Jaarplan 2022

Missie

(Waarom wij bestaan)

Het Watersportverbond wil
Nederlanders een leven lang laten
genieten op het water.
Wij zijn het Watersportverbond.

Visie

(Waar willen wij naar toe)
Het Watersportverbond zorgt er
samen met haar leden en partners
voor dat Nederlanders veilig, succesvol
en met veel plezier het water op
kunnen gaan.
Wij zijn de eerste zomersport van
Nederland. Watersport is voor
Nederlanders in de zomer wat
schaatsen is in de winter. Het
Watersportverbond is actief van
topsport tot recreatiesport en in
verschillende disciplines. Wij zijn op al
deze niveaus ambitieus.
De beleving en beoefening van de
watersport verandert, maar het delen
van ervaringen wordt alleen maar
belangrijker. Daar ligt onze kracht.

Waarden
Wij zijn ambitieus
Wij creëren een veilige en diverse
sportomgeving, waarin we open en
eerlijk tegen elkaar zijn
Wij hebben respect voor de natuur en
de omgeving
Bij ons gaan traditie en vernieuwing
hand in hand
Wij herkennen, erkennen en waarderen
het werk van vrijwilligers en
medewerkers

Doelstellingen
Recreatiesport
Het aantal aangesloten watersporters bij
het Watersportverbond neemt toe. Dit komt
tot uitdrukking in een (gemiddeld) hoger
ledental bij aangesloten verenigingen en
een groei van het aantal aangesloten
verenigingen.
Wedstrijdsport
Wij bereiken een groei van het aantal
actieve wedstrijdsporters. Voor talenten
zorgen we voor doorstroming naar het
landelijke talent- en topsportprogramma.
Topsport
Wij zijn het beste zeil- en windsurfland van
de wereld en gaan ook voor succes in de
nieuwe Olympische disciplines (zoals
kitefoilen).
Bij kanoën zetten wij in op vaste deelname
aan de Olympische Spelen en de World
Games.

Recreatiesport 2022
Producten

Belangenbehartiging

Opleidingen

Verenigingen

toegankelijk, schoon en veilig
vaarwater

Landelijk
• Veiligheid centraal Varen doe je Samen
•

•

Uniforme
standpuntbepaling
landelijke dossiers
Samenwerking relevante
partners verbeteren

•

•

•

•

Regionaal
• 5 dossiers per regio
•

Intensievere relatie
tussen regioteams en
verenigingen

Verzekeringen voor
verenigingen en
watersporters
Handboek
verenigingshaven
Productcatalogus op de
website
Uitbreiding College van
Deskundigen

•

•

•

Opleiding leercoach en
beoordelaar instructeurs
ontwikkelen (niv. 4/5)
(Digitale) leermiddelen eigen
vaardigheid jz, kb, zb
Vereenvoudigde organisatie,
inhoud en vorm opleidingen
(CWO)

•

Motorboot - theoretische
opleiding uitrollen

•

SUP diplomalijn

•

(Online) verenigings
(thema) bijeenkomsten

•

Bijeenkomst nieuwe
bestuurders

•

Verbond vrijwilligersdag

•

Netwerkplein voor
verenigingen

•

Promotie van verenigingen
en promotie van de sport
voor verenigingen
○ OoT
○ Events (o.a.
duurzaamheid, DWW,
JWK, WK)

Wedstrijdsport: zeilen, kite- en windsurfen 2022
Verenigingen en
Klassenorganisaties

Opleidingen

Het kloppend hart gezond
en kloppend houden

•
•
•

Continueren KO dialoog
Dialoog met de
wedstrijdorganiserende
verenigingen
Dialoog met kitesurf,
parasport, radiografisch…

•
•
•
•
•

Instroom en behoud

•
•
•

Overleg met studenten
verenigingen
Overleg met Scouting
Overleg met zeilscholen
OoT & CWO
wedstrijdvervolg creëren
i.s.m. Combi events

Jury niveau 3 & 4
Trainer/Coach niveau 3
Meter/controleur niv. 3
Afronding langlopende
opleidingen
End-to-end proces
inschrijven - diploma

•

•

•
•

Beschikbaar stellen
landelijk Race
Management System
Optimaliseren kalender &
doc. controle proces
Continu opschonen van
data

Hoofdtrainers en
coaches opleiden en
plaatsen bij verenigingen
/ KO’s i.s.m. topsport
Uniformiteit waarborgen
d.m.v. centrale
coördinatie
Rating Office en licenties

Voor een geautomatiseerde toekomst en
landelijke uniformiteit

•

Financiën

Meer begeleiding van jeugd t.b.v.
verenigingsprogramma’s, doorstroom,
talentontwikkeling en scouting

ICT en uitslagverwerking

Hoe behouden we onze zeilers en waar
vinden we nieuwe instroom?

•

Trainers en Coaches

Ter stimulering en opleiding van meer
officials op en rond de wedstrijdbanen

Voor duidelijkheid, de juiste verdeling van
kosten en een goed georganiseerde sport

•
•
•

Inventarisatie & verbetering Rating Office
proces
Onderzoek kosten
certificaten
Licentie verkoop
optimaliseren

De gelden komen terecht
waar ze terecht moeten komen

•
•
•

Budget 2022 (+ 2023)
Extra inkomsten voor
platform, o.a. sponsor (?)
Vaststellen budgetdrager grote projecten

TCW en regelementen

Voor het behoud van eenheid en een eerlijk
speelveld

•
•
•

Borgen van meetkennis
TCW / verbondsmeters in
combinatie versterken
Opleiden controleurs

Kanosport 2022
Recreatiesport

Wedstrijdsport

(zie ook Recreatiesport)

•

•

•

Contacten tussen
kanoverenigingen
(inzake bv. opleidingen
en toertochten)
stimuleren

•

Tijdregistratiesysteem
voor alle disciplines

•

Opleidingsaanbod
officials online ontsluiten

Samenwerking met
andere peddelsporten
(bv. suppen, raften,
drakenboot etc.)
onderzoeken

•

2e groep opleiding
kanotrainers

•

NK-kanosprint in
Rotterdam i.c.m. andere
disciplines

Bijscholing instructeurs

Topsport

•

Deelname World
Games (2022):
marathon en kanopolo

•

Uitbreiden topsportprogramma kanosprint
Rotterdam: specialisten
inhuren

•

Kanoslalomprogramma
continueren richting
Parijs 2024

•

Versterken commissies
Platform Kanosport

Topsport 2022

(zie voor kano: Kanosport)

Topsport- en talentinfrastructuur

•

Weg naar Parijs 2024: keuzes in
bemensing, accenten, inzet middelen,
met als doel:
• Top 3 niveau halen in bestaande
sterke disciplines (IQFoil h/d, ILCA6,
49er(FX))
• Top 8 niveau halen met nieuwe
olympische disciplines (Kitefoilen
h/d, Nacra17, ILCA7)

•

Twee medailles JWK 2022 in Den Haag

•

Kwaliteitsimpuls Beloftenprogramma
(kwaliteit trainers en intensivering
programma NTT groepen)

•

Kwaliteitsimpuls trainer 3 en 4 opleiding

Maatwerk en kruisbestuiving

•

Samenwerking niet olympisch (Ocean
Race, SailGP e.d.) en olympisch zeilen door
samenwerking Watersportverbond en
Dutchsail (middels innovatie-agenda,
koppeling (ex-)olympische sporters aan
niet olympische campagnes)

•

Bijdrage vanuit sporters, events, en
innovatie aan Future is Water

Bestuur en bureau 2022
Structuur

•

Evaluatie organisatie

•

Vrijwilligersbeleid
operationaliseren

•

Plan en eerste acties op
thema diversiteit (en
inclusie)

•
•

Alle bestuursposities
invullen
Opvolging statuten,
reglementen, minimale
kwaliteitseisen
NOC*NSF, veilig
sportklimaat en nieuwe
Code Goed
Sportbestuur

Efficiency en kwaliteit

•

Vervolg project
vernieuwing IT systeem
('Neptunus'), met
oplevering eerste 2
fasen voor eind 2022
(basisprocessen en
bestellingen)

•

Jaarkalender met
overzicht activiteiten

•

Impuls aan Marketing &
Communicatie gericht
op tonen van
activiteiten en
meerwaarde
(verenigingen van) het
Watersportverbond

Samenwerking

•

Verkenning
samenwerking met
andere
watersportbonden en
nieuwe watersporten

(Grote) evenementen

•

Voorbereiding JWK,
Dutch Water
Week/Allianz Regatta
en WK

•

Evenementen (Dutch
Water Week/Allianz en
(J)WK) inzetten voor
onderwerpen die wij
belangrijk vinden

