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1.1 Inleiding
Dit jaarverslag rapporteert de resultaten, gebeurtenissen en acties van het Watersportverbond in 
2019 en relateert deze aan de prioriteiten uit het Jaarplan 2019 en het, in mei 2019 vastgestelde, 
visiedocument (“Watersport, de blik vooruit”). Eind 2019 is duidelijk geworden dat, met het oog 
op de toekomst, een verdere aanscherping en verbetering van de koers, de organisatie en de 
financiën van het Watersportverbond gewenst en noodzakelijk zijn. Dit kan niet los worden 
gezien van de actualiteit rond de gevolgen van het coronavirus en het laatste jaar van de huidige 
hoofdsponsor. Omdat de jaarstukken de voortgang ook relateren aan de continuïteit komen deze 
ingrijpende ontwikkelingen in dit Jaarverslag aan de orde. 

1.2 Leeswijzer
Na dit inleidende en samenvattende hoofdstuk, gaan de hoofdstukken 2 en 3 achtereenvolgens 
over verenigingen, recreatieve sport, wedstrijdsport en topsport. In hoofdstuk 4 komt de 
organisatie van het Watersportverbond aan bod.
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1.3 Voorwoord
Tijden veranderen en de sportbeleving en 
-beoefening veranderen mee. Sporters hebben 
nieuwe manieren om zich te organiseren 
bijvoorbeeld met behulp van social media. De 
samenleving is individualistischer en er vindt 
een verschuiving plaats van bezit naar gebruik. 
Het klassieke verenigingsmodel dat jarenlang 
in een duidelijke behoefte heeft voorzien, komt 
hierdoor steeds meer onder druk te staan. Deze 
trend heeft een impact op een breed scala aan 
sporten, niet alleen de watersport. 

Voor onze leden, de aangesloten 
watersportverenigingen, brengt dit nieuwe 
uitdagingen met zich mee. Hoe kan je het beste 
inspelen op deze trends en veranderingen? 
Watersport wint nog steeds aan populariteit in 
Nederland. De afgelopen jaren zien wij een grote 
toename in (nieuwe) vormen van watersport. 
Kitesurfen, suppen en foilen zijn allemaal relatief 
nieuwe watersporten die snel groeien. Maar ook 
sloepvaren wint nog steeds aan populariteit. 
Een andere ontwikkeling die parallel loopt is 
de bevolking die steeds vitaler wordt en tot op 
hogere leeftijd sport. Leden worden dus ouder en 
blijven langer lid. Hoe speel je hier als vereniging 
op in? En hoe blijf je relevant om de groei te 
realiseren die voor een gezonde toekomst 
noodzakelijk is?

Het Watersportverbond ziet het als haar taak 
om haar leden hierbij zo goed mogelijk te 
ondersteunen én een leidende rol aan te nemen 
op het gebied van watersport in Nederland. Dat 
betekent dat ook het Watersportverbond zich 
moet ontwikkelen en zich moet aanpassen aan 
deze nieuwe realiteit. Met dat proces zijn wij 
volop bezig.

In 2019 is de nieuwe website gelanceerd 
en is verdere invulling gegeven aan de 
platformstructuur. De online-trainingen zijn 
geprofessionaliseerd en de elektronische 
leeromgeving is verder uitgerold. Wederom 
waren wij het beste zeilland ter wereld en 
is er een veelbelovende uitgangspositie 
gecreëerd voor de Olympische Spelen. Ook 
met kanoën hebben wij ons gekwalificeerd 
voor de Olympische Spelen. Wij hebben de 
waterplantenproblematiek hoger en op meer 
agenda’s gekregen én we werken mee. 
Er zijn stichtingen gevormd met vrijwilligers van 
onze leden die het maaien op locaties aansturen. 

Ook komen wij met succes op voor onze leden waar 
het gaat om bruggen openhouden, het bevaarbaar 
houden van diverse plassen en doorgaande routes. 
Zaken waar wij met elkaar trots op mogen zijn.

Natuurlijk blijft er ook nog genoeg te verbeteren. 
De rol en focus van het Watersportverbond in een 
veranderende wereld moet nog scherper, er is nog 
geen opvolger gevonden voor Delta Lloyd, onze 
gewaardeerde hoofdsponsor, en de ICT functioneert 
nog steeds niet zoals wij dat graag zouden willen. We 
slagen er nog onvoldoende in (de leden van) onze 
leden actief te betrekken bij het Watersportverbond, 
de ontsluiting van de meerwaarde zal dus beter 
moeten. Het ledental is mede hierdoor dan ook niet 
gegroeid.

Genoeg uitdagingen dus voor 2020 en de jaren 
daarna. Belangrijk aandachtspunt daarbij is  
onderlinge samenhang tussen de verschillende 
activiteiten en tegelijkertijd voorwaarden creëren 
om gefocust tot de beste invulling voor deze 
activiteiten te komen.  Voor welke zaken  werken we 
actief samen met andere partijen en welke zaken 
pakken wij zelfstandig op? Daarnaast moeten wij 
een antwoord formuleren op de mogelijke nieuwe 
financiële werkelijkheid nu er nog geen nieuwe 
hoofdsponsor is gevonden en het ledenaantal daalt. 
Niet op de laatste plaats moeten de gevolgen van de 
coronacrisis het hoofd geboden worden. 

Deze uitdaging gaan wij aan met een nieuwe 
voorzitter, nadat de vorige voorzitter, tevens 
voormalig secretaris, helaas constateerde te 
weinig draagvlak te hebben om de nodige 
veranderingen door te kunnen voeren. Ook van 
andere bestuursleden wordt na jaren trouwe 
dienst in de loop van 2020 afscheid genomen. Het 
Watersportverbond zal hun inzet, kennis en ervaring 
gaan missen en het is een grote uitdaging hun 
vertrek op te vangen. Een uitdaging waarbij wij op 
de steun van onze leden rekenen om met elkaar het 
Watersportverbond “nieuwe stijl” vorm te kunnen 
geven. Een Watersportverbond dat een duidelijke 
meerwaarde biedt aan haar leden en klaar is om 
de kansen die de veranderende tijden bieden, te 
benutten. 

   Namens het bestuur,
 
   Ernst Jan Broer
   Voorzitter
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2.1 Verenigingen
 

Doel
Het Watersportverbond streeft naar sterke verenigingen en goede bestuurders. Sterk betekent 
dat de vereniging de eigen organisatie op orde heeft, een passend watersportaanbod verzorgt en 
een brede maatschappelijke functie vervult met oog voor samenwerking in de omgeving. Onder 
goede bestuurders verstaan wij bestuurders die zich blijven ontwikkelen. In 2019 is ingezet op 
extra verenigingsondersteuning op drie niveaus en behoud van generaties/doelgroepen met 
een hoge uitstroom.
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Aanpak, voortgang en resultaten 2019:

Verenigingsondersteuning, informatievoorziening en contact 
Het Watersportverbond ondersteunde ook in 2019 weer verenigingsbestuurders met vraagstukken 
rondom bestuurlijke zaken en hielp ze in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Deze 
ondersteuning werd volbracht in de vorm van: persoonlijk verenigingscontact (individueel en 
via bijeenkomsten 427 ontmoetingen met 189 verenigingen), telefonisch en per e-mail (450 
hulpvragen) en collectief via berichten in de besturennieuwsbrief (9 edities) en op de website (153 
artikelen). 

Om positiviteit en trots op de verenigingen te stimuleren en het belang van verenigingen te 
benadrukken zijn we in 2019 gestart met de ‘Vereniging van het jaar verkiezing’. Aan deze eerste 
editie deden 14 verenigingen mee waar HWC De Helmvaarders als trotse winnaar uit voort is 
gekomen.

Bijeenkomsten en activiteiten

Themabijeenkomsten
Om verenigingen en hun bestuurders te inspireren en ontwikkelen heeft het Watersportverbond 
in 2019 onder de vlag van de Watersportacademy vier themabijeenkomsten georganiseerd met 
de volgende thema’s: Inspelen op veranderingen in de watersport, Vrijwilligersmanagement, 
Verduurzaming ‘De Groene Club’ en het Lokale Sportakkoord. In totaal hebben wij 69 bestuurders 
van 47 verenigingen mogen verwelkomen bij een bijeenkomst. Door het bij elkaar brengen van 
verenigingsbestuurders wordt naast informatie en inspiratie een (regionaal) netwerk gebouwd en 
worden kennis en ervaringen uitgewisseld. 

Begin november werd de Landelijke Kanodag voor bestuurders van kanoverenigingen en leden 
van diverse kanocommissies in De Weerelt van Sport georganiseerd. Met ruim 80 aanwezigen 
kijken we terug op een sfeervolle, achtste editie van deze netwerkdag.
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Masterclasses
Nieuw in 2019 was het aanbieden van masterclasses. We begeleiden en ontwikkelen verenigingen 
met een gezamenlijke hulpvraag. Masterclasses zijn verdiepingstrajecten bestaande uit 
meerdere sessies in groepen van 5 tot 10 verenigingen. Aan de eerste (pilot) masterclass die werd 
aangeboden m.b.t. het aanpakken van stijgende gemeentelasten, hebben we vier verenigingen 
samengebracht. Na de themabijeenkomst in maart zijn een drietal masterclasses aangeboden, 
te weten: ‘Meer leden door open club en andere activiteiten’, ‘Jeugd aantrekken en binden’, 
‘Senioren: hoe houden we ze (actief)?’. Hierbij hebben we 15 verenigingen begeleid, van kennis 
voorzien en intervisie op gang gebracht. 

Daarnaast heeft de bond aansluiting gezocht bij aanbieders van begeleidingstrajecten, zoals 
‘De Groene Club’ en ‘Centrum veilige sport Nederland’. Na de bijeenkomst over verduurzaming 
‘De Groene club’ hebben 10 verenigingen zich aangemeld voor een begeleidingstraject in het 
verduurzamen van hun vereniging. Zij zijn in december van start gegaan. Ook hebben we 
verenigingen in contact gebracht met begeleidingstrajecten voor het opzetten van preventief 
beleid. 

Senioren
In 2019 hebben we subsidie gekregen van NOC*NSF om het project De Zilveren Wimpel uit te 
voeren. Met dit project willen we watersportverenigingen seniorproof maken. Oudere leden 
kunnen langer lid blijven van de verenigingen en nieuwe ouderen vinden hun weg naar de 
vereniging. We zijn aan de slag gegaan met WSV Onklaar Anker als pilot. Onder leiding van 
The Brown Paper Company hebben we in twee sessies met leden de knelpunten (en mogelijke 
oplossingen) geïnventariseerd die ouderen tegen kunnen komen bij de vereniging, zowel in de 
haven/clubhuis als op het gebied van activiteiten. Vanuit die inventarisatie heeft een werkgroep 
vanuit de vereniging een plan gemaakt voor verbetering. Bij uitvoering daarvan krijgt WSV 
Onklaar Anker volle ondersteuning van het Watersportverbond. Er is contact gezocht met 
een tweede pilot vereniging waarmee we in voorjaar 2020 een zelfde traject doorlopen. De 
verwachting is dat de eerste Zilveren Wimpel in 2020 uitgereikt wordt. 

Studenten
Sinds 2018 is V.N.S.Z. Nestor aangesloten bij het Watersportverbond. Van de 11 bij Nestor 
aangesloten verenigingen zijn acht ook lid van het Watersportverbond. In 2019 is geprobeerd 
de laatste drie verenigingen ook lid te krijgen en is er gekeken hoe de verbinding tussen 
doelgroep studenten/jongeren en de zeilsport kan worden versterkt. Voor de besturen van de 
studentenzeilverenigingen is een speciale themabijeenkomst over sponsoring georganiseerd 
en voor de leden van de aangesloten studentenzeilverenigingen is een interessante rondleiding 
met presentatie in het Topzeilcentrum Scheveningen georganiseerd. De activiteiten van de 
studentenzeilverenigingen zijn ook via de social media kanalen van het Watersportverbond 
gepromoot en ter ondersteuning is een promotiefilm van de Nestor Trophy gemaakt.
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Producten
Wij hebben verenigingen ondersteuning geboden door het aanbieden van een aantal producten 
die het Watersportverbond al dan niet per licentie heeft gekocht of mede heeft ontwikkeld. 

• Vrijwilligersmanagementtool: Door 26 verenigingen is een toegangscode aangevraagd. Deze 
verenigingen zijn tevens op weg geholpen met een stappenplan hoe ze deze tool kunnen 
inzetten binnen hun verenigingen. 

• Promotie/communicatie-tool Clubdesign: 284 verenigingen hebben een account, waarvan 
14,1% al reeds gebruik maakt van hun account. Gezien de periode van lancering in september, 
verwachten we dat het gebruik van de tool nog omhoog zal gaan. 

• AVG-tool: De einddatum van deze tool, bestaande uit een stappenplan om de vereniging AVG 
proof te maken, was 25 juni 2019. Een vereniging heeft in 2019 nog een code aangevraagd (267 
verenigingen waren al voorzien in 2018).

• Verenigingsportaal: In 2019 is gewerkt aan de gebruiksvriendelijkheid van het 
verenigingsportaal. Er is een aantal verbeteringen doorgevoerd die merkbaar zijn voor 
verenigingen. Er is veelvuldig contact gezocht met verenigingen om de juiste ledenaantallen 
op te geven en bij te houden.

College van Deskundigen
In 2019 zijn de vrijwilligers van het College van Deskundigen 42 keer ingezet voor meer complexe, 
specifieke vragen van verenigingen. Meestal werd om advies met betrekking tot juridische en 
fiscale kwesties gevraagd, maar ook werden verenigingen voorzien van advies over onder anderen 
het opzetten van een meerjaren onderhoudsplan, erfpachtovereenkomsten, verplaatsing van de 
accommodatie en AVG.
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3.1 Recreatieve sport
 

Doel
Om de recreatieve watersport sterker te maken richt het Watersportverbond haar pijlen
voornamelijk op belangenbehartiging, op het stimuleren van de jeugd om te gaan watersporten 
en op het opleiden van kader. Het toegankelijk houden van het vaarnetwerk en het uitoefenen 
van invloed op thema’s die van direct belang zijn voor de watersportverenigingen vormen de 
hoofdmoot van belangenbehartiging. Daarnaast willen we dat meer kinderen kennismaken met 
de watersport en de doorstroom naar onze verenigingen verbetert. Tevens streven we naar meer 
kader (instructeurs, trainers en officials) via gemoderniseerde opleidingen.

Aanpak, voortgang en resultaten 2019:

Belangenbehartiging
Er is in 2019 ingezet op drie thema’s: toegankelijkheid van het water, schoon water en veiligheid 
op het water.

Toegankelijkheid en veiligheid:
• Het Watersportverbond is onderdeel van de Stichting Waterrecreatie Nederland. Via deze 

stichting worden bestaande knelpunten binnen het landelijk vaarnetwerk (BRTN) en 
veiligheid (Varen doe je Samen) aan de orde gesteld. Tezamen met partners binnen genoemde 
stichting is een visie opgesteld over de inrichting van het IJsselmeer vanuit het oogpunt van 
waterrecreatie.

• Samen met de buitensportbonden en NOC*NSF heeft het Watersportverbond in 2019 een 
eerste opzet van een manifest gemaakt ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezingen 
2021. Hierbij is met name ingezet op het toegankelijk houden van water voor onze 
achterban. Daarnaast wordt met sportbonden en NOC*NSF een nieuwe structuur uitgewerkt 
voor de breedtesport. Het Watersportverbond geeft hierin leiding op het gebied van 
sportaccommodaties. 

• Daarnaast is samen met natuur- en milieuorganisaties gewerkt aan een visie op het beleven 
van de watersport op onze grote rivieren.

 
Schoon water:
• Ook dit jaar stond de overlast van waterplanten hoog op de agenda. De omvang van de 

waterplantenproblematiek wordt steeds groter. Op de Randmeren wordt gemaaid door een 
stichting die deels bemand wordt door leden van watersportverenigingen aangesloten bij 
het Watersportverbond. Op het IJmeer en Markermeer is ook gemaaid, een beperkt areaal. 
Ditmaal door een nieuwe stichting die dit jaar is opgericht door de HISWA Vereniging en het 
Watersportverbond. Ook in de Kop van Overijssel wordt vooruitgang geboekt. Hier is in het 
kader van een pilot, in beperkte zin, dit jaar gemaaid.

• In december is met medewerking van het Watersportverbond een congres georganiseerd 
rondom de problematiek van waterplanten. Meer dan 100 gasten bogen zich over het 
vraagstuk wie probleemeigenaar is. Op dit congres is ook een samenwerkingsovereenkomst 
getekend tussen partijen uit de publieke en private sector. Onderzocht wordt welke 
maatregelen op middellange en lange termijn op het terrein van het terugdringen van 
waterplanten echt renderen. 

• Een ander dossier is toiletlozingen. Dit jaar is door de minister bepaald dat toiletwater 
geloosd mag worden op oppervlaktewater, mits verantwoord geschoond. Aan de industrie is 
gevraagd een zuiveringsinstallatie te ontwikkelen, die geplaatst kan worden aan boord van 
recreatievaartuigen. Het Watersportverbond attendeert het ministerie op het feit dat deze 
wijziging in de regels, tijd en draagkracht vergt. In de overbruggingstijd betracht dit coulance 
richting de waterrecreant die zijn zaken nog niet (volledig) in orde heeft en dat het ministerie 
maatregelen neemt zodat de toiletlozingsvoorzieningen op de wal voldoende en adequaat zijn.
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Belangenbehartiging op regionaal niveau
Verspreid door Nederland vertegenwoordigen zestien regioteams de bij het Watersportverbond 
aangesloten watersportverenigingen. Via de regiovergaderingen worden knelpunten opgehaald en 
via lobbycircuits aan de orde gesteld én vaak opgelost. Deze onderhandelingen kosten veel tijd en 
resultaten zijn derhalve niet altijd direct zichtbaar. In 2019 hebben we onder andere ingezet op de Nota 
Varen I en II van de gemeente Amsterdam, het beweegbaar houden van Booneschanskerbrug in de 
provincie Groningen, de bedieningstijden van de Haringvlietbrug (Zuid-Holland) en het bevaarbaar 
houden van de Kralingse Plas in Rotterdam. Meer lezen over de behaalde resultaten? Kijk op www.
watersportverbond.nl/kenniscentrum/vaarwater/in-mijn-regio 

Jeugd

Het Watersportverbond zet zich actief in om kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten 
maken met de watersport. De initiatieven Optimist on Tour,  Q-cup en het lesprogramma ‘Wereld van 
Water’ hebben niet alleen het doel om kinderen te enthousiasmeren, maar ook om ze door te laten 
stromen naar verenigingen en blijvend te binden en verbinden aan de watersport. 

Optimist on Tour
• Voor het 6e jaar op rij is, met veel succes, Optimist on Tour georganiseerd. Meer dan 13.000 

kinderen hebben dit jaar kennis gemaakt met diverse watersporten. 
• Ruim 80 watersportverenigingen, zeilscholen en andere initiatieven hebben een Optimist on Tour 

georganiseerd of een (gratis) proefles aangeboden.
• In 2019 zijn het aantal OoT’s in het zwembad gestegen en hebben ruim 750 kinderen meer geleerd 

over omslaan met een optimist en veiligheid op het water. 
• Sinds 2019 reist het Optimist on Tour waterlaboratorium mee, waarin alle kinderen als echte 

professoren aan de slag gaan met verschillende proefjes over water. 

Q-cup
• In 2019 heeft de Q-cup aansluiting gevonden bij diverse combiwedstrijden om de doorstroom van 

jeugdige wedstrijdzeilers te bevorderen.
• Door heel het land zijn er ruim 20 Q-cup wedstrijden georganiseerd door verenigingen en 

zeilscholen. Verenigingen en zeilscholen werken in deze regio’s met elkaar samen. 
• De landelijke finale is in 2019 beter bezocht dan in 2018 en werd gelijktijdig georganiseerd met een 

landelijk evenement voor optimist zeilers bij Watersportvereniging Braassemermeer. 
• Sinds de start van de Q-cup in 2016 hebben meer dan 1.000 kinderen kennis gemaakt met 

wedstrijdzeilen.
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Opleidingen

In 2019 heeft de afdeling Opleidingen veel tijd besteed aan het bouwen van een elektronische 
leeromgeving genaamd de Watersport Academy Online genaamd. De Watersport Academy Online  is 
geen doel op zich, maar wordt als instrument voor verschillende doeleinden ingezet: 1. E-learning, 2. 
Kaderopleidingen, 3. Scholenprogramma's.

E-learning
Bij e-learning kun je op ieder gewenst moment met computer, tablet of smartphone op een 
aantrekkelijke en ‘to-the-point’ manier kennis vergaren. De eerste e-learning cursussen voor Club 
Officials hebben in 2019 de volgende deelnemersaantallen opgeleverd:

   Cursusdeelname Badges

Boeienboot   233  132

Startschip   184  117

Jury    118  80

Race Office   76  53

Uitslagverwerking  72  55

TOTAAL   683  437

Unieke personen  286
Personen met alle badges 44

*) De behaalde badges zijn een officiële Watersportverbond kwalificatie en ook als zodanig (in 
Salesforce) geregistreerd.

In samenwerking met de VAMEX is er tevens een online motorboot cursus voor beginners ontwikkeld. 
De demoversie wordt tijdens Boot Holland 2020 gepresenteerd.

Scholenprogramma's
Voor de basisscholen is het lesprogramma van 12 lessen over de ‘Wereld van Water’ ontwikkeld. Dit 
lesprogramma verbindt het thema water aan onderwerpen als waterbeheer, watersport, plastic soep 
en teamspirit. Het lesprogramma is gratis beschikbaar gemaakt voor alle basisscholen in Nederland. 
Hiervan zijn er bijna 600 direct aangeschreven waarvan 390 scholen inmiddels daadwerkelijk gebruik 
maken van het lesprogramma. Voor het Waterlaboratorium van de Optimist on Tour zijn 22 proefjes 
ontwikkeld die door de leerlingen m.b.v. een iPad volbracht kunnen worden. 

Kaderopleidingen (zie ook wedstrijdsport)

Voor de instructeurs- en trainersopleidingen op niveau 2 en 3 is een watersport overstijgende digitale 
infrastructuur ontwikkeld en gebouwd. Alle informatie voor cursist, leercoach en beoordelaar is 
gebundeld op één plaats en alle activiteiten van de cursist worden hier ingestuurd en beoordeeld. 
Via een overzichtelijk ‘afvink’ systeem is de voortgang 100% inzichtelijk. Deze infrastructuur is 
randvoorwaardelijk voor de individuele leertrajecten die op elk gewenst moment gestart kunnen 
worden, op eigen moment en locatie kunnen worden doorlopen en waarin in on- en offline 
bijeenkomsten wordt samengewerkt. Een kandidaat rondt de cursus af wanneer aan alle opdrachten is 
voldaan. Vanaf het voorjaar van 2020 is de Watersport Academy Online operationeel en kan er worden 
ingeschreven.
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Opleidingsresultaten
Naast het ontwikkelen van de Watersport Academy Online  hebben de de bestaande opleidingen 
voor instructeurs, trainers en officials in samenwerking met de CWO, de onderstaande resultaten 
opgeleverd:

Diploma   Aantal

Rescue    22

Zeilinstructeur 2  905

Zeilinstructeur 3  233

Windsurfinstructeur 2 44

Windsurfinstructeur 3  5

Kitesurfinstructeur 3  7

Supinstructeur 3  36

Kanoinstructeur 3  19

Motorbootinstructeur 2 4

Motorbootinstructeur 3 4

Zeiltrainer   1

Wedstrijdofficial 2  100

Wedstrijdleider 3  11

Jurylid 3   4

Uitrustingscontroleur  9

In 2019 is van 14 kitescholen en 19 supscholen waar watersporters op een veilige, doordachte en 
succesvolle wijze leren kiten of suppen de erkenning verlengd. In 2019 is extra ondersteuning 
verleend aan de CWO verenigingen waardoor het aantal onvoldoendes terug is gebracht van de helft 
van de gecontroleerde verenigingen naar 1/3.

Theoretische Kust Navigatie (TKN)
In 2019 is het laatste examen Theoretische Kust Navigatie (TKN) georganiseerd. Teruglopende 
aantallen examenkandidaten, de komst van digitale navigatieapparatuur, focus op opleiden i.p.v. 
examineren en de keuze om op andere wijzen en in andere samenwerkingsverbanden bij te 
dragen aan de veiligheid op zee, hebben het Watersportverbond doen besluiten deze activiteit te 
beëindigen en de examencommissie TKN op te heffen. In overleg met de CWO - TKN is onderdeel 
van de diplomalijn Jachtvaren - wordt bekeken in welke vorm en door wie dit onderdeel eventueel 
gecontinueerd kan worden. 
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3.2 Wedstrijdsport

Doel
Via vereenvoudiging van de wedstrijdsport zoveel mogelijk mensen, met zoveel mogelijk plezier, 
zoveel mogelijk wedstrijden te laten varen. 

Aanpak, voortgang en resultaten 2019:

Regelgeving
In 2019 is er verder gegaan met het actualiseren en versimpelen van de regelgeving in het 
wedstrijdzeilen. Zo zijn de regels omtrent Persoonlijke Zeilnummers geharmoniseerd voor de klassen 
waarin dit is toegestaan. In navolging van de aangepaste kampioenschapsregels is er ook duidelijker 
vastgelegd waar een klasse aan moet voldoen om als Nationale Klasse in aanmerking te komen voor 
een Nationaal Kampioenschap. Tenslotte is de regelgeving omtrent certificaten aangepast aan de 
moderne(re) tijd waar boten kant en klaar uit een fabriek komen en daardoor geen meting of certificaat 
nodig hebben. Ook de regelgeving omtrent licenties is herzien. DIt krijgt een vervolg in 2020 in 
aanloop naar 2021.

Opleidingen (zie ook recreatieve sport)

• De kwalificatiestructuur voor wedstrijdofficials is geheel herzien. Er kan nu tot en met niveau 3 op 
verenigingsniveau gecertificeerd worden. 

• Ook de opleidingen niveau 1 & 2 zijn (volledig) ingericht voor de Watersport Academy Online van 
het Watersportverbond. Opleidingen kunnen nu centraal bij de bond, lokaal / regionaal op de 
vereniging of individueel gevolgd en afgerond worden.

Communicatie
• Een nieuwe bondswebsite is in december gelanceerd. Hierdoor is het mogelijk om de gehele 

structuur en manier van werken van de afdeling wedstrijdsport in een heldere vorm weer te geven 
en te delen met de achterban en andere geïnteresseerden. ‘Beginnen met’, ‘Regelgeving’, ‘Klassen’ 
en ‘Disciplines’ zijn nu eenvoudig terug te vinden in secties met gerichte informatie. 

• Het platform Wedstrijdzeilen bleek onvoldoende daadkracht te ontwikkelen en is opgeheven ten 
faveure van de Watersportverbond brede drive naar een platform structuur. Een platform nieuwe 
stijl is in 2019 samengesteld.

• De tweemaandelijkse ‘Nieuwsbrief Wedstrijdzeilen’ genereert onvoldoende bereik. Tijdens de 
regionale bijeenkomsten blijkt dat veel informatie niet reikt tot de doelgroep(en). 

• De leden van het Platform Kanosport hebben in 2019 viermaal vergaderd, met als doel: het creëren 
van samenhang tussen de verschillende kano-disciplines om te komen tot eenduidig kanosport-
beleid. Daarnaast heeft het Platform Kanosport eind maart een bijeenkomst georganiseerd met de 
aangesloten kanoverenigingen. 

• Eind 2019 is een begin gemaakt met (online) video conferencing met onze achterban. Na de eerste 
webinars bleek al snel dat deze manier van communiceren met de doelgroep makkelijk en zeer 
toegankelijk is.

Coördinatie
•  In 2019 is i.s.m. klassenorganisaties en verenigingen een uitbreiding van de PIP gerealiseerd, 

waarbij de jeugd nu ook zijn eigen ‘kampioen der kampioenen’ kent.
• Ook de Eredivisie Zeilen is in 2019 in een meer realistisch format gevaren. Verenigingen en zeilers 

vinden elkaar in een combinatie die tegen lagere kosten een kwalitatief goed evenement neerzet.
• Er is een succesvolle aanvraag gerealiseerd bij TEAMKPN Sportfonds. De kanopolo-selectie Dames 

U21 is in 2019 financieel ondersteund door dit fonds. Dankzij deze steun hebben de dames een 
nieuwe stap gemaakt in hun ontwikkeling en de toekomst van (dames)kanopolo in Nederland.
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3.2 Topsport

Doel
Succes op de Olympische Spelen van 2020/2021 en 2024 via een optimale voorbereiding.

Aanpak, voortgang en resultaten 2019:

Olympisch TeamNL Zeilen
• Wederom zes medailles op diverse wereldkampioenschappen in de Olympische disciplines. Met 

2x goud, 3x zilver en 1x brons is TeamNL Zeilen voor het tweede jaar op rij het best presterende 
zeilland ter wereld! 

• Windsurfer Kiran Badloe won goud op het EK en WK in het RS:X windsurfen en mocht daarvoor de 
Conny van Rietschoten Trofee in ontvangst nemen bij het jaarlijkse Zeiler van het Jaar Gala.

• Sil Hoekstra behaalde brons op JWK u21 en Marissa IJben zilver op het JEK Laser Radiaal. Beiden 
wonnen voor hun prestatie de Flyer Trofee voor Talent van het Jaar.

• In 5 klassen werd beslist wie Nederland mag vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in 
Tokyo: Bouwmeester (Laser Radiaal), de Geus (Windsurfen, RS-X), Badloe (Windsurfen, RS-X), 
Bekkering & Duetz (49erFX), Zegers & Berkhout (470w), Nicholas Heiner (Finn). In veel gevallen na 
een spannende interne selectie, omdat er maar 1 team per klasse bij de Spelen wordt toegestaan. 
Op de zeillocatie Enoshima is alles gereed gemaakt om de ideale voorbereiding te faciliteren. Denk 
daarbij aan huizen, stalling, gym, voeding, hitte-preventie en hitte-protocollen, zodat de focus 
komende 2 jaar volledig gelegd kan worden op het verder bekend raken met de lokale wind, golven 
en stroming.  

• In 2019 zijn weer circa 10 nieuwe talenten vanuit de beloften ingestroomd op de Topzeilacademie. 
Tegelijkertijd zijn onze toptalenten in 49erFX, de Laser Radiaal en RSX heren ‘uitgestroomd’ als 
sparringpartners van de Olympische kernploeg. Ook de 8e plaats op het WK in de 49er heren was 
veelzeggend.

• Voor het meevaarweekend zijn promofilmpjes gemaakt met inzet van Marit Bouwmeester en 
Dafne van der Vaart. Diverse toppers waren ook actief bij verenigingen.
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Evenementen
In de aanloop naar het WK Zeilen 2022, wordt in Den Haag ook het Jeugd WK Zeilen 2021 
georganiseerd. We mogen dan de grootste talenten uit 70 landen verwelkomen in Nederland. 

Olympisch Kanovaren
• Kanosprint: De senioren Bram Brandjes en Jitta van der Laan hebben in de K1 deelgenomen aan de 

WK Kanosprint in Hongarije. Het is helaas niet gelukt om een Olympische startplek voor Nederland 
binnen te halen. Daarnaast heeft een grote groep talenten deelgenomen aan diverse World Cups, 
EK's en WK's. Op de Bosbaan werken de talenten van de Focusgroep o.l.v. trainster Nicole Bulk hard 
aan de Olympische ambitie van 2024.  

• Kanoslalom: Martina Wegman leverde een historische prestatie door zich in de K1 te plaatsen voor 
de Olympische Spelen van 2020. Ook toptalent Lena Teunissen blijft zich goed doorontwikkelen. 
Beide dames zullen in 2020 veel samen trainen en elkaars kennis delen, zodat Nederland blijft 
bouwen richting de volgende Olympische Spelen in Parijs 2024 

• Tijdens het meevaarweekend heeft kanopoloteam U21 tijdens Optimist on Tour demonstraties 
gegeven bij Jeugdzeilvereniging Muiderzand.
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4.1 Watersportverbond

Doel
Sterke verenigingen en een sterke sport, ondersteund door een Watersportverbond. Om
bovenstaande doelen te realiseren, zetten we in op een aantal speerpunten: de organisatie
communicatie, continuïteit, de toekomst en de risico's. 

Aanpak, voortgang en resultaten 2019:

Organisatie
• In 2019 hebben 9 verenigingen laten weten het Watersportverbond te verlaten en mochten wij 1 

nieuwe vereniging verwelkomen. We startten 2019 met 368 lidverenigingen en sloten af met 360 
lidverenigingen. 

• In 2019 is het visiedocument “Watersport, de blik vooruit” opgesteld. Het herijkt de missie en 
visie, positioneert het Watersportverbond met een aangescherpte rolopvatting en formuleert 
doelgroepen.

• Platforms en gewesten zijn nieuwe, belangrijke prioriteiten in de organisatie- en 
communicatiestructuur.

• De gewestelijke bijeenkomsten hadden in 2019 een plek in de aanloop naar de ALV’s.
• Eind 2019 is het platform Zeilen gestart om ook proefondervindelijk structuurwijzigingen aan te 

vliegen.
• De platformstructuur is een belangrijke eerste stap in de vervolgstappen van een vernieuwd 

(gedifferentieerd) contributiemodel.
• Eind 2019 zijn de koers en organisatie van het Watersportverbond opnieuw ter discussie gesteld. 

Hoofdzakelijk in het licht van het meerjarig financieel perspectief.
• De komst van een nieuwe voorzitter (begin 2020) en de actualiteit rond corona vormden de 

aanleiding voor een analyse en verbeterplan van het Watersportverbond. Dit betekent ook dat 
prioriteiten uit het jaarplan en het visiedocument in meer of mindere mate veranderen.

• Voor een aantal prioriteiten geldt dat deze onverminderd doorgaan omdat deze ontegenzeggelijk 
bijdragen aan een slagvaardiger Watersportverbond. Vrijwilligersbeleid, sponsorfinding en 
strategische samenwerking zijn hiervan de voornaamste voorbeelden.

• In 2019 hebben wij via gespecialiseerde inzet de werking van onze ICT willen verbeteren. Er is 
zeker progressie geboekt maar de voortgang gerelateerd aan de kosten (inmiddels zeker in het licht 
van de coronasituatie) hebben geleid tot een heroverweging op onze ICT-inzet.

• We willen graag blijven voldoen aan de richtlijnen die de Code Goed Sportbestuur stelt aan 
onze organisatie. Dit is niet alleen een belangrijke voorwaarde voor het kunnen indienen van 
subsidieaanvragen bij NOC*NSF, maar tevens een cruciale leidraad voor het Watersportverbond. 
Om die reden toetsen wij begin 2020 opnieuw waar we staan. 
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Communicatie
• In 2019 is hard gewerkt aan een nieuwe website van het Watersportverbond. De website moest een 

beter overzicht geven waar het Watersportverbond voor staat en de informatie voor verenigingen 
moest makkelijker vindbaar zijn. Eind 2019 is de nieuwe website (ww.watersportverbond.nl) 
live gegaan. De website watersporters.nl is opgeheven. De relevante onderdelen voor leden van 
verenigingen zijn overgenomen in de bondswebsite. De cijfers laten een significante groei zien in 
aantallen bezoekers, sessies en bezochte pagina’s. Dit alles wijst er op dat het doel van de nieuwe 
website is behaald. Streven is om de website continu verder te ontwikkelen en verbeteren. Dat wil 
zeggen dat de gevraagde informatie makkelijk te vinden is. 

• Het Kanosport magazine kende in 2019 vier edities en heeft een oplage van 5.500 magazines.
• In 2019 zijn er nieuwsbrieven verstuurd met de volgende onderwerpen en open ratio:
 
     Aantal contactpersonen Open ratio
 Besturennieuwsbrief  2,394    47%
 Wedstrijdzeilen  13,429    48%
 Persberichten Topzeilen 104 (pers)   47%
 Otterpost (Jeugd)  9,272    25%

• Met het online Watersportverbondmagazine naar de leden van de verenigingen is in de zomer 
van 2019 (tijdelijk) gestopt. Dit kwam mede doordat de realisatie naast de ontwikkeling van de 
nieuwe website een te grote werkdruk op de afdeling legde en het systeem te omslachtig was. Er 
wordt onderzocht om het online magazine in 2020, dan wel in een andere vorm, weer te hervatten 
aangezien deze met 54,985 contacten en een open ratio van rond de 38% wel goed werd gelezen. 

• Verschillende social mediakanalen worden ingezet om de watersporter in hun informatiebehoefte 
te voorzien. Het hoofdkanaal @Watersportverbond bleef op Facebook stabiel met 19.050 volgers, op 
Instagram kende het kanaal een groei van 30%. 

• TeamNL Zeilen boekte succes met haar Instagram kanaal door een verdubbeling van het aantal 
volgers. Het Facebook kanaal bleef daarentegen stabiel met 13.500 volgers.

• Onder de overige social kanalen kende Optimist on Tour de grootste groei met 20%.

Toelichting op de jaarrekening
Het saldo van de baten in 2019 is hoger dan de begrote baten ad € 6.226k. Ondanks dat de baten hoger 
zijn uitgevallen dan begroot, is het resultaat eind 2019 uitgekomen op een negatief saldo van € 57k. Dit 
wordt veroorzaakt doordat ook het saldo van de lasten hoger is uitgevallen dan de begrote kosten ad € 
6.193k.

De ontwikkelingen voor de toenames van zowel de baten als de lasten zullen hieronder nader worden 
besproken.

Baten

Resultaat  2019 Begroting  2019 Resultaat  2018

Subsidies NOC*NSF 2.750.252 2.437.960 2.704.537

Ov. subsidies en 

sponsorbijdragen

1.232.878 1.219.922 1.509.121

Contributies en 

ledeninkomsten

1.271.828 1.315.411 1.291.986

Overige baten 1.329.298 1.252.546 1.445.610

6.584.256 6.225.839 6.951.254
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Het saldo van de subsidieinkomsten van NOC*NSF is hoger uitgevallen dan begroot. Deze toename 
komt door een extra subsidie toewijzing voor Topsport en mede doordat er bij Topsport een reallocatie 
heeft plaatsgevonden door subsidie inkomsten van 2020 “naar voren te halen” en deze te besteden 
in 2019. Deze zullen in 2020 uiteraard in mindering worden gebracht op de begrote subsidie 
opbrengsten.

De inkomsten van contributies en leden zijn afgenomen ten opzichte van de begrote inkomsten. Deze 
daling komt niet alleen door de beëindiging van lidmaatschappen van verenigingen als ook door een 
afname in ledenaantallen per vereniging. De overige baten zijn toegenomen. Deze toename heeft voor 
een deel te maken met een gunstige verkoop van materiaal/ boten en een positieve afwikkeling op 
btw. Daarnaast door een toename op de opbrengsten van het programma jeugd en een toename op de 
sportersbijdragen. Daartegenover staat een afname op de wedstrijddocumenten. De begrote aantallen 
hiervan zijn in 2019 niet gerealiseerd.

Lasten

Resultaat  2019 Begroting  2019 Resultaat  2018

Personeellasten 2.279.311 2.325.626 2.194.780

Afschrijvingen activa 225.314 243.690 206.559

Overige lasten 4.192.066 3.623.826 4.577.641

6.696.691 6.193.142 6.978.980

De personeelslasten vallen lager uit dan begroot. De daling op de personeelslasten komt met name 
door het niet invullen van begrote vacatures, daarentegen zijn er wel extra personeelslasten gemaakt 
door tijdelijke inhuur van medewerkers om seizoenspieken en specialistische ondersteuning invulling 
te geven.

De afname op de afschrijvingslasten op de materiële- en immateriële vaste activa ziet met name toe 
op een afname van de afschrijvingslasten op de website. Dit laatste door een latere in gebruik name 
van deze nieuwe website, dan aanvankelijk gepland. De overige lasten, welke onderverdeeld kunnen 
worden in de hieronder genoemde kosten, zijn ten opzichte van de begroting toegenomen.

Resultaat  2019 Begroting  2019 Resultaat  2018

Huisvestigingskosten 199.669 197.000 175.232

Exploitatiekosten 3.444.690 3.036.626 3.923.191

Verkoopkosten 37.364 0 32.592

Autokosten 13.027 10.200 13.059

Kantoorkosten 295.992 178.000 235.103

Kantoorkosten 201.324 202.000 198.464

4.192.066 3.623.826 4.577.641
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Wat het bovenstaande overzicht laat zien is een toename van de exploitatiekosten. De stijging van deze 
kosten hangen samen met de stijging van de opbrengsten. De grootste kostenstijging komt door de 
programmakosten van Topsport. Hiertegenover staan de gestegen subsidieopbrengsten. Daarnaast is 
er een toename van de kosten van programma jeugd welke ook weer verband houden met de toename 
op de opbrengsten van programma jeugd.

De verkoopkosten bestaan uit een dotatie op de voorziening dubieuze debiteuren. Deze voorziening 
staat ter dekking van een aantal oudere posten waarvan de inbaarheid als lastig wordt beschouwd.

De toename op de kantoorkosten ziet toe op extra kosten voor inhuur op automatisering als gevolg 
van een noodzakelijke aanvulling op een eerder verrichte implementatie van ons HRM pakket, 
Salesforce. Het resterende bedrag ad € 55k, welke nog resteerde uit de gevormde bestemmingsreserve 
in 2017, is hierop ingezet. Hiermee is deze bestemmingsreserve volledig ingezet en is het saldo ultimo 
2019 € 0. Daarnaast hebben we extra advies kosten moeten maken omtrent AVG.

Samengevat hebben de stijging van de opbrengsten, evenals de stijging van de kosten veelal verband 
met elkaar, echter de toename op de kantoor- en verkoopkosten en de afname op de opbrengsten van 
de wedstrijddocumenten, zorgen voor een afsluiting in 2019 met een negatief resultaat.

Continuïteit, toekomst en risico
Het jaar 2020 is het laatste jaar van de huidige hoofdsponsor, het Watersportverbond kent dalende 
ledenaantallen en begin 2020 is het coronavirus uitgebroken. Stuk voor stuk ontwikkelingen met een 
substantiële (financiële) impact.

Deze impact kan alleen van een antwoord worden voorzien met een scherpe koers, directe 
maatregelen en concrete actie. Met ingrijpen en een scherpe koers wil het Watersportverbond juist ook 
klaar zijn voor het verzilveren van aanwezige kansen. 
Het Watersportverbond heeft een patroon ontwikkeld dat de uitvoering van koers- en 
organisatiewijzigingen bij herhaling stagneert. Dit resulteert in een hoge en repeterende inzet op 
planvorming en een dalend onderling vertrouwen.

In de eerste maanden van 2020 hebben er bestuurswisselingen plaatsgevonden en heeft de nieuwe 
voorzitter een analyse en plan van aanpak gepresenteerd. Deze is ook voorzien van een meerjarig 
financieel beeld. Alle genoemde actuele ontwikkelingen zijn daarin betrokken. Dit plan van aanpak 
wordt nu inhoudelijk, organisatorisch en financieel ten uitvoering gebracht. Vanzelfsprekend met de 
betrokkenheid van de leden. Op de ALV van 1 juli volgt een update.

De coronasituatie maakt dat medewerkers veelal thuiswerken, varen beperkt of niet mogelijk is en dat 
activiteiten en evenementen, waaronder de Olympische Spelen, worden uitgesteld of geen doorgang 
vinden. De verruiming van coronamaatregelen speelt een grote rol bij de uiteindelijke gevolgen. Om 
die reden wordt er in 2020 gewerkt met een begroting in scenario’s. Deze is vastgesteld in de ALV 
van 18 mei 2020. Uitgangspunt in de scenario’s is het moment waarop reizen en (wedstrijd)varen 
weer (meer) mogelijk is. In deze scenario’s is inzichtelijk welke kostenbesparingen noodzakelijk zijn 
om de daling in de opbrengsten op te vangen en de continuïteit te waarborgen. In de scenario’s 
is er nog geen rekening gehouden met de mogelijke steunmaatregelen die beschikbaar zijn 
gesteld door de overheid en NOC*NSF. Deze zijn wel geïnventariseerd en voorbereid. In het meest 
aannemelijke scenario zal naar huidig inzicht de liquiditeit gelijkblijvend zijn en zal er met variabele 
lasten voldoende kunnen worden opgevangen. Daarnaast beschikt het Watersportverbond over een 
kredietruimte bij de bank van € 200.000. 
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Omzetdalingen als gevolg van corona worden daarin continu gemonitord en gekoppeld aan 
geïnventariseerde (en deels al ingezette) besparingsmaatregelen. De omzetdalingen treden vooral 
op bij ICP en wedstrijdlicenties. Voor de gevolgen voor de topsportbegroting is continu overleg met 
NOC*NSF. De bijdrage van deze sportkoepel is bepalend in de topsportbegroting.

In de dienstverlening staat corona oook centraal. Via een speciaal kennisdossier wordt de achterban 
voorzien van actuele informatie. Alle verenigingen zijn gebeld om met een zo volledig mogelijk beeld 
de belangen van de leden te behartigen bij de verruiming van maatregelen en de mogelijkheden tot 
financiële steun.

Hoewel er concrete belangstelling is voor het hoofdsponsorschap en de gevolgen van corona 
meerjarig mee kunnen vallen wordt er vanaf 2021 ingezet op een structurele besparing van 750k. 
Vooral ook om de balans tussen vaste opbrengsten en kosten te verbeteren. Voor de helft van deze 
besparing is een personele krimp van de organisatie noodzakelijk. Deze wordt in 2020 in gang gezet. 
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