit jaar de Rijn afgezakt op een supplank en heeft
steeds de lokale autoriteiten maar ook de plastic verpakkingsindustrie aangesproken op dit steeds
groter wordende vraagstuk. Voorafgaande aan deze reis sprak hij Tweede Kamerleden om hen
te bewegen statiegeld te heffen op kleine petflessen. Op beide acties was het Watersportverbond
betrokken, temeer daar zij van oordeel is dat dit maatschappelijk probleem ook een vraagstuk van
alle waterrecreanten is.
Waterplanten
Ook dit jaar stond de overlast van waterplanten vaak op de agenda van de afdeling
belangenbehartiging. Dat komt omdat de omvang van het probleem steeds groter wordt. Niet
alleen wordt dit ervaren op de Randmeren, maar ook steeds meer in de Kop van Overijssel, de
Kralingse Plas, het Uitgeester- en Alkmaardermeer maar vooral op het IJmeer en Markermeer.
Een reden voor de provincies Noord-Holland en Flevoland om een brief naar de minister van
Infrastructuur en Milieu te sturen met de vraag om te komen tot een duurzame oplossing
voor deze problematiek. Deze brief kwam tot stand op initiatief van de private partijen in de
watersector, te weten Sportvisserij Nederland, het platform Waterrecreatie Nederland, de Hiswa
Vereniging, de Coöperatie Gastvrije Randmeren en het Watersportverbond. Als gevolg op deze
brief vroeg genoemde minister de provincie Noord-Holland het initiatief te nemen tot het vormen
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van een werkgroep, die namens de regionale overheid en sector met een voorstel moeten komen.
Sinds de maand september buigen genoemde partijen zich over een voorstel gericht op de korte
en lange termijn. Te treffen maatregelen zijn maaien, extra betonning van vaargebieden voor
de recreatiesport en uitdiepen van vaarwater. Vooral de benodigde financiering van de plannen
is een zware opgave, te meer daar het merendeel van de betrokken partijen dit een zaak vindt
van de veroorzaker van het probleem, de rijksoverheid. Begin 2018 moet een voorstel richting
de minister gereed zijn, die gedragen moet zijn door alle publieke en private partijen binnen de
waterrecreatiesector.

2.2 Regionale belangenbehartiging
Verspreid door Nederland vertegenwoordigen zestien regioteams watersporters, en daarmee het
Watersportverbond. Thema’s waarmee zij zich bezig houden zijn toegankelijkheid en veiligheid
van vaarwater en natuur en milieu op regionaal gebied. Stakeholders waarmee het gesprek wordt
aangegaan zijn private partijen (bijvoorbeeld de HISWA vereniging en Sportvisserij Nederland)
en publieke partijen (zoals gemeenten, provincies, waterschappen en regio-afdelingen van
Rijkswaterstaat).
In 2017 hebben deze regioteams gewerkt aan de verschillende onderwerpen en regelmatig in de
publiciteit geweest. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen,
Sprong over het IJ, Zeeuwse Lagune (Veerse Meer), Kustpact bebouwing, Reevediep en
Reeveschultsluis, Spitssluiting sluis Leidschendam, Haringvlietsluizen, Catpoint/Brouwersdam
(duidelijkheid Natura 2000 gebied), extra investering rondje Assen, menselijk lint Brouwerseiland,
doorvaarbaarheid windparken Noordzee, Apeldoorns Kanaal en de sneltrein zit scheepvaart dwars
door Groningen. Met veel kennis en kunde is aan deze onderwerpen gewerkt. Hieronder wordt
een aantal van deze onderwerpen nader toegelicht:
1.

2.

3.

4.

5.

In de regio Zuid-Holland Midden is een overeenkomst getekend door Staatsbosbeheer en zes
watersportverenigingen voor de inspecties van het unieke vaarnetwerk (Midden-Delfland en
het Westland).
In de regio IJsselmeer/Markermeer spelen veel zaken, waaronder over het peilbesluit
IJsselmeer en Markermeer. Het Watersportverbond heeft hier samen met de HISWA
Vereniging ingebracht dat commerciële jachthavens, verenigingsjachthavens en jachtwerven
straks de dupe worden van het nieuwe peilbesluit voor het IJsselmeer. Rijkswaterstaat
zet immers in op een meer flexibel waterpeil om beter te kunnen inspelen op extremere
weersomstandigheden. Daarnaast wordt voor natuurdoelen het waterpeil vanaf medio
augustus, midden in het vaarseizoen, een decimeter verlaagd. Dit laatste punt valt niet goed bij
de watersport ondernemers en -verenigingen.
In de regio Wadden hebben organisaties het plan om een Verbond Vaarrecreatie Wadden op te
richten om zo samen nog sterker te staan in de lobby met betrekking tot het voorkomen van
het afsluiten van gebieden, tot de zonering en tegen het (hinderlijk buiten de geul) snelvaren
op de Waddenzee.
In de regio Brabant heeft een waterschap met medewerking van het regioteam een krooshek
passeerbaar gemaakt voor kanovaarders en kwam in de ringvaart van de Watergraafsmeer (ter
hoogte van de Wibautstraat in Amsterdam) een kano overstapplaats gereed met medewerking
van het Regioteam West Holland.
Naar aanleiding van het beschikbaar komen van subsidie vanuit het Investeringsprogramma
Toerisme & Recreatie van de provincie Limburg, heeft het regioteam Limburg zeven
verenigingen benaderd, met hen de subsidie-eisen bestudeerd en de kansen benoemd. Er
is vooral ingezet op de programmalijn ‘nieuwe doelgroepen en verjonging van het publiek’.
Voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie is onder andere samenwerking tussen
verschillende partijen (verenigingen). De verenigingen gaan nu gezamenlijk opleiden (zowel
kader als zeilers), inkopen, open dagen organiseren en scholen benaderen. Per vereniging
zijn de aandachtspunten opgepakt en is (co)-financiering gezocht. Van de ingediende
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verzoeken zijn inmiddels vier verzoeken toegewezen en drie verzoeken zijn in de afrondende
fase. Verenigingen kunnen nu gezamenlijk aan de slag met het verbeteren van (jeugd)
voorzieningen, het opleiden van instructeurs en uitbreiding van de vloot. Zowel op het gebied
van zeilen, kanovaren, suppen en windsurfen. Vanwege de aantrekkingskracht op jongeren
gaan ook twee waterscouting-verenigingen aanhaken.

2.3 Platform Motorboot
Zoals bekend richt het Watersportverbond veel van haar pijlen op de jeugd, onder andere door de
succesvolle Optimist on Tour en de Q-Cup. Ook wordt via studenten-zeilverenigingen geprobeerd
de groep watersporters die rond de middelbare school- of studententijd stopt (zodra ouders
stoppen met faciliteren, rijden en betalen) kleiner te maken. Bij de verenigingen is de grootste
groep watersporters echter 50-plus.
Dit is een grote groep watersporters die de komende jaren in omvang zal groeien en tevens langer
fit zal blijven. De vergrijzing die gaande is, is geen bedreiging maar een feit. Dit biedt kansen, zeker
voor watersportverenigingen. Vanuit het Platform Motorboot wordt gewerkt aan een plan voor
een Zilveren Wimpel waarmee watersportverenigingen aan kunnen geven dat ze seniorenproof
zijn en dat ze hebben nagedacht over de faciliteiten die voor deze grote groep watersporters
interessant, nuttig en nodig zijn.

2.4 Verenigingsondersteuning
Op verschillende manieren is in 2017 contact gezocht met verenigingsbestuurders. Naast de
reguliere bezoeken aan verenigingen werd er ook gesproken met verenigingsbestuurders op de
regiovergaderingen, de Dag van de Watersport, Boot Holland, de Algemene Ledenvergaderingen
van het Watersportverbond in het voor- en najaar, de Kanodag en tijdens de nieuw opgezette
themabijeenkomsten.
Themabijeenkomsten
In het najaar van 2017 zijn we begonnen met het organiseren van themabijeenkomsten. Deze
hebben tot doel om bij elkaar te komen, kennis en ervaring uit te wisselen en tot nieuwe inzichten
te komen. Deze wijze van kennis- en kunde informatieoverdracht bleek een van de uitgesproken
wensen tijdens de bijeenkomsten ter voorbereiding op het Beleidsplan 2017+. Vanaf november
zijn er drie bijeenkomsten geweest: over BTW op ligplaatsen, de Sport Toekomstverkenning en
sponsoring.
BTW op ligplaatsen
Dat BTW op ligplaatsen nog steeds een ‘hot item’ is voor veel verenigingen, bleek uit het aantal
aanmeldingen: met vijftig mensen zat de zaal vol. Btw-specialist Pieter Tielemans vertelde over
zijn ervaringen bij de consults met verenigingen, gehouden in het voorjaar 2017, en over zijn
contacten met de verschillende belastinginspecteurs. De aanwezige verenigingsbestuurders
vonden de avond zeer informatief.
Sport Toekomstverkenning
Ook voor de themabijeenkomst over de Sport Toekomstverkenning, georganiseerd in
nauwe samenwerking met het Kenniscentrum Sport, was veel belangstelling. Na inleidingen
over trends in de (water)sport (onder andere door Reinier Steensma) en over de komende
gemeenteraadsverkiezingen gingen de bestuursleden van de aanwezige verenigingen met elkaar
in gesprek over de uitdagingen die er liggen. “Interessant, leerzaam” en “een goede interactie met
andere verenigingen” waren veel gehoorde opmerkingen aan het eind van de avond.
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Sponsoring
De laatste themabijeenkomst van 2017 ging over sponsoring. Frank van den Wall Bake,
sportmarketingexpert en lid van het bestuur van het Watersportverbond, gaf een inleiding op
de tien geboden voor sponsoring. Daarna werd een best practice uiteengezet: de Sneekweek
georganiseerd door KWS. Een dertigtal mensen liet zich informeren en de bezoekers gaven na
afloop te kennen dat themabijeenkomsten in deze opzet voorzien in een grote behoefte qua
kennisoverdracht. In 2018 gaan we daarom door met het organiseren van themabijeenkomsten.
Verenigingen binden
Verder is in Friesland dit jaar een zoektocht gestart naar nieuwe manieren om verenigingen
te binden. Dit is gedaan door middel van bijeenkomsten van een aantal verenigingen uit deze
regio. De bijeenkomsten waren een succes: verenigingen inspireerden elkaar en er zijn meteen
onderling afspraken gemaakt om de mogelijkheden om op bepaalde onderwerpen meer samen te
werken, te gaan onderzoeken.

2.5 College van Deskundigen
Verenigingen kunnen bij ingewikkelde vraagstukken een beroep doen op leden van het College
van Deskundigen. In 2017 zijn de specialisten in totaal ongeveer veertig keer ingezet ter
ondersteuning. Het grootste deel hiervan is behandeld door onze juristen. Ook de fiscalist kreeg
dit jaar vragen, met name over de nieuwe btw-regeling. De andere onderwerpen liepen zeer
uiteen, van het nalezen van (huur)contracten of statuten, inzet van vrijwilligers, advies over het
opzetten van een website en advies hoe om te gaan met huurders/leden die overlast in de haven
veroorzaken.
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3.1 Optimist on Tour

Landelijke tour 2017
De nieuwe generatie wordt enthousiast gemaakt voor watersport dankzij Optimist on Tour. In
2017 is voor het vierde jaar op rij een succesvolle editie van Optimist on Tour (OoT) georganiseerd.
Verspreid over negentien locaties hebben in het afgelopen jaar 10.123 kinderen meegedaan aan
OoT.
Tijdens OoT, die door het hele land plaatsvindt, maken kinderen gratis kennis met verschillende
watersporten zoals zeilen, suppen, kanovaren en windsurfen. Het Watersportverbond zorgt
ervoor dat enthousiaste kinderen zich na OoT kunnen aanmelden voor een proefles bij een
watersportvereniging of vaarschool. Zo zorgen we ervoor dat meer kinderen de weg weten te
vinden naar een vereniging of vaarschool. Veel kinderen sluiten zich ook aan bij de Otterclub, via
deze club zorgt het Watersportverbond ervoor dat kinderen betrokken blijven bij de watersport.
Inmiddels kent de Otterclub al 17.000 leden. In paragraaf 4.2 meer hierover.
In 2017 is meer dan 10% van de kinderen die meededen aan OoT, doorgestroomd naar een
aangesloten vereniging of vaarschool. Sinds de start in 2014 hebben in totaal bijna 50.000
kinderen kennis gemaakt met de watersport via OoT. De OoT-evenementen worden onder andere
georganiseerd in samenwerking met gemeenten. Belangrijk om te vermelden is dat Optimist on
Tour volledig extern wordt gefinancierd.
Op de vereniging
In 2017 hebben ruim 20 watersportverenigingen, jachthavens, braderieën en vaarscholen zelf
een (kleine) OoT georganiseerd met hulp van het Watersportverbond. Hierbij faciliteert het
Watersportverbond haar aangesloten verenigingen, en andere watersportorganisaties, in gebruik
van de materialen, ondersteuning in communicatie en een hoofdinstructeur.
In het klaslokaal
Ter voorbereiding op OoT hebben kinderen op hun basisschool een educatief lesprogramma
gevolgd over verschillende thema’s zoals wind, knopen en de boot maar ook over duurzaamheid,
schoon drinkwater en het plastic-soup dilemma. Het lesprogramma wordt ondersteund met
instructievideo’s en werkbladen en gegeven door instructeurs uit de regio. In 2017 hebben bijna
alle klassen die deel hebben genomen aan OoT ook het lesprogramma gevolgd. Tevens heeft het
Watersportverbond lesmateriaal achtergelaten, zodat kinderen in de klas of thuis verder kunnen
oefenen en zich voor kunnen bereiden op hun eerste kennismaking op het water.
Zeilkamp
In de voorjaars- en zomervakantie hebben een drietal OoT-zeilkampen plaatsgevonden. In
samenwerking met zeilschool de Stippe en zeilschool het Molenhuis leerden de kinderen in zes
dagen zeilen volgens het CWO-systeem. Na deze week gingen de kinderen naar huis met een echt
zeildiploma op zak. De zeillessen op het water worden aangevuld met elementen uit OoT, waar
kinderen op speelse wijze kennismaken met verschillende watersporten. Het hebben van plezier
met en op het water staat voorop. Een topzeiler van Team Delta Lloyd komt langs om les te geven
en Ossie de Otter, mascotte van OoT, is ook aanwezig. Voor het voorjaar en de zomer van 2018
staan nieuwe OOT-zeilkampen gepland op diverse locaties.
Watersport Survival
In samenwerking met Sportfondsen Nederland heeft het Watersportverbond Optimist on Tour
in het zwembad verder uitgerold. In een clinic van een uur leren kinderen in een veilige en
vertrouwde omgeving omgaan met situaties die zich op het water kunnen voordoen. Denk daarbij
aan het omslaan met een Optimist. Na afloop van de training weten kinderen met een simpele
beweging zelfstandig een omgeslagen optimist overeind te krijgen.
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Daarnaast doorlopen kinderen samen met instructeurs een leuk parcours met zwemoefeningen.
Samen met Sportfondsen is het product verder ontwikkeld en het programma vastgesteld.
Zwembaden kunnen bij Sportfondsen een aanvraag doen en het Watersportverbond wordt betaald
voor de uitvoer van deze activiteit. Enkele honderden kinderen hebben in 2017 deelgenomen aan
deze ‘Watersport Survival’ en zijn lid geworden van de Otterclub. Voor 2018 staan er zeven op de
agenda.

3.2 Scholenprogramma ‘Proef de Zee’

In aanloop naar de finish van de Volvo Ocean Race in Den Haag in 2018 heeft het
Watersportverbond een scholenprogramma ontwikkeld. Het programma “PROEF DE ZEE” is
ontwikkeld voor het basisonderwijs. Centraal in het lespakket staat het thema water. De lessen
zijn ontworpen vanuit het coöperatief leren en zelf ontdekken, met een maximale koppeling naar
waterbewustzijn en de avontuurlijke praktijk van de watersport. In oktober 2017 zijn de lessen
gestart, tegelijk met de start van de Volvo Ocean Race.
De lessenreeks bestaat uit 12 lessen die allemaal, of een selectie daarvan, door de leerlingen
zelfstandig in de klas kunnen worden uitgevoerd. De lessen zijn afgestemd op de kerndoelen van
wereldoriëntatie en vaardigheden van het basisonderwijs. Het Watersportverbond heeft tot doel
om 500 basisscholen te laten deelnemen aan dit programma. Eind 2017 hebben zich al rond de 175
scholen aangemeld en dit aantal loopt hard op.

3.3 Q-Cup

De Q-cup is een regionale wedstrijdserie waar kinderen op een laagdrempelige manier kennis
maken met wedstrijdzeilen. De Q-cup bestaat sinds twee jaar en is een samenwerking tussen
het Watersportverbond en Sailcenter. In de huidige opzet zeilen de kinderen een aantal losse
wedstrijddagen en een landelijke finaledag. In samenwerking met vaarscholen en verenigingen
hebben de Q-cup wedstrijden plaatsgevonden in vijf regio’s. Omdat de Optimisten en materialen
klaarliggen, hoeven de deelnemers alleen een sporttas mee te nemen. Door middel van
simpele wedstrijdjes - met een start en een boeironding - leren de kinderen de basisregels van
wedstrijdzeilen en doen zij hun eerste wedstrijdervaring op. Het is de eerste stap op weg naar de
nationale combi’s.
Verenigingen en vaarscholen zijn samengebracht met behulp van de Q-cup manager. Zij
organiseren gezamenlijk binnen de regio verschillende Q-cup wedstrijden. In totaal hebben sinds
2016 via de Q-cup zo’n 600 kinderen kennisgemaakt met wedstrijdzeilen en is voor de tweede
keer een landelijke finaledag georganiseerd bij jeugdzeilvereniging Muiderzand, met succes! In
de regio’s waar vaarscholen en verenigingen hebben samengewerkt, heeft dit geleid tot groei van
nieuwe leden bij de verenigingen.
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3.4 Samenwerking vaarscholen

Het Watersportverbond werkt samen met vaarscholen om de toestroom van voornamelijk jeugd
in de sport verder uit te bouwen. Zo vangen vaarscholen kinderen op die na een Optimist on Tour
verder willen in de watersport, maar ook zijn er vaarscholen die actief meedoen in de Q-Cup en
op die manier voor nieuwe aanwas in de wedstrijdsport zorgen.

3.5 Opleidingen

De opleidingen in 2017 hebben geleid tot:
-- Trainers en rescue: 81
-- Instructeurs: 1780
-- Wedstrijdorganisatie en officials: 67

3.6 Erkenning SUP en kitescholen

Het Watersportverbond erkent kitesurfscholen die hebben aangetoond deskundige begeleiding te
geven. Met deze erkenning geven de scholen een kwaliteitskeurmerk af voor iedere beginnende
kitesurfer. In 2017 zijn er dertien kitescholen erkend waar watersporters op een veilige, doordachte
en succesvolle wijze leren kiten. Binnen het ‘stand up paddling’ (SUP) hebben we gezien dat er in
korte tijd veel scholen en verhuurlocaties in Nederland zijn ontstaan. Het suppen is een nieuwe
en groeiende sport. De erkende SUP-scholen zijn gecontroleerd op kwaliteit en werken met door
het Watersportverbond gediplomeerde instructeurs. Er is een instructeursopleiding ontwikkeld
waarbij men leert lesgeven in de sport.

3.7 CWO

De stichting CWO (Commissie Watersportopleidingen) heeft als doel een uniform diplomasysteem
voor vrijwillige vaaropleidingen in te richten en in stand te houden. Zo zijn er opleidingen en
diploma’s voor bijna elke watersportdiscipline. Het Watersportverbond heeft verenigingen in 2017
ondersteund met de scholing van het kader.
Halverwege 2016 is onverwacht de uitvoeringsorganisatie voor de CWO failliet gegaan. Het
Watersportverbond heeft in het belang van de verenigingen en vaarscholen deze voor een periode
van een half jaar voor de Stichting CWO uitgevoerd. Na een hectische overname in 2017 bij de
curator heeft het Watersportverbond de dienstverlening snel kunnen overnemen en hebben de
opleidingslocaties er zo min mogelijk last van gehad.
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4.1 Dag van de Watersport

Meer dan 50 watersportverenigingen en tientallen watersportorganisaties hebben op
zaterdag 20 mei deelgenomen aan de Dag van de Watersport. Door het hele land openden
watersportverenigingen hun deuren voor leuke watersportactiviteiten variërend van kanotochten
tot surfclinics en zeilwedstrijden. Voor iedere watersportliefhebber was er iets te doen.
Met het thema ‘Welkom op de Vereniging’ werden niet alleen de verenigingen in het zonnetje
gezet, maar was ook goed te zien zien dat er voor iedere watersporter iets te beleven is. Veel
verenigingen hadden een uiteenlopend programma met leuke, leerzame en vooral sportieve
activiteiten. De activiteiten varieerden van een rondvaart over de grachten rond Den Bosch,
wedstrijdjes zeilen voor de jeugd in een Optimist, tips over hoe je kano te onderhouden, Open
Dagen en clinics.

4.2 Boot Holland

De stand van het Watersportverbond op Boot Holland fungeerde als ontmoetingsplek voor
watersporters (zowel motorbootvaarders als (wedstrijd)zeilers en kanoërs). Bij de stand waren
verenigingsbestuurders en bezoekers welkom voor een gesprek en een kop koffie, waar gretig
van gebruik is gemaakt. Elke dag werden er lezingen of presentaties gegeven over uiteenlopende
onderwerpen op een groot scherm op de stand. Hoogtepunt van de beursweek was de presentatie
van Marit Bouwmeester, gericht op de jeugd.

4.3 Otterclub en Otterpost

Meer dan 17.000 kinderen zijn lid van de Otterclub van het Watersportverbond. De Otterclub is
een gratis club voor kinderen die geïnteresseerd zijn in de watersport. Het Watersportverbond
verstuurt een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief, de zogenoemde Otterpost. Met deze
nieuwsbrief bereiken we de kinderen op een laagdrempelige manier. De inhoud is geschikt
voor zowel ouders als kinderen en bevat informatie over (regionale) watersportevenementen
(bij watersportverenigingen) voor kinderen, waaronder Optimist on Tour, Q-cup en Optimist on
Tour in het zwembad. Maar ook staan er leuke quizvragen, spelletjes en nieuwtjes speciaal voor
kinderen in. Het doel van de Otterclub is om kinderen uiteindelijk te binden aan de watersport,
zodat de stap naar een watersportvereniging kleiner is.
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4.4 SponsorRing

Delta Lloyd en het Watersportverbond hebben de gouden SponsorRing 2017 gewonnen in
de categorie Langlopende sponsorships. De SponsorRing is de jaarlijkse prijs voor de beste
sponsorcases in Nederland.
Bij de categorie Langlopende sponsorships wordt gekeken naar hoe de sport en de sponsor
elkaar in de periode 2012 – 2017 naar hogere hoogten hebben gebracht. Delta Lloyd en het
Watersportverbond sloegen in 1997 al de handen ineen. Verschillende activiteiten zijn in de
jaren die daarop volgden opgestart en uitgevoerd, zoals het rondreizend watersportevenement
Optimist on Tour, waarbij ruim 50.000 kinderen op een laagdrempelige manier gratis kennis
hebben gemaakt met de watersport. Ook zijn er door de Nederlandse topzeilers, die onder de
verzamelnaam “Team Delta Lloyd” op het water in actie komen, meerdere olympische gouden
medailles behaald.

4.5 Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP)

In 2016 heeft het Watersportverbond de ICP afgifte van de ANWB overgenomen. In dat jaar is ook
geïnvesteerd in een webshop en extra personeel om een adequate afhandeling te garanderen.
In 2017 zijn ruim 10.000 ICP’s uitgegeven, dat betekent een stijging van ca. 25% ten opzichte van
2016.

4.6 Communicatie en marketing

Om de watersporter goed tot dienst te kunnen zijn, wordt er gericht gecommuniceerd richting de
verschillende doelgroepen van het Watersportverbond. Zo ontvangen alle watersporters het online
‘Watersportverbond Magazine’, worden de bestuurders maandelijks geïnformeerd over de laatste
ontwikkelingen middels de ‘Besturennieuwsbrief’ en ontvangen kanovaarders, motorbootvaarders
en wedstrijdzeilers regelmatig een speciale nieuwsbrief gericht op deze discipline.
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Ook de websites watersportverbond.nl (gericht op verenigingen) en watersporters.nl (gericht
op watersporters) en verschillende social mediakanalen worden ingezet om de watersporter in
hun informatiebehoefte te voorzien. Op de website kunnen verenigingen zichzelf op de kaart
zetten door een korte omschrijving van hun vereniging te plaatsen. Ook kunnen zij meedoen
aan de rubriek ‘de vereniging’ in de Besturennieuwsbrief om hun verhaal te delen met andere
watersportverenigingen. Dit jaar is verder de site www.wedstrijdzeilkalender.nl ontwikkeld die
begin 2018 zal worden gelanceerd. Hier kunnen wedstrijdzeilers zien welke wedstrijden gehouden
worden in hun klasse.
Doel voor 2018 is om nog beter voor het voetlicht te brengen wat het Watersportverbond kan
bieden aan de aangesloten verenigingen en welke waarde deze ondersteuning in de vorm van
contributie zou vertegenwoordigen.

4.7 Groei social kanalen 2017

Ook via social media wordt gerichte content gestuurd naar de verschillende doelgroepen. In
onderstaande tabel is de groei op de verschillende kanalen zichtbaar. Het algemene kanaal
Watersportverbond is ongeveer gelijk gebleven, op Instagram is het totaal aantal volgers gegroeid
met 339%. Dat dit kanaal op Facebook en Twitter niet gegroeid is, is niet gek omdat gestreefd
wordt naar gerichte content op de discipline-specifieke kanalen. Bij de meeste kanalen is een
lichte stijging in aantal volgers zichtbaar. Het Facebook kanaal van topzeilen is met 269% gegroeid.
Dit heeft te maken met het samenvoegen van dit kanaal met die van Delta Lloyd Zeilen tot één
kanaal.
Discipline

Groei Facebook

Groei Twitter

Instagram

Watersportverbond

0,5%

-1,3%

339%

Talentploeg

10,1%

x

Suppen

19,8%

55,2%

Wedstrijdzeilen

17,7%

1,2%

Vaarinformatie

68,7%

2,7%

Windsurfen

24,3%

0,0%

Kiteboarden

3,1%

0,6%

Academy

28,6%

3,2%

Kanosport

19,1%

-1,6%

Otterclub

17,9%

x

Topzeilen

269%

-0,6%

Optimist on Tour

812%

x

Q-cup

20%

x

Motorboot

x

x
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5.1 Olympisch zeilen

Een nieuwe Olympiade betekent ook dat we afscheid nemen van een aantal toppers. Bijvoorbeeld
tweevoudig Olympiër Mandy Mulder (Yngling zilver OS 2008, 3e WK Nacra 2015) en drievoudige
Olympiërs Rutger van Schaardenburg (Laser: Europees kampioen Laser 2015) en Pieter Jan Postma
(Finn: 3 WK medailles 2011, 2013, 2016, Europees kampioen 2016).
Ondanks deze wisseling van de wacht en een rustperiode van een aantal toppers, werd in dit naOlympische jaar de goede prestatielijn van de Team Delta Lloyd voortgezet. Afrodite en Anneloes
wonnen 3 World Cups en werden Europees kampioen in de 470. Nicholas Heiner leverde een
bijzondere prestatie door in het eerste jaar na zijn overstap van Laser naar Finn meteen als derde
te eindigen op het WK. Marit Bouwmeester zette een unieke prestatie neer: ze werd in 2017 zowel
Europees als Wereldkampioen en bereikte een ‘grand slam’ als heersend Olympisch, Wereld
en Europees kampioen. Marit werd hiervoor bekroond als ‘World Sailor of the Year’ door de
internationale zeilbond World Sailing. Tevens werd Marit genomineerd voor Sportvrouw van het
Jaar op het jaarlijkse NOS-NOC*NSF Sportgala.
Marit bewees niet alleen zichzelf, maar ook de zeilsport een fantastische dienst door onze mooie
sport op een positieve manier in de schijnwerpers zetten. Samen met Dorian en de andere leden
van Team Delta Lloyd vormen zijn een groep watersportambassadeurs die inspiratie vormt voor
jong en oud.
Dit jaar heeft na jaren van voorbereiding de Olympische kernploeg en talentploeg intrek
genomen in het nieuwe Topzeilcentrum, welke speciaal is ingericht voor de zeilploeg. Inclusief
fitnessruimte en een loods voor materiaalopslag en onderhoud. Dit alles direct gelegen aan de
trailerhelling in Scheveningen, rechtstreeks aan de zee. Een ideale plek ook om samen te werken
met partijen die actief zijn in het zeezeilen.
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5.2 Talentopleiding

In de jeugd waren ook opvallende prestaties te noteren,
zo haalde windsurfer Sil Hoekstra voor het tweede
jaar op rij een podiumplaats op de Youth Sailing
Worlds. Om de ambities als top 3 zeilland op lange
termijn te borgen, moet er blijvend geïnvesteerd
worden in sportstimulering en een optimale
topsportinfrastructuur.
De activiteiten van de kernploeg en de talentploeg
binnen het Topzeilcentrum maken sinds eind 2017
deel uit van het nieuw geaccrediteerde Centrum voor
Topsport en Onderwijs (CTO). Het CTO Metropool
(Den Haag – Rotterdam – Dordrecht) is nu het vijfde
CTO binnen de Nederlandse topsportstructuur van
NOC*NSF. Hiermee is, samen met de partners Den
Haag en NOC*NSF, een belangrijke stap gezet voor een
hoogwaardige topsportfaciliteit voor
lange termijn.
Tegelijkertijd wordt voor de beloften de structuur
uitgebreid met Regionale Trainingscentra (RTC’s).
Naast de bestaande RTC zeilen in Sneek en de RTC
windsurfen in Almere is in het voorjaar het RTC zeilen
in Flevoland geopend. Er zijn voorbereidingen om
in 2018 de structuur uit te breiden met een RTC in
regio West en Zuid. RTC is de verbindende schakel
tussen enerzijds de verenigingen met een actieve
jeugdopleiding en anderzijds het ISCM Medemblik
waarvandaan ongewijzigd de nationale trainingen
worden georganiseerd. De kennisoverdracht en
kaderopleidingen vanuit Topsport vinden plaats via
deze RTC structuur. In dat verband is er dit jaar ook een
breed coachplatform opgezet.
Het Watersportverbond is verheugd dat de Stichting
Dutch Youth Regatta en de Stichting United
4 in samenwerking met de met de betrokken
klassenorganisaties en verenigingen erin zijn geslaagd
om een record aantal deelnemers op respectievelijk de
Dutch Youth Regatta en in het United 4 wedstrijdcircuit
te realiseren.

5.3 Paralympisch

Helaas ontbreekt de zeilsport op de Paralympische Spelen van Tokyo in 2020. Het
Watersportverbond heeft, samen met andere Nationale Autoriteiten en World Sailing, veel moeite
gedaan om het zeilen terug in het Paralympische programma te krijgen voor 2024. Dit lijkt steeds
realistischer te worden.
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5.4 Kanosport

Kanosprint
De zogenaamde ‘Focusgroep Kanosprint 2020 - 2024’ traint onder leiding van een
bondscoach intensief samen. De ‘Focusgroep’ is onderdeel van het ‘Focusplan’ dat gericht is
op de ontwikkeling van kanosprint naar Olympisch niveau. Aansluitend hieraan wordt een
instroomprogramma met een nieuwe Beloftengroep opgezet.
Kanoslalom
Deze sporters trainen op diverse plaatsen in Nederland en het buitenland. In 2017 nemen drie
heren en vier dames namens Nederland deel aan de internationale wedstrijden. De dames
presteren sterk door het behalen van een gouden medaille bij de landenwedstrijd van EK U23 in
Duitsland en het bereiken van finale bij World Cup in Italië. In 2018 is het doel wederom bereiken
van finales. Uiteindelijk doel is kwalificatie voor de Olympische Spelen 2020.
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6.1 Dag van de Wedstrijdzeilsport

Begin februari 2017 werd, na enkele jaren afwezigheid, de ‘Dag van de Wedstrijdzeilsport’ weer
georganiseerd. Termen die deze dag veelvuldig langs kwamen waren ‘zeilen 2.0’ en ‘het nieuwe
zeilen’. De dip in het aantal licentiehouders vanaf 18 plus lijkt hoog, maar er zijn ook veel
ontwikkelingen gaande die juist deze groep naar de zeilsport kunnen trekken. Op de Dag van
de Wedstrijdzeilsport was er ook aandacht voor de nieuwe Regels voor Wedstrijdzeilen en werd
er met Jacco Koops (hoofd Talentplan) en Jaap Zielhuis (hoofdcoach) vooruitgekeken naar de
Olympische Spelen 2020 in Tokyo. De dag stond onder leiding van dagvoorzitter Jan Dirk Nijkamp
(bestuurslid Watersportverbond met aandachtsgebied sport & recreatie) en het welkomstwoord
werd verzorgd door Jan Berent Heukensfeldt-Jansen (voorzitter Watersportverbond).
Nina Hoek van Dijke van jongerencommunicatiebureau ‘Jong & je wil wat’ staat continu in
contact met de jonge doelgroep en kan verenigingen helpen bij het bereiken van jongeren.
Zij vertelde dat er een sterke groei is in de interesse in sport, en dan met name de nieuwe
‘Urban Sports’. Daarnaast vinden zij flexibiliteit in tijd belangrijk waardoor het traditionele
verenigingsleven minder aantrekkelijk geworden is voor de jeugd. Een belangrijk raakvlak met
de zeilsport is het contact met de natuur. Dit is een belangrijke pijler bij de jeugd en is iets wat je
meeneemt voor de rest van je leven. Er werd afgesloten met een belangrijke tip voor verenigingen:
“houd contact met jongeren, maak verbinding met ze en sta open voor wat zij doen en belangrijk
vinden.”
In een aantal workshoprondes kwamen deze dag uiteenlopende onderwerpen aan bod. Bezoekers
konden drie onderwerpen kiezen van de elf aangeboden workshops. Er werden onderling, tussen
verenigingen en het Watersportverbond, veel ervaringen gedeeld. Ook het Watersportverbond
zag dingen waarop zij kan aanhaken, in ondersteuning of in directe actie. Tijdens de afsluitende
forumdiscussie gaven alle sprekers nog een korte toelichting op hun workshop en konden de
aanwezigen stemmen op interessante stellingen.

6.2 Nederlandse Kampioenschappen

In 2017 zijn er 105 NK’s gevaren in de sporten kano, kite, suppen, surfen en zeilen. Het
Watersportverbond heeft gezorgd voor waarborging van de kwaliteit en de nodige ondersteuning.
Zo controleert het Watersportverbond of de klassen die een NK mogen organiseren, aan de
gestelde regels voldoen. Naar aanleiding van de aanvraag voor een NK zijn ook het vaarwater, de
accommodatie en de aangestelde officials getoetst, vervolgens kan er er een akkoord zijn gegeven.
Het Watersportverbond zorgt voor de beschikbaarheid van de templates van de aankondigingen
en wedstrijdbepaling, dit zijn afgeleiden van de laatste versie van World Sailing. Hiermee is de
naleving van juiste en correcte regels gewaarborgd. Ook wordt er ondersteuning geboden en
controle uitgevoerd op deze documenten. Het tijdige aanmelden en aanleveren van documenten
aan zeilers is hiermee direct gewaarborgd. Alle NK’s zijn voorzien van de benodigde wimpels en
medailles voor de prijsuitreikingen.

6.3 Nederlands kampioenen

De Nederlandse kampioenen mogen in ieder geval trots terugkijken. Zij hebben een mooie
gouden plak in huis en zeilen komend seizoen met de kampioenssticker in het zeil.
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ZEILEN
Klasse / Discipline
12 m2 Sharpie
12 m2 Sharpie Sprint
12-voets jol
16 m2
29er
Cadet
Dart 18
Draken
FF 65
Finn
Finn Sprint
Finn Master
Finn Sprint Master
Flits
Flying Junior
Formule 18
H-Boot
IRC 1

Stuurman

Patrick van Raalte
Dennis van Vliet
Wim Bleeker
Klaas 't Hoen
Theo Revil
Ted Huuskes
David Lloyd
Pieter Heerema
Kees Meeuwissen
Nicholas Heiner
Nicholas Heiner
Eric Bakker
Karel van Hellemond
Dennis Abma
Guido Sol
Jolbert van Dijk
Hans Peulen
Marco de Bat

J-22
Laser 4.7
Laser Radiaal
Laser Radiaal Master
Laser Radiaal U21
Laser Standaard
Laser Standaard Master
Laser Sprint Master
Laser Sprint
Marblehead
Matchracen
Matchracen Studenten
Olympia jol
Optimist
Optimist Benjamin
ORC 2

Nic Bol
Teun in der Maur
Daphne Van Der Vaart
Freek de Miranda
Junrui Lu
Sierk Jan ter Haar
Rik Wolters
Wilmar Groenendijk
Sierk Jan ter Haar
Huub Gillissen
Jelmer van Beek
Floris de Wit
Luut de Zee
Richard Schultheis
Lenny Hofman
Alain Bornet

ORC 3

Rob Schutte

ORC Two Handed
Pampus
Pampus Master
Pampus Sprint
Randmeer
Regenboog
Rond- en Platbodem -B

John van der Starre
Jeroen de Groot
Gert Pauli
Hidde Jan Haven
Rob Stavenuiter
Mark Neeleman
Teunis Hopman

RS Feva
Schakel
Solo
Spanker

Gijs Dutilh
Thijs Kort
Mark Lee
Kees de Vries
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Bemanning

Jeroen Kool
Jeroen Liesveld
Marcel Bleeker
Brechtje van der Werf
Gautier Guevel
Sjuul Huuskes
Abbey Jupp
Claus Olesem, Lars Hendriksen
Marieke Meeuwissen, Ronald Meeuwissen

Arnoudt Reitsma
Hugo de Jong
Frank de Waard
Patrick Vrancken, Rene Heynen
Vincent Huige, Ilse Baijens, Jaco de Bat, Jan Jacobse, Jeroen
Rijnhout, Maarten de Pooter, Eddy Lambert, Peter Hamelink
Tim de Weerdt, Niels de Vries, Emese Heijkoop

Rob Sprij, Wietse jr. Pijlman
Lucas van der Veen, Jeroen Rooijmans

Rodny Heemskerk, Kay Heemskerk, Harm Backx, Johan
Offermans, Jelle Lugt, Rens van Arkel, Sicco Robert
Dommerholt, Leon Boerop
Kees Van Uffelen, Luuk le Clercq, Jochem Schoorl, Roald van
Vuuren, Evert Jansen, Wim Zindler
Robin Verhoef
Abele de Jong
CorJan Schouten
Don van Arem
Bastiaan Stavenuiter
Bart Jonker, Gerard van der Krogt
Jan Peter Blokhuis, Wilfred Hopman, Klaas ter Haar, Stefan
Hopman, Sjors Nije, Jan Hopman sr.
Ocker Stoop
Willy Boomsma
Frans van Schellen

Klasse / Discipline
Splash Blue
Teamzeilen

Stuurman
Paulien Thalen
Dirk Jan Korpershoek

Teamzeilen Optimist

Olivier Jaquet

Teamzeilen Studenten

Michel Touw

Teamzeilen Verenigingen U18 Joris Nankman
Teamzeilen Verenigingen

Claire Blom

Texel Rating Open Class I
V/VA

Simon Nothrop
Peter Houtzagers

Valk
Valk Sprint
Vrijheid
Yngling
Zeilscholen

Menno Huisman
Hette van der Zwaag
Paul Wassink
Maarten Jamin
Keon Keus

Bemanning
Dicken McLean, Dilara Tuna, Jeroen van Eijk, Cleo
Jongedijk, Nanneke Bos
Finn Kats, Jacobine Leemhuis, Ties Wijbinga, Paul
Hameeteman
Bram Verwijs, Anne Ten Kate, Emese Heijkoop,
Patrick van de Werken, Suzanne van Iterson, Bo
van Wendel de Joode, Anne-Lotte Tak
Lizet de Vries, Arthur Nankman, Isabelle Zielinski,
Niels de Vries
Mandy Mulder, Nina Keijzer, Erik Wesselman,
Jeroen den Boer, Bart Leerling, Martijn Worseling,
Wouter Stiphout, Lieske Wierenga
D.O. Koene, Floris Bosboom, Jesper Bus, Olivier
Vaandrager, Stijn Schaatsbergen, Jan Willem
Dekker, Fleur von Meyenfeldt, Ariejan Bakker,
Marieke Miedema, Laura van Veen, Denny
Rofekamp
Marcel van der Kooi, Hette Griepsma
Johan Weissenbach
Michiel Nijhof
Jaap Smolders, Cristel Pessers
Bas Sijtsma, Claire Blom
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KANO
Klasse / Discipline
Afvaart
Afvaart
Freestyle
Kanopolo
Kanopolo
Kanoslalom
Kanoslalom
Kanoslalom
Kanosprint
Kanosprint
Kanosprint
Kanosprint
Kanosprint
Kanosprint
Kanosprint
Kanosprint
Kanosprint
Kanosprint
Kanosprint
Kanosprint
Kanosprint
Kanosprint
Kanosprint
Kanosprint
Kanosprint
Kanosprint
Kanosprint
Marathon
Marathon
Marathon
Marathon
Surfski
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Onderdeel

Sprint Heren
Sprint Dames
Kajak
Hoofdklasse Heren
Damesklasse
K1 Heren
K1 Dames
C1 Heren
K1 200 m Dames
K2 200 m Dames
K1 500 m Dames
K2 500 m Dames
K1 1000 m Dames
K2 1000 m Dames
K1 5000 m Dames
K2 5000 m Dames
K4 500 m Dames
K1 200 m Heren
K2 200 m Heren
K4 200 m Heren
K4 500 m Heren
K1 500 m Heren
K2 500 m Heren
K1 1000 m Heren
K2 1000 m Heren
K1 5000 m Heren
K2 5000 m Heren
K1 Heren
K1 Dames
K2 Mix
K4 Dames
Heren

Naam

Ivo Lamers
Eef Haaze
Brenno Prakken
AKV Odysseus
KV Keistad
Maarten Hermans
Lena Teunissen
Joris Otten
Ruth Vorsselman
Haaze, Van der Laan
Eef Haaze
Vorsselman, Van der Laan
Eef Haaze
Vorsselman, Konijn
Hedy Pol
Alexandra van den Elsen, Ruth Vorsselman
Van der Laan, Haaze, Van Lohuizen, Onnekes
Bram Brandjes
Kalf, Brandjes
Flier, Bos, Rippen, Flier
Ten Oever, Wijnen, Bos, Pos
Bram Brandjes
Kalf, Brandjes
Bram Brandjes
Koenders, Heijne
Bram Brandjes
Olaf Heijne, Bram Brandjes
Joep van Bakel
Eef Haaze
Bram Brandjes, Sandra Brandjes
Haaze, Van Lohuizen, Pol, Van den Elsen
Joep van Bakel

SUPPEN
Onderdeel

SUP distance dames
SUP distance heren
SUP Beachrace Dames
SUP Beachrace Heren

Naam

Petronella van Malsen
Joep van Bakel
Emma Reijmerink
James van Drunen

KITEBOARDEN
Onderdeel

Kiteboarden Freestyle Dames
Kiteboarden Freestyle Heren
Kiteboarden Wave Dames
Kiteboarden Wave Heren
Kiteboarden Big Air Dames
Kiteboarden Big Air Heren

Naam

Niet gehouden
Niet gehouden
Jalou Langeree
Kevin Langeree
Mariska Wildenberg
Dylan van der Meij

WINDSURFEN
Onderdeel

Naam

Windsurfen Marathon
Windsurfen Slalom Dames
Windsurfen Slalom Heren
Windsurfen Slalom Jeugd
Windsurfen Wave Dames
Windsurfen Wave Heren
Windsurfen Freestyle Dames
Windsurfen Freestyle Heren
Windsurfen Freestyle Jeugd

Dennis Littel
Esther De Geus
Jordy Vonk
Ennio dal Pont
Maaike Huvermann
Kevin Mevissen
Maaike Huvermann
Steven van Broeckhoven
Bodhi Kempen
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6.4 Nederlandse Europees en Wereldkampioenen
Ook kent Nederland weer een aantal nieuwe Europees- en Wereldkampioenen.

WERELDKAMPIOEN
Klasse / Discipline
Nacra 15
J22
Yngling
Laser Radial
Splash Blue
Vaurient

EUROPEES KAMPIOENEN
Klasse/discipline
Sharpie

Laser Radial
470

Stuurman

Bemanning

Bjarne Brouwer, Eliot Savelon
Christopher Bol, Tim de Weerdt,
Nic Bol
Niels de Vries
Jeldau van der Werf, Floor de
Tom Otte
Vries
Marit Bouwmeester
Aaron van Dok
Femke Yntema, Keeti Neijman

Patrick van Raalte, Jeroen
Kool
Marit Bouwmeester
Anneloes van Veen, Afrodite
Zegers

6.5 Delta Lloyd Open Dutch Championships

Van vrijdag 15 t/m zondag 17 september werden, tijdens misschien wel de natste editie van de
Delta Lloyd Open Dutch Championships ooit, in 16 klassen gestreden om de prijzen. In totaal
verschenen 318 boten met 523 deelnemers aan de start. Het ONK Matchracen was wederom
onderdeel van het evenement.
De organisatie was dit jaar voor het eerste in handen van Sportivents. Dit organisatiebureau van
Frans Hin en Joost Brouwer hebben het stokje overgenomen van TIG Sports, die de afgelopen
drie jaar het evenement heeft georganiseerd. Op de banen waren comités van KR&ZV Hollandia,
Holland Regatta Club, St. SailService en DMTRA actief.
Dit jaar werd er op het gebied van inschrijving, betaling, uitslagverwerking en real-time
communicatie voor het eerst gebruik uitgebreid gebruikt gemaakt van de de diensten van Sailing.
Today. Hierdoor waren uitslagen en tussenstanden snel beschikbaar voor deelnemers en volgers.
In de evaluatie met de klassenorganisaties werd deze service zeer gewaardeerd.
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6.6 Eredivisie Zeilen

Onder licentie van het Watersportverbond organiseerde de Nederlandse Eredivisie Zeilen BV
voor het tweede jaar achtereen een succesvolle Eredivisie. Wederom streden 18 clubs in door de
organisatie ter beschikking gestelde sportboten van het type J/70 om de landstitel. Wedstrijden
duren maximaal 15 minuten en na elke wedstrijd wisselen de clubs van boot. Per speelronde
(vrijdag, zaterdag, zondag) stonden 45 wedstrijden op het programma. Het seizoen 2017 kende vijf
speelrondes in respectievelijk: Almere, Aalsmeer, Scheveningen, Veere en Monnickendam.
Almere Centraal pakte op zondag 8 oktober 2017 opnieuw de felbegeerde landstitel tijdens de
finale van het Eredivisie Zeilen 2017 in Monnickendam. Het team kon dit weekend Jachtclub
Scheveningen nog net op afstand houden en zo hun kampioensschaal veiligstellen. Met slechts 9
punten verschil na 147 races bleven zij Scheveningen voor. Scheveningen wist zich dit weekend
tijdens meerdere onderonsjes met verschillende concurrenten goed staande te houden en
overall tweede te worden. Tevreden en voldaan betraden de zeilers van Giesbeek de 3e trede van
het podium na een spannende strijd met het team VWDTP. Alle drie de teams zijn dankzij hun
prestaties allemaal gekwalificeerd voor de Champions League Sailing 2018 waarbij de beste zeilers
tegen elkaar mogen strijden.
De organisatie heeft gedurende het hele seizoen kwalitatief hoogwaardige zeilweekenden weten
te realiseren. Het niveau van de zeilers is dit jaar een heel stuk omhoog gegaan. Hierdoor kon ook
bij zwaardere omstandigheden gewoon doorgevaren worden. Verder was er een toename van
meer jeugdige deelnemers te zien de oude(re) garde wil verslaan. Een geweldige ontwikkeling die
helemaal past in de filosofie van het Eredivisie Zeilen.
Overall winnaars Eredivisie Zeilen 2017
1. WSV Almere Centraal
2. Jachtclub Scheveningen
3. WSV Giesbeek
De Eredivisie staat ook voor nieuwe uitdagingen. Zo heeft “oud” organisator - Nederlandse
Eredivisie Zeilen BV van Simon Keijzer - besloten de licentie terug te geven. De voornaamste
reden voor hem is dat het huidige organisatiemodel zonder (grote) sponsoren financieel “niet
vol te houden is”. Snijden in de kosten zou onmiddellijk gevolgen hebben voor de kwaliteit van
de competitie en het format waarin gevaren wordt (6 boten, korte up-and-down baan, 18 teams,
45 races per speelronde). Dat format wordt juist door iedereen zeer gewaardeerd en staat niet ter
discussie.
De Eredivisie is daarom uitgebreid geëvalueerd met de deelnemende zeilers en verenigingen.
Diverse verenigingen hebben aangegeven een grotere rol in de organisatie te willen spelen door
onder andere inzet van eigen mensen en middelen. Andere verenigingen hebben aangegeven
meer inspraak en invloed te willen. Een werkgroep heeft deze ideeën verder uitgewerkt en
teruggekoppeld aan de zeilers en verenigingen. De plannen zullen medio januari 2018 worden
voorgelegd aan het bestuur van het Watersportverbond en de goede energie lijkt aanwezig voor
weer een mooi jaar Eredivisie én een financieel duurzaam model.
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7. Onderscheiding en jubilea
7.1 Jubilea verenigingen
7.2 Onderscheidingen

39

7.1 Jubilea verenigingen

Bestuursleden en regioteamleden van het Watersportverbond hebben ook in 2017 diverse
jubilerende verenigingen bezocht om ze te feliciteren met het jubileum en een attentie aan te
bieden. Dit jaar betrof dat de volgende verenigingen:

Vereniging						Aantal jaar
WV WESTEND						100
HAARLEMSCHE JACHTCLUB			
100
T OLLE SCHILD-STEENDAM				
75
WV VINKEVEEN-ABCOUDE				
75
WV DE NOORD					75
WV SAEFTINGHE					
50
ZV OOSTERPLAS					
50
WSV BIESBOSCH					
50
WV WILLEMSTAD					50
WS HEEG						
50
WV BROUWERSHAVEN				50
WV FLEVOMARE					25
KV DE BIESBOSCH BEVERS				
25

7.2 Onderscheidingen

Rob Franken						Erelid
Klaas Plaatje						
Gouden verbondsspeld
Henk Plaatje						
Gouden verbondsspeld
Henk Botterweg					
Gouden verbondsspeld
Jan Asselbergs					
Gouden verbondsspeld
Jeroen Dieperink					
Gouden verbondsspeld
Heren Kanopoloteam KV Deventer			
ir. Jan Loeffpenning
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8. Samenstelling bestuur
Naam				Functie
Harry Wagemakers		
Peter de Jong			
Peter van Arkel 		
Frank van den Wall Bake
Marieke Poulie		
Jan Stelwagen			
Peter Burggraaff		

Secretaris, waarnemend voorzitter
Penningmeester
Bestuurslid Belangenbehartiging & Infrastructuur
Bestuurslid Communicatie & Marketing
Bestuurslid Topsport
Bestuurslid Dienstverlening
Bestuurslid Wedstrijdsport

(Peildatum 31-12-2017)
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Balans per 31 december 2017

(na voorstel saldobestemming)

€

Activa

31-12-2017
€

€

31-12-2016
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Andere vaste middelen

1

304.554
633.876

37.000
625.482
938.430

662.482

2

-

21.025

Vorderingen

3

830.908

630.179

Liquide middelen

4

674.585

415.632

2.443.923

1.729.318

Financiële vaste activa
Vlottende activa
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€

Passiva
Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Wettelijke en statutaire reserves
Bestemmingsreserves (privaat)
Toegevoegd aan overige reserve

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden en overlopende passiva

€

31-12-2016
€

5
6
7
8

37.000
120.000
1.043.712

Voorzieningen
Overige voorzieningen
Langlopende schulden
Lening o/g

31-12-2017
€

37.000
21.026
965.085
1.200.712

1.023.111

23.289

60.529

58.333

-

9
10

11

673.913

271.982

132.700
115
354.861

70.729
1.254
301.713

12
13
14

1.161.589

645.678

2.443.923

1.729.318
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Staat van baten en lasten over 2017
Resultaat
2017

Begroting
2017
€

Resultaat
2016

2.160.730
1.125.300
1.311.870
1.313.729

2.151.664
1.125.000
1.347.422
1.015.185

2.469.083
1.459.304
1.382.988
954.675

5.911.629

5.639.271

6.266.050

2.099.503
196.760
3.421.307

2.034.901
246.134
3.345.783

1.937.388
148.014
4.212.851

5.717.570

5.626.818

6.298.253

194.059

12.453

-32.203

-986

5.000

2.417

193.073

17.453

-29.786

-15.472

-

8.548

177.601

17.453

-21.238

€
Baten
Subsidies NOC*NSF
Overige subsidies en sponsorbijdragen
Contributies en ledeninkomsten
Overige baten

Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige lasten

15

16
17
18

Som der lasten
Saldo van baten en lasten
Financiële baten en lasten

19

Exploitatieresultaat
Aandeel in resultaat deelnemingen
Saldo van baten en lasten

20

€

Bestemming saldo van baten en lasten
Toegevoegd aan bestemmingsreserve (privaat)
Toegevoegd aan overige reserve

120.000
57.601

-21.238

177.601

-21.238
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€

2017
€

€

2016
€

Kasstroomoverzicht over 2017
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten
Aanpassingen voor
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Dotatie voorzieningen
Vrijval voorzieningen

194.059
236.153
2.135
-39.375

-32.203
223.101
4.011
-4.340

198.913
Verandering in werkkapitaal
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa
Kortlopende schulden (exclusief banken)

-344.024
143.295
486.744

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

111.194
187.871
-424.884
286.015

-125.819

678.987

64.750

764
-1.750

Kasstroom uit operationele activiteiten

222.772

2.417
-986

2.417

678.001

67.167

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Desinvesteringen financiële vaste activa

-539.262
27.161
5.553

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-172.496
30.807
-506.548

-141.689

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Verhoging langlopende schulden
Mutatie schulden aan kredietinstellingen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

87.500
-

-116
87.500

-116

258.953

-74.638

Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar

415.632
258.953

490.270
-74.638

Stand per eind boekjaar

674.585

415.632

Mutatie geldmiddelen

Verloop mutatie geldmiddelen

49

6

Koninklijk Nederlands Watersport Verbond
Utrecht

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Toegepaste standaarden
De jaarrekening van de Vereniging Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, statutair gevestigd in Amsterdam,
is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen Jaarverslaggeving 640 en luidt in €, de functionele valuta
van de organisatie.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van de staat van baten en lasten vinden plaats op basis van
historische kosten.
Consolidatie
Bij geen van de deelnemingen is sprake van een overwegende zeggenschap van het Watersportverbond. Er heeft
om deze reden dan ook geen consolidatie plaatsgevonden.
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. Gedurende de
verslagperiode hebben zich geen wijzigingen in de schattingsmethodiek voorgedaan.
Afrondingsverschillen
De tijdens de jaarrekeningcontrole geconstateerde afrondingsverschillen zijn niet gecorrigeerd. Deze verschillen
zijn echter niet materieel voor het vereiste inzicht in het vermogen en resultaat.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van
de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming.
In afwijking van bovenstaande vindt de waardering van het gebouw in Bolsward plaats op basis van actuele
waarde. Ter omvang van de waardering hiervan op balansdatum is tevens een herwaarderingsreserve gevormd.
Financiële vaste activa
De deelnemingen en andere financiële belangen in rechtspersonen worden gewaardeerd tegen netto
vermogenswaarde.
De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening
houdend met mogelijke oninbaarheid.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd uit hoofde van verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij in de toekomst
moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang en timing redelijkerwijs zijn in te schatten.
De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om
de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden tegen nominale
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waarde opgenomen, tenzij anders vermeld.
Het Watersportverbond heeft de pensioenregeling van haar medewerkers ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het ouderdomspensioen is een toegezegdpensioenregeling op basis van (voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon. Indexatie van de pensioenrechten is
afhankelijk van de financiële positie waarin het pensioenfonds zich bevindt. De aan de pensioenuitvoerder te
betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord en, voor zover de aan de
pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen.
Het Watersportverbond heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een
tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen. Om
deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het
resultaat gebracht.
Op basis van bovenstaande is de pensioenregeling aan te merken als een toegezegde-bijdrageregeling.
Langlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd en/of de diensten zijn verricht. De
kosten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze zich voordoen of voorzienbaar zijn.
De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de geschatte economische levensduur. Afschrijvingen
vangen aan vanaf het moment van ingebruikneming van het activum.
Resultaten van deelnemingen en overige financiële belangen worden (naar rato van het belang van het
Watersportverbond in de onderneming) verantwoord overeenkomstig de jaarrekening van de betreffende
onderneming, waarbij de resultaatbepaling op basis van de waarderingsgrondslagen van het Watersportverbond
plaats vindt.
Grondslagen voor subsidietoerekening
De ontvangen doch nog niet bestede subsidiegelden worden op de balans verantwoord onder de vlottende
passiva. In de exploitatierekening wordt dat deel verantwoord, dat conform besteding betrekking heeft op het
verslagjaar.
Bij de afdeling Topsport wordt de subsidie in de exploitatierekening verantwoord conform matching van de
baten en lasten.
Overige lasten
De baten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Som der financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.
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Toelichting op de balans
Activa
Vaste activa
1 Materiële vaste activa
Gebouwen en Andere vaste
terreinen
middelen
€
€

Totaal
€

Stand per 1 januari 2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

241.055
-204.055

2.590.209
-1.964.727

2.831.264
-2.168.782

37.000

625.482

662.482

Investeringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen aanschaffingswaarde
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen

271.589
-4.035

267.673
-232.118

539.262
-236.153

-

-220.904

-220.904

-

193.743

193.743

Saldo mutaties

267.554

8.394

275.948

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

308.589
-4.035

2.636.977
-2.003.101

2.945.566
-2.007.136

Boekwaarde per 31 december 2017

304.554

633.876

938.430

0-10%

10-33,33%

Boekwaarde per 1 januari 2017
Mutaties

Stand per 31 december 2017

Afschrijvingspercentages

Onder de post Gebouwen en terreinen is het pand van het Watersportverbond in Bolsward opgenomen. In
afwijking van de overige materiële vaste activa is dit pand gewaardeerd op actuele waarde, waarbij voor een
gelijk bedrag een herwaarderingsreserve wordt aangehouden. Een nadere uitsplitsing van de post Gebouwen en
terreinen is onderstaand opgenomen.
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31-12-2017
€

Specificatie boekwaarde gebouwen en terreinen
Gebouw in Bolsward, aanschaffingswaarde per 1-1
Gebouw in Bolsward, cumulatieve afschrijvingen per 1-1
Gebouw in Bolsward, (her-)waardering tegen actuele waarde per 1-1
Verbouwing/huurdersinvesteringen pand Utrecht, aanschaffingswaarde per 1-1
Verbouwing/huurdersinvesteringen pand Utrecht, cumulatieve afschrijvingen per 1-1
Verbouwing/huurdersinvesteringen pand Utrecht, investeringen in boekjaar
Verbouwing/huurdersinvesteringen pand Utrecht, afschrijvingen in boekjaar

25.741
11.259
271.589
-4.035

Totaal

304.554

2 Financiële vaste activa
Deelneming Vereniging International Sailing Center Medemblik

Deelneming Vereniging International Sailing Center Medemblik
Stand per 1 januari
Resultaat lopend boekjaar
Netto opbrengst desinvestering (opheffing vereniging)
Stand per 31 december

31-12-2017
€

31-12-2016
€

-

21.025

2017
€

2016
€

21.025
-15.472
-5.553

12.477
8.548
-

-

21.025

Tot 1 augustus 2017 hadden het Watersportverbond en de Gemeente Medemblik beiden een belang van 50% in
het ISCM. Het bestuur van het ISCM heeft besloten om per 1 augustus 2017 de vereniging op te heffen. Per die
datum is de liquidatiewaarde van de vereniging op dat moment uitgekeerd aan de Gemeente en het
Watersportverbond.
Vlottende activa

3 Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

31-12-2017
€

31-12-2016
€

630.682
17.179
183.047

286.658
17.179
326.342

830.908

630.179

660.682
-30.000

316.658
-30.000

630.682

286.658

Debiteuren
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

53

10

Koninklijk Nederlands Watersport Verbond
Utrecht

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen bedragen
Nog door te belasten bedragen
Waarborgsom Stichting Huis van de Sport
Betaalde voorschotten derden
Nog te ontvangen subsidie (Embedded Scientist)

31-12-2017
€

31-12-2016
€

103.142
38.341
34.064
17.179
7.500
-

194.247
85.572
17.179
18.000
28.523

200.226

343.521

395
673.508
682

329
414.621
682

674.585

415.632

4 Liquide middelen
Kas
ABN AMRO
Diverse banken

Opmerking beperkte vrije beschikbaarheid liquide middelen
Er is ten behoeve van de verhuurder van het bedrijfspand aan de Orteliuslaan in Utrecht een bankgarantie
afgegeven ter grootte van € 32.781. De overige liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van het
Watersportverbond.
Passiva
5 Eigen vermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Herwaar- Wettelijke en Bestemmings- Toegevoegd
reserves aan overige restatutaire
derings(privaat)
reserves
reserve
serve
€
€
€
€
37.000
21.026
965.085
Stand per 1 januari 2017
Mutatie uit resultaatverdeling
120.000
Uit resultaatverdeling
57.601
Vrijval ten gunste van algemene
-21.026
21.026
reserve
-

€
1.023.111

Stand per 31 december 2017

1.200.712

37.000

-

120.000

1.043.712

Totaal

120.000
57.601
-

2017
€

2016
€

Stand per 1 januari
Mutaties

37.000
-

37.000
-

Stand per 31 december

37.000

37.000

6 Herwaarderingsreserve
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De herwaarderingsreserve is gevormd uit hoofde van de waardering op actuele waarde van het pand in
Bolsward.

7 Wettelijke reserve International Sailing Center Medemblik (ISCM)
Stand per 1 januari
Toevoeging
Vrijval ten gunste van algemene reserve
Stand per 31 december

2017
€

2016
€

21.026
-

12.477
8.549

21.026
-21.026

21.026
-

-

21.026

De wettelijke reserve is gevormd uit hoofde van het aandeel van het Watersportverbond in de niet vrij
uitkeerbare reserves in haar deelneming in het ISCM. De deelneming in het ISCM is op 1 augustus 2017
vervreemd, waardoor per die datum tevens de wettelijke reserve volledig is vrijgevallen ten gunste van de
algemene reserve.

Toegevoegd aan bestemmingsreserve (privaat)
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

2017
€

2016
€

120.000

-

Stand per 31 december

120.000

-

De bestemmingsreserve is gevormd op basis van een bestuursbesluit hiertoe en ziet toe op aanwending ten
behoeve van exploitatie in 2018 en 2019. Specifiek worden in het boekjaar 2018 de volgende activiteiten ten
laste van de bestemmingsreserve bekostigd: ondersteuning en uitvoering corporate communicatie, uitrol 'De
Zilveren Wimpel', bijdrage aan chatbot Volvo Ocean Race en verenigingen en het opstellen van een
maatschappelijke propositie en activatie. In het boekjaar 2019 zal het resterende deel van de
bestemmingsreserve worden aangewend om de dienstverlening aan watersportverenigingen en watersporters te
verbeteren door nieuwe aantrekkelijke producten en diensten in de markt te zetten met als beoogd gevolg meer
aangesloten watersportverenigingen en watersporters.

8 Toegevoegd aan overige reserve
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Mutatie van wettelijke reserves
Stand per 31 december

2017
€

2016
€

965.085
57.601
21.026

994.872
-21.238
-8.549

1.043.712

965.085
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Voorzieningen

Overige voorzieningen
Voorziening huurcompensatie CV Huis van de Sport
Voorziening jubilea
Voorziening juridische kosten

Voorziening huurcompensatie CV Huis van de Sport
Stand per 1 januari
Afname ten gunste van resultaat
Stand per 31 december

31-12-2017
€

31-12-2016
€

3.296
19.993
-

7.636
22.893
30.000

23.289

60.529

2017
€

2016
€

7.636
-4.340

11.976
-4.340

3.296

7.636

In november 2007 is het pand dat door de CV, waarin het Watersportverbond participeerde, was aangeschaft
verkocht. Hierbij is in de verkoopvoorwaarden overeengekomen dat enkele huurders gedurende 10 jaren door
de participanten in de CV worden gecompenseerd voor de hogere huurvergoedingen die zijn verschuldigd zijn
aan de nieuwe eigenaar. Uit hoofde van deze verplichting is een voorziening gevormd van initieel € 45.000,
welke in 10 jaar vrijvalt.
2017
€

2016
€

Stand per 1 januari
Dotatie ten laste van resultaat

22.893
2.135

18.882
4.011

Onttrekking wegens jubilea uitkeringen

25.028
-5.035

22.893
-

Stand per 31 december

19.993

22.893

Voorziening jubilea

Medewerkers van het Watersportverbond hebben op basis van de CAO Sport ter gelegenheid van het 10-, 25respectievelijk 40-jarig dienstjubileum recht op een éénmalige gratificatie ten bedrage van 50%, 100%
respectievelijk 150% van het bruto maandsalaris. Hieruit voortvloeiend is een voorziening gevormd welke
gebaseerd is op het uitgangspunt dat voor het eerstvolgende jubileum wordt gespaard. In 2017 is aan twee
medewerkers een jubileum gratificatie uitgekeerd.

Voorziening juridische kosten
Stand per 1 januari
Afname ten gunste van resultaat
Stand per 31 december

2017
€

2016
€

30.000
-30.000

30.000
-

-

30.000
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Er is in 2013 bij het Watersportverbond een claim binnengekomen inzake de afwikkeling van een
samenwerkingsovereenkomst. Ten behoeve van de afwikkeling van deze claim is in 2014 een voorziening
gevormd ten bedrage van € 30.000. Aangezien ultimo 2017 geen gerechtvaardige verwachting meer bestaat dat
uit hoofde van deze kwestie een financiële verplichting bestaat, is deze voorziening ultimo 2017 volledig
vrijgevallen ten gunste van het resultaat.
9 Langlopende schulden
9 Langlopende schulden

Lening o/g

10 Lening o/g
Lening o/g

Overige schuld
Saldo per 1 januari

Stand per 31
december 2017
€
87.500

AflossingsResterende
Resterende
verplichting looptijd > 1 jaar looptijd > 5 jaar
€
€
€
29.167
58.333
31-12-2017
€

31-12-2016
€

58.333

-

2017
€

2016
€

-

-

87.500

-

87.500
-29.167

-

58.333

-

Mutaties
Opgenomen in boekjaar
Stand per 31 december
Hoofdsom
Kortlopend deel
Saldo per 31 december
Rentepercentage
Looptijd

4%
36 mnd.

Dit betreft een in september 2017 opgenomen lening bij een zuster Sportbond ten behoeve van de financiering
van de verbouwing en inrichting van het pand aan de Orteliuslaan te Utrecht. De rentevergoeding bedraagt 4%
per jaar over de gemiddeld in het kalenderjaar uitstaande som, de rente wordt jaarlijks achteraf verrekend. De
hoofdsom van de lening wordt afgelost in 36 gelijke termijnen, voor het eerst in januari 2018 en de laatste
termijn in december 2020. Er zijn door het Watersportverbond geen aanvullende zekerheden gesteld ten
behoeve van nakoming van haar verplichtingen jegens schuldeiser.
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Kortlopende schulden

11 Schulden aan leveranciers
Crediteuren

31-12-2017
€

31-12-2016
€

673.913

271.982

80.566
52.134

68.791
1.938

132.700

70.729

115

1.254

159.497
68.765
49.073
45.679
29.167
2.680

43.486
66.396
124.781
45.550
21.500

354.861

301.713

12 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Omzetbelasting

13 Schulden ter zake van pensioenen
Pensioenpremie lopend boekjaar
14 Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen
Reservering vakantiegeld
Nog te betalen kosten
Reservering vakantiedagen
Aflossingsverplichting lening o/g
Terug te betalen subsidies

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Huurverplichtingen
Het Watersportverbond heeft per 1 april 2017 een huurovereenkomst afgesloten ten behoeve van haar (nieuwe)
huisvesting aan de Orteliuslaan 1041 te Utrecht. De huurovereenkomst heeft een looptijd van 11 jaar en 7
maanden, ingaande per 1 april 2017.
Ultimo 2017 bedraagt de jaarlijkse huurverplichting € 131.122 inclusief servicekosten.
Het Watersportverbond heeft per 1 april 2016 een huurovereenkomst afgesloten met het Regatta Center
Medemblik B.V. inzake de huur van een kantoorgebouw in het International Sailing Center te Medemblik. De
overeenkomst heeft een looptijd van 10 jaar en eindigt derhalve per 1 april 2026. Ultimo 2017 bedraagt de
jaarlijkse huurverplichting € 72.000.
Ten behoeve van het Nationaal Topzeilcentrum in Den Haag (NTC Den Haag) heeft het Watersportverbond een
drietal huurcontracten afgesloten. Aangezien het NTC met ingang van 2017 economisch verzelfstandigd is en
derhalve ook haar eigen (huur-)kosten draagt, drukken de uit hoofde van deze huurovereenkomsten te maken
huurlasten niet langer op het exploitatieresultaat van het Watersportverbond, maar worden volledig doorbelast
aan het NTC.
Aangezien de huurcontracten formeel nog wel op naam van het Watersportverbond staan en zij dus een
contractueel aanspreekbare partij is, worden de onderhavige huurovereenkomsten onderstaand toegelicht:
JP & M Malherbe Exploitatie B.V., huur Hellingweg 138 Den Haag. De overeenkomst is aangegaan per 16
september 2013 tot en met 31 december 2014, en wordt daarna jaarlijks verlengd. Ultimo 2017 bedraagt de
jaarlijkse huurverplichting € 12.000.
Velum Vastgoed B.V., huur Hellingweg 11 Den Haag. De overeenkomst is aangegaan per 1 januari 2017 met een
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looptijd van 4 jaar. Ultimo 2017 bedraagt de jaarlijkse huurverplichting € 163.664.
Stichting Duwo, huur Statenlaan 123 Den Haag. De overeenkomst is aangegaan per 1 oktober 2008 met een
looptijd van 5 jaar. Met ingang van 1 januari 2013 wordt de huur jaarlijks verlengd. Ultimo 2017 bedraagt de
jaarlijkse huurverplichting € 48.200.
Met ingang van 2018 wordt deze huurovereenkomst met het Watersportverbond opgezegd en wordt een nieuwe
overeenkomst direct met het NTC afgesloten.
Leaseverplichtingen
Het Watersportverbond heeft een tweetal lease-overeenkomsten afgesloten ten behoeve van de inzet van
vervoermiddelen:
Masfina Mobility B.V., de overeenkomst is aangegaan met betrekking tot de operationele lease van een Renault
Master met kenteken VG-798-Z, welke ten behoeve van promotionele doeleinden wordt ingezet, en heeft een
looptijd van 72 maanden, ingaande 27 november 2013. Ultimo 2017 bedraagt de jaarlijkse leaseverplichting €
20.305.
Volvo Car Lease, de overeenkomst is aangegaan met betrekking tot de operationele lease van een Volvo V40 met
kenteken GZ-139-F, welke ten behoeve van de directeur van het Watersportverbond wordt ingezet, en heeft een
looptijd van 60 maanden, ingaande 14 september 2015. Ultimo 2017 bedraagt de jaarlijkse leaseverplichting €
8.519.
Kredietfaciliteit
Het Watersportverbond heeft een kredietfaciliteit ter grootte van € 200.000 bij de ABN-AMRO Bank. Ten
behoeve van deze faciliteit is een pandrecht gevestigd op de bedrijfsinventaris en de vorderingen.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Resultaat
2017
€

Begroting
2017
€

Resultaat
2016
€

2.160.730
1.125.300
1.311.870
1.313.729

2.151.664
1.125.000
1.347.422
1.015.185

2.469.083
1.459.304
1.382.988
954.675

5.911.629

5.639.271

6.266.050

1.570.076
373.019
156.408

1.531.108
357.555
146.238

1.408.201
338.907
190.280

2.099.503

2.034.901

1.937.388

1.581.963
2.369
-14.256

1.429.757
109.312
-7.961

1.412.170
4.500
-8.469

1.570.076

1.531.108

1.408.201

15 Baten
Subsidies NOC*NSF
Overige subsidies en sponsorbijdragen
Contributies en ledeninkomsten
Overige baten

16 Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten en pensioenlasten
Overige personeelskosten

Lonen en salarissen
Brutolonen en -salarissen
Mutatie reservering vakantiegeld
Ontvangen uitkeringen ziekengeld

In de begroting wordt het jaarlijks uit te keren vakantiegeld als aparte post opgenomen, in de jaarrekening is dit
opgenomen onder de post brutolonen en -salarissen, de mutatie in de reservering vakantiegeld wordt apart
weergegeven.
De toename in de post lonen en salarissen van € 161.875 ten opzichte van 2016 wordt veroorzaakte door een
toename in gemiddeld aantal FTE van 3, De achtergrond hiervan is een versterking van de staffunctie IT en de
Commissie Watersport Opleidingen (CWO). Daarnaast heeft een verschuiving plaatsgevonden van externe inhuur
naar nieuw dienstverband binnen het Top Sport programma.

2017

2016

29
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Resultaat
2017
€

Begroting
2017
€

Resultaat
2016
€

230.574
142.445

214.533
143.022

214.089
124.818

373.019

357.555

338.907

Gemiddeld aantal werknemers (FTE)
Watersportverbond

Sociale lasten en pensioenlasten
Sociale lasten
Pensioenlasten
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Resultaat
2017
€

Begroting
2017
€

Resultaat
2016
€

59.381
23.302
21.888
18.510
13.160
20.167

64.775
26.463
22.000
13.000
20.000

59.640
26.200
45.313
17.410
10.173
4.102
27.442

156.408

146.238

190.280

196.760

246.134

148.014

Gebouwen en -terreinen
Andere vaste middelen

4.035
232.118

2.475
243.659

10.207
212.894

Boekwinst verkoop materiële vaste activa

236.153
-39.393

246.134
-

223.101
-75.087

196.760

246.134

148.014

306.556
2.781.000
10.910
200.989
121.852

233.875
2.735.858
10.200
213.600
152.250

217.226
3.525.132
-10.694
11.210
227.748
242.229

3.421.307

3.345.783

4.212.851

260.538
46.018

233.875
-

211.367
1.780
4.079

306.556

233.875

217.226

Overige personeelskosten
Vergoeding reis- en verblijfkosten
Reiskostenvergoeding woon-werk
Diensten door derden
Arbodienst
Studie- en opleidingskosten
Overige kostenvergoedingen
Overige personeelskosten

17 Afschrijvingen op materiële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa

18 Overige lasten
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Verkoopkosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Huisvestingskosten
Huur en servicekosten
Onroerende zaakbelasting
Overige huisvestingskosten

61

18

Koninklijk Nederlands Watersport Verbond
Utrecht

Resultaat
2017
€

Begroting
2017
€

Resultaat
2016
€

1.815.216
361.850
333.225
270.709
-

1.878.539
314.569
234.850
307.900
-

2.399.079
233.425
49.543
679.206
163.879

2.781.000

2.735.858

3.525.132

-

-

-10.694

10.910

10.200

11.210

127.075
28.649
20.966
12.996
2.582
1.925
6.796

141.000
35.100
14.500
9.000
6.000
3.500
4.500

135.377
33.599
30.596
11.443
7.859
3.672
5.202

200.989

213.600

227.748

58.402
25.995
24.436
13.078
12.970
-13.151
122

60.500
43.250
22.000
12.000
15.500
-3.000
2.000

51.151
120.167
21.589
11.290
14.349
143
2.593
20.947

121.852

152.250

242.229

Exploitatiekosten
Exploitatiekosten Topsport
Exploitatiekosten Wedstrijdsport
Exploitatiekosten Breedtesport
Exploitatiekosten Communicatie en Sponsoring
Exploitatiekosten Sport en Recreatie

Verkoopkosten
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren
Autokosten
Operational leasekosten auto
Kantoorkosten
Kosten automatisering
Telefoon- en internetkosten
Porti
Drukwerk
Kosten salarisadministratie
Kantoorbenodigdheden
Overige kantoorkosten

Algemene kosten
Lidmaatschappen en contributies
Bestuurskosten
Accountantskosten
Bankkosten
Assurantiepremie
Proceskosten
(Juridische) advieskosten
Overige algemene kosten

De advieskosten zijn in 2017 negatief wegens de (éénmalige) afboeking van de voorziening juridische kosten ten
bedrage van € 30.000 ten gunste van het resultaat.
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Resultaat
2017
€

Begroting
2017
€

Resultaat
2016
€

764
-1.750

5.000
-

2.417
-

-986

5.000

2.417

764

5.000

2.417

1.750

-

-

-15.472

-

8.548

19 Financiële baten en lasten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Ontvangen bankrente
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente lening o/g
20 Aandeel in resultaat deelnemingen
Resultaat deelneming Vereniging International Sailing Center
Medemblik

Voorstel saldo van baten en lastenverwerking
Het bestuur van het Watersportverbond stelt voor het saldo van baten en lasten de volgende bestemming te
geven:
Het saldo van baten en lasten over 2017 ad € 177.601 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves, waarbij
gelijktijdig een bestemmingsreserve ter grootte van € 120.000 wordt gevormd.
Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering, maar vooruitlopend hierop
is de voorgestelde bestemming saldo van baten en lasten reeds verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die aanpassing van de jaarrekening zouden
vereisen, danwel vermeld zouden moeten worden in deze paragraaf.
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Koninklijk Nederlands Watersport Verbond
Utrecht

Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is in deze jaarrekening opgenomen op de volgende
pagina.
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