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1. Inleiding

1.1.  Samenvatting
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1.2  Terug- en vooruitblik van de voorzitter
2020 was hopelijk een van de meest onvoorziene, unieke en bijzondere 
jaren die wij ooit gaan meemaken. De impact van het coronavirus op de 
wereld om ons heen was enorm. Ook voor de watersporters waren de 
gevolgen op verschillende manieren groot.

Het uitstellen van de Olympische Spelen was natuurlijk een domper. De 
Nederlandse topsporters hadden gehoopt de vruchten te kunnen plukken 
van jarenlang hard trainen en de goede prestaties van de afgelopen 
jaren te kunnen verzilveren op het hoogste podium. Nu moet dat in 
2021 gebeuren. Het is indrukwekkend om te zien hoe professioneel onze 
sporters hiermee omgaan. Inspelen op veranderende omstandigheden 
hoort bij onze sport, maar eenvoudig is het niet.

Het uitstel bracht ook kansen. Er wist zich nóg een team te kwalificeren 
voor Tokio. Wij hopen met zijn allen op heel succesvolle Olympische 
Spelen in 2021 en wensen alle deelnemers heel veel succes!

Ook voor de niet olympische sporters was het seizoen beperkt met maar 
weinig mogelijkheden voor wedstrijden. Zoals zo vaak merk je juist weer 
hoe leuk iets is als het niet meer kan. Voor velen van ons zal dat een 
herkenbaar gevoel zijn. Gelukkig kon het ONK in Medemblik wel doorgang 
vinden, met een groot deelnemersveld. En er ontstonden nieuwe 
initiatieven die gretig aftrek vonden, zoals de webinars door topsporters, 
voor verenigingen en wedstrijdofficials.

Doordat reizen opeens niet meer zo eenvoudig was, brachten veel 
Nederlanders de vakanties door in eigen land. Dat leidde tot een 
ongekende groei in populariteit van de watersport. Veel Nederlanders 
herontdekten hoe ontzettend leuk watersport kan zijn en hoe mooi 
Nederland is vanaf het water. De boten waren niet aan te slepen en 
er werd volop genoten op en van het water tijdens een mooie zomer. 
Natuurlijk is de stijgende populariteit ook door de omstandigheden 
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ingegeven, maar wij zijn ervan overtuigd dat de afgelopen zomer een 
impuls heeft gegeven aan de watersport die ook de komende jaren nog 
door zal werken.

Voor onze leden-verenigingen was het een lastig jaar met veel 
beperkingen aan het verenigingsleven. “Wat mag er wel” en “Wat kan er 
niet”, “Hoe kunnen we binnen de grenzen op een verantwoorde manier 
de verenigingsleden zo goed mogelijk van dienst zijn?”, voor bestuurders 
ongetwijfeld herkenbare vragen. De beperkte mogelijkheden leidden 
echter ook tot grote creativiteit. Online pub quizzen, webinars of gewoon 
gezellige momenten om bij te praten zijn op grote schaal georganiseerd 
en waren een groot succes.

Het Watersportverbond heeft zich in 2020 actief ingezet om de 
maatregelen zo goed mogelijk door te vertalen naar de watersport en 
de mogelijkheden die overbleven goed te belichten. Dat ging van heel 
praktisch (mag de douche nou wel of niet open) tot verzoeken aan de 
minister samen met NOC*NSF en andere sportbonden.

Ook aan belangenbehartiging is hard doorgewerkt. Het Watersportverbond 
zet zich op zowel landelijk als regionaal niveau actief in voor toegankelijk, 
schoon en veilig vaarwater; essentieel voor alle watersporters. Ons netwerk 
van betrokken regioteams en het aanzien dat wij op landelijk niveau 
genieten dankzij onze grote achterban, maken ons tot een partij waar 
naar geluisterd wordt en die resultaten boekt. Een paar van de successen 
op dat gebied kwamen in de ALV uitgebreid aan bod, gepresenteerd 
door onze regiovertegenwoordigers. In de nieuwe communicatiestrategie 
wordt ook meer aandacht besteed aan belangenbehartiging. Waar het 
Watersportverbond in het verleden nog wel eens te bescheiden was, 
communiceren we nu onder andere met goed ontvangen persberichten 
veel duidelijker over onze inzet en wat wij daar mee bereikt hebben.

In 2020 zijn er ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de 
bureauorganisatie. Om ook in toekomst financiële gezond te blijven zijn  

de kosten verlaagd en is de organisatie verkleind om de slagvaardigheid 
te vergroten. Hoewel zeker geen prettige maatregelen is dit proces  
goed verlopen.

In 2020 zijn wij begonnen met de platformstructuur. In eerste instantie 
gaat het naast Topsport om platforms voor Wedstrijd-, Kano,- en 
Recreatiesport. Met de nieuwe structuur willen wij zorgen dat iedereen 
zich vertegenwoordigd voelt en zich meer kan herkennen in het 
Watersportverbond. 

De rol en taken van de Controleraad zijn tegen het licht gehouden en 
deze is omgevormd naar een Financiële Commissie. Op het gebied 
van sportrechtspraak is er in overleg met de tucht- en beroepsraad en 
NOC*NSF voor gekozen om aansluiting te zoeken bij het Instituut voor 
Sport Rechtspraak (ISR), zoals de meeste sportbonden in Nederland. Deze 
wijzigingen worden geformaliseerd in nieuwe statuten die in 2021 aan de 
leden voorgelegd gaan worden.

2020 konden wij gelukkig op een heel positieve manier afsluiten. 
Eind december werd het contract met Allianz getekend als nieuwe 
hoofdsponsor. De overeenkomst werd in januari wereldkundig gemaakt. 
In een tijd waarin het steeds lastiger is om een sponsor te vinden, zijn 
wij voor 8 jaar een verbintenis aangegaan. Daarmee kunnen we drie 
olympische cycli (inclusief Tokio 2021) verder. Allianz kiest duidelijk voor de 
breedte van onze sport. Het thema van de samenwerking is The Future is 
Water. Daar gaan wij de komende jaren met elkaar verder invulling  
aan geven.

Daarnaast heeft NOC*NSF een meerjarige subsidietoezegging gedaan, 
gebaseerd op het ambitieniveau en de geleverde prestaties. In 2020 
werd ook definitief besloten tot het ontbinden van de VAMEX, nu deze 
taken door het CBR zijn overgenomen. Als een van de oprichters van de 
VAMEX heeft het Watersportverbond recht op een deel van het resterende 
vermogen. Een meevaller van circa € 500.000. Dit bedrag zal de komende 
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jaren besteed worden aan opleidingen en veiligheid op het water, de 
onderwerpen waar de VAMEX zich altijd voor heeft ingezet. 

Het Watersportverbond staat er financieel dus beter voor. Met een 
slagvaardig bureau en een vernieuwd bestuur willen we de kansen voor 
de watersport verzilveren. 

Tegelijkertijd zijn wij er wat betreft corona nog niet. Wij zien de toekomst 
echter met vertrouwen tegemoet. Wij gaan er vanuit dat met het 
vaccineren en het verbeterde testbeleid er sprake kan zijn van een 
acceptabele watersportzomer, waarin we wel varen, maar het feesten 
nog beperkt zal zijn. Een zomer waarin Nederland bovendien het eigen 
land nogmaals herontdekt en de watersport in het bijzonder een boost 
krijgt. Voor onze verenigingen hopen wij dat zo snel als mogelijk weer 
invulling kan worden gegeven aan de sociale kracht: het zijn van een 
gezellige ontmoetingsplek. Ook voor onze vrijwilligers hopen wij dat zij hun 
activiteiten weer snel op een meer vertrouwde manier kunnen voortzetten. 

Op naar het water…!
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2. Recreatiesport
DOEL EN HOOFDLIJN

Om de recreatieve watersport met sterke verenigingen te bevorderen, 
zet het Watersportverbond voornamelijk in op verenigingsondersteuning, 
belangenbehartiging, het stimuleren van de jeugd om te gaan watersporten, 
en het opleiden van kader. 

In 2020 is er alles aan gedaan om in te spelen op de corona-actualiteit. Het 
draaide om het actief ondersteunen en informeren van de verenigingen 
tijdens de ingrijpende coronamaatregelen. Daarnaast voerde het 
Watersportverbond een gerichte lobby om (gefaseerde) openstelling van de 
sector mogelijk te maken.

Het toegankelijk, schoon en veilig houden van het vaarwater en 
het uitoefenen van invloed op thema’s die van direct belang zijn 
voor de watersportverenigingen vormen de hoofdmoot van onze 
belangenbehartiging. Daarnaast willen we dat meer kinderen kennismaken 
met de watersport en dat de doorstroom naar onze verenigingen verbetert. 
Dit kan niet zonder een goed opgeleid kader (instructeurs, trainers en 
officials) via gemoderniseerde opleidingen. 

AANPAK, VOORTGANG EN RESULTATEN 2020

2.1 Verenigingsondersteuning

Belronde verenigingen
Naar aanleiding van het uitbreken van coronavirus zijn in april 2020 de 
medewerkers van het Watersportverbond gestart met het bellen van 
alle bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen. Betrokkenheid 
tonen bij onze verenigingen, een vinger aan de pols houden, ondersteunen 
en informeren waar nodig vormden de rode draad in deze gesprekken. 
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Specifiek kwamen de volgende onderwerpen aan bod; financiële situatie, 
communicatie vanuit het Verbond, steunmaatregelen en de praktische 
toepasbaarheid van de toen geldende maatregelen. 

De belronde werd zeer gewaardeerd en leverde over en weer bruikbare 
inzichten op.

Coronadossier
Om verenigingen en watersporters op de hoogte te houden van de 
coronamaatregelen, protocollen en de praktische gevolgen zijn we op 
de website van het Watersportverbond het themadossier ‘coronavirus 
en de watersport’ gestart. In dit themadossier vinden verenigingen een 
overzicht van maatregelen en adviezen, het protocol verantwoord sporten 
toegespitst op de watersport, veelgestelde vragen over het coronavirus en 
de watersport en een overzicht van alle financiële regelingen beschikbaar 
voor verenigingen. Verenigingen en watersporters wisten de informatie 
massaal (45.000 unieke bezoekers per maand) en met waardering te vinden. 
Het dossier bevorderde ook het interactieve karakter van het Verbond. 
Verenigingen leerden van elkaar en de feedback “van de steiger” vormde de 
inhoud voor de landelijke lobby. 

De lessen van het corona dossier zijn zeer bruikbaar voor verbetering van de 
dienstverlening op het gebied van verenigingsondersteuning.

College van deskundigen 
In 2020 zijn de vrijwilligers van het College van Deskundigen 62 keer ingezet 
voor de meer complexe, specifieke vragen en uitdagingen van verenigingen. 
Het overgrote deel van de vragen hadden betrekking op de volgende thema’s;

• Statuten en reglementen
• Fiscale zaken
• Arbeidsovereenkomsten
• AVG
• Aansprakelijkheid
• Verplaatsing van de accommodatie
• Huur,- en erfpachtovereenkomsten 

Wil je als vereniging ook gebruik maken van de expertise van het  
College van Deskundigen? Neem dan contact met ons op via  
vereniging@watersportverbond.nl

Start ontwikkeling website verenigingsondersteuning 
(online informatieplein)
Eind 2020 is gestart met de herindeling van de website van het 
Watersportverbond. Doelstelling is het beter en sneller vindbaar maken van 
(kennis)artikelen voor verenigingsbestuurders en vrijwilligers. Met ruim 80 
artikelen dekken we de volgende thema’s:

• Bestuur en beleid
• Accommodatie (jachthaven/clubhuis)
• Lidmaatschap
• Veilig sportklimaat
• Vrijwilligers en personeel
• Ledenwerving en -behoud
• Organisatie verenigingsactiviteiten
• Instructeurs, trainers en officials
• Financiën

mailto:vereniging%40watersportverbond.nl%20?subject=
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Jubilea verenigingen
In 2020 vierden de volgende verenigingen een kroonjubileum  
(25, 50, 75, 100 jaar):

75 jaar
WV ‘t Neckerhop -Purmerend 
WV De Zilvervloot - Schoonhoven

50 jaar
WV Hellevoetsluis - Hellevoetsluis 
WV Het Bommelse Gors -Nieuwerkerk a/d IJssel
Groninger Kano Vereniging - Haren 
WSV Battenoord - Nieuwe Tonge
 

25 jaar
WV Woudsend - Woudsend 
Yachtclub Seaport Ymuiden - IJmuiden 

De officiële jubileumvieringen zijn uitgesteld tot een latere datum in verband 
met de coronamaatregelen. Het Watersportverbond heeft tijdens de 
algemene ledenvergadering in december aandacht gegeven aan de jubilea 
als onderdeel van het jaaroverzicht. 
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2.2 Belangenbehartiging

Toiletwaterlozingen pleziervaart
Het Watersportverbond neemt samen met andere watersportorganisaties 
(zowel gebruikers als producenten) deel aan een klankbordgroep 
van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over het dossier 
toiletwaterlozingen pleziervaart. In diverse overleggen hebben we het 
ministerie geadviseerd op dit dossier. Na de aangenomen motie met 
betrekking tot het verzegelen van de toiletafsluiters, hebben we voornamelijk 
gezocht naar een simpele en betaalbare oplossing voor deze aanscherping 
van de wet. 

Waterplantenproblematiek
Zowel op de Randmeren als op het IJmeer/Markermeer waren in 2020 
minder hinderlijke waterplanten dan voorgaande jaren. Daardoor hoefde er 
dit jaar ook minder gemaaid te worden. Naast het maaien zijn we bezig met 
plannen voor de lange termijn, zoals het verdiepen van vaarwater en tegelijk 
het verondiepen van water voor de natuur. Ook zijn we met de overheid in 
gesprek over het betonnen van geulen naar havens.

In Overijssel is een overeenkomst tussen tien partijen getekend waardoor het 
maaien van de waterplanten op de Oostelijke Belterwiede voor de komende 
jaren gegarandeerd is. Verschillende partijen brengen geld in of, zoals het 
Watersportverbond, de nodige kennis. 

Emissieloos varen
In 2020 is een werkgroep van start gegaan die zich buigt over het thema 
emissieloos varen. Op steeds meer plaatsen mag nu of in de toekomst niet 
meer met een verbrandingsmotor worden gevaren. Elektrisch varen lijkt 
de toekomst. De werkgroep kijkt naar de gevolgen voor verenigingen en 
watersporters én adviseert de regioteams in de lobby. Dit zal in 2021 verder 
uitgerold worden. 
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Bruggen en sluizen
In het voorjaar stelden meerdere vaarwegbeheerders het vaarseizoen uit 
als gevolg van de coronapandemie. Bruggen en sluizen konden slechts 
beperkt worden bediend omdat de brugbeheerders de roosters niet rond 
konden krijgen of omdat er in de bedieningscentrales gewoonweg te 
weinig ruimte was om met meerdere mensen veilig te kunnen werken. Het 
Watersportverbond heeft er op aangedrongen om toch zoveel mogelijk 
een eenduidig regime aan te houden in het hele land en om toch zo 
snel mogelijk op zomerbediening over te gaan. Watersport is immers 
een vrijetijdsbesteding die in de buitenlucht en veelal in gezinsverband 
plaatsvindt en dus, met de nodige aanpassingen, veilig is. 

Belangenbehartiging in de regio
Door de regioteams is weer veel overleg gevoerd met onder andere 
provincies, waterschappen en gemeenten. Zo zien deze partijen niet altijd in 
dat hun water een samenhangend geheel vormt voor de watersporter. Zo 
was de brugbediening in Groningen een lappendeken aan bedienregimes. 
Het regioteam Groningen werkt er hard en met succes aan om alle regionale 
en lokale overheden op één lijn te krijgen.

In het IJsselmeergebied heeft het regioteam IJsselmeer/Markermeer samen 
met Hiswa-Recron met succes gepleit voor een subsidieregeling voor 
havens die uitgebaggerd moeten worden als gevolg van de invoering van 
het flexibel waterpeil. Het lage winterpeil gaat nu al tijdens het vaarseizoen 
in, waardoor een aantal havens voor dieper stekende boten niet meer 
toegankelijk zouden zijn. 

Ook aan de andere facetten van de watersport wordt gedacht. Zo was het 
regioteam Fryslân betrokken bij het plaatsen van een nieuwe kanosteiger 
bij de Leijen en pleiten we via het regioteam Zuid-Holland-Midden in 
Gouda voor doorvaarbare klepstuwen in de plannen om de binnenstad af te 
dammen om de bodemdaling tegen te gaan. 

Daarnaast zijn we gestart met het breder communiceren van onderwerpen, 
stand van zaken en al dan niet behaalde successen vanuit de regioteams. 
Op deze manier weten zowel de leden, verenigingen en de (regionale) media 
welke zaken het Watersportverbond oppakt en wat de status is.

Dit is een greep uit de resultaten. Wilt u meer weten? Kijk dan op de 
regiopagina’s op watersportverbond.nl of kijk het jaaroverzicht terug.

2.3 Sportstimulering/-kennismaking (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. 

https://www.watersportverbond.nl/recreatiesport/in-mijn-regio
https://www.watersportverbond.nl
https://www.youtube.com/watch?v=cesLVd33rSg&t=1s
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Optimist on Tour
Optimist on Tour had door de lockdown in 2020 een stroeve start. Een 
aantal stops in het vaarseizoen zijn hierdoor komen te vervallen of zijn 
verplaatst naar 2021. Tegen de zomer werden de regels met betrekking tot 
activiteiten voor kinderen versoepeld en was het weer mogelijk om kinderen 
kennis te laten maken met de watersport. In 2020 zijn er uiteindelijk 6 
Optimist on Tours geweest en 2 Optimist on Tours in het zwembad. Op deze 
manier hebben 5.777 kinderen alsnog kennisgemaakt met de watersport. 
In de zomervakantie lagen we maar liefst zeven weekenden naast het 
Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Wereld van Water
Tijdens de sluiting van de basisscholen heeft het Watersportverbond een 
variant op het lespakket van de Wereld van Water voor scholen ontwikkeld, 
speciaal voor ouders om thuis met hun kinderen te doen. Deze speciale 
thuiseditie met eenvoudige lessen is te vinden op dewereldvanwater.nl.

Q-cup
In 2020 is het niet mogelijk gebleken om Q-cupwedstrijden te organiseren bij 
verenigingen en vaarscholen. Hierdoor is ook de landelijke finale komen te 
vervallen voor 2020. Voor 2021 is een beperkt aantal locaties weer begonnen 
met de voorbereiding op een nieuw seizoen.

2.4  Opleidingen

Met het opleiden van voldoende instructeurs, trainers en officials willen wij 
de aangesloten verenigingen in staat te stellen tot een goed sportaanbod 
te komen. Dat zijn toertochten, lessen, trainingen en wedstrijden. Daarnaast 
ontwikkelt en onderhoudt het Watersportverbond diplomalijnen (deels onder 
de vlag van de CWO) voor de consument.

Watersport Academy Online
In 2020 is een grote stap voorwaarts gemaakt in de ontwikkeling van de 
Watersport Academy Online, de elektronische leeromgeving (ELO) van het 
Watersportverbond. Met steun vanuit het Innovatiefonds van NOC*NSF zijn 
de opleidingen tot instructeur en trainer in een geheel nieuw jasje gegoten 
en voldoen deze aan de vereisten van de moderne tijd. In een mix van 
e-learning, opdrachten met begeleiding op afstand en directe begeleiding 
in de praktijk, wordt men nu via het ‘blended learning principe’ opgeleid tot 
zelfstandig instructeur, trainer of official.

Instructeurs
De technisch vernuftige sportoverstijgende instructeurslijn was als eerste 
klaar en 95 kandidaten vonden de weg naar een persoonlijke leercoach. 
Naast de landelijke opleiding voor alle sporten zijn er  5 kitesurfscholen, 2 
windsurfverenigingen, 2 kanoverenigingen, 1 kanoschool, 1 Scouting RA en het 
CIOS Heerenveen geaccrediteerd om via de Watersport Academy Online hun 
instructeurs op te leiden.

Trainers
Ook de trainersopleiding op niveau 3 is gereed gemaakt voor gebruik in 
de online omgeving. Vooral de inhoud en het niveau van deze opleiding 
moest opnieuw overwogen worden om deze beter aan te laten sluiten bij het 
vereiste niveau in het veld. De lancering staat gepland voor maart 2021. De 
kanosport krijgt een eigen (kano)disciplineoverstijgende opleiding die in april 
2021 beschikbaar zal zijn. Deze laatste opleiding wordt ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met het Platform Kanosport.

In oktober is met 16 kandidaten een speciale opleiding tot Zeiltrainer 4 voor 
(ex-)topsporters gestart. Corona gooide als snel roet in het eten waardoor 
de geplande opleidingsweekenden uitgesteld moesten worden tot 2021. In 
de tussentijd is het contact wel warm gehouden en zijn de kandidaten op 
afstand aan het werk gezet met hun persoonlijke ontwikkelingsplan.

https://www.wereldvanwater.nl
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Officials
In samenwerking met het Platform Wedstrijdsport: zeilen, kite- en windsurfen 
is de opleiding tot Wedstrijdleider (niveau 3) ontwikkeld. In een pilot zijn 2 
verenigingen gestart met 7 kandidaten. De verdere uitrol staat gepland voor 
2021 en de eerste verenigingen die ermee aan de slag willen hebben zich 
reeds gemeld.

Motorboot
In de winter is in opdracht van de VAMEX en in samenwerking met de leden 
van de examencommissie een uitgebreide e-learning cursus ontwikkeld 
voor de beginnende en semi-gevorderde motorboot- of sloepvaarder. Na de 
lancering in maart vonden 381 cursisten de weg naar deze e-learning cursus. 
75 daarvan rondde de cursus met succes af. 

Watersporttest.nl
In november en december zijn de voorbereidingen getroffen voor de 
overname en integratie van de elektronische leeromgeving van Henk Plaatje: 
Watersporttest.nl. Deze waardevolle omgeving met 400 vragen over de 
Regels voor Wedstrijdzeilen en vele andere watersport gerelateerde content 
met 1.100 actieve gebruikers blijft hiermee behouden voor de watersport.

Zie voor opleidingen ook: 3.2 Wedstrijdinfrastructuur.
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3.  Wedstrijdsport: zeilen, kite- en 
windsurfen

DOEL EN HOOFDLIJN

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

AANPAK, VOORTGANG EN RESULTATEN 2020

3.1 Participatie

Platform Wedstrijdsport: zeilen, kite- en windsurfen
In het afgelopen jaar heeft de rol van het Platform Wedstrijdsport: 
zeilen, kite- en windsurfen zich ontwikkeld qua positie binnen het 
Watersportverbond. Het platform heeft rechtstreekse zeggenschap en 
verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van de sport.
 
Het Platform biedt een vertegenwoordiging van de wedstrijdsport 
binnen het geheel van het Watersportverbond, waardoor zeilers, 
officials en trainers, individueel of juist via aangesloten verenigingen en 
klassenorganisaties hun belangen kunnen waarborgen. De basis voor 
een sluitende begroting, die duidelijk inzicht geeft van inkomsten en 
uitgaven met betrekking tot wedstrijdsport, is vastgelegd voor 2021. De 
samenwerking tussen het Platform en de werkorganisatie ontwikkelt zich 
goed en zorgt voor een zinvolle afstemming en integratie van activiteiten.

Opschonen van data
In 2020 is er fors doorgepakt op het schonen van de data. Zo zijn de 
klassen, klassenorganisaties en wedstrijdorganiserende verenigingen 
gevalideerd en de betrokken functionarissen geactualiseerd aan de hand 
van websites. Bovendien zijn de verbondsmeters, klassencontroleurs 
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en technische commissieleden vastgelegd, waardoor er meer inzicht 
beschikbaar is gekomen en er, in samenhang met de Technische Commissie 
Wedstrijdzeilen, focus kan worden bepaald. Een van de onmiddellijke 
voordelen hiervan is een betere bereikbaarheid van betrokkenen voor 
(wederzijdse) informatievoorziening.

Ook de wedstrijdkalender is nu een duidelijk verzamelpunt voor alle 
wedstrijden in Nederland.

3.2  Wedstrijdinfrastructuur
 Trainingen, wedstrijden en evenementen
Alhoewel vele evenementen vanwege het coronavirus geannuleerd, 
uitgesteld of aangepast moesten worden, zijn vrijwel alle mogelijkheden 
om trainingen en wedstrijden te organiseren benut door de verenigingen, 
klassenorganisaties, zeilers en officials met o.a. 73 Nederlandse 
Kampioenschappen. Vanwege de pandemie zijn zowel het Jeugd WK zeilen 
als het WK Zeilen in Den Haag een jaar uitgesteld naar respectievelijk 2022 
en 2023. 
 

Wedstrijddocumentatie
Gedurende het jaar is een start gemaakt met de centrale controle van 
wedstrijddocumentatie. Samen met de organiserende autoriteit zijn 38 
evenementen gecontroleerd. Van de ruim 3.500 deelnemers waren er 
uiteindelijk circa 750 gevallen die niet aan de regelgeving voldeden (veelal 
ontbrekende licentie en/of certificaat voor de boot). Voor 2021 is uiteindelijk 
rond de ALV van december 2020 een aangepaste licentiestructuur 
gecommuniceerd in samenspraak met de diverse betrokken partijen en 
wordt ingezet op een bredere controle en handhaving.
 
In 2020 zijn 3.200 licenties afgegeven, 1.200 rating certificaten en 230 
eenheidsklassen certificaten.

Wedstrijdkader 
De opleidingslijn is verder ontwikkeld. Een complete opleidingsmogelijkheid 
voor vrijwilligers is nu gratis beschikbaar via Watersport Academy Online 
(e-learning). Ook is het nu mogelijk om Wedstrijdleider niveau 3 via 
e-learning te behalen. De ervaring die is opgedaan bij het ontwikkelen en 
opleveren van deze opleidingen zal ertoe leiden dat verdere opleidingen 
versneld aangeboden kunnen worden. 

Ook de opleiding van trainers heeft een impuls gekregen door de versnelde 
niveau 4 opleiding voor (ex-)topsporters. O.a. door deze trainersopleiding 
is er een goede inzetbaarheid t.b.v. verenigingen en klassenorganisaties. 
Momenteel worden er bij 11 klassenorganisatie en 12 verenigingen (en 
uiteraard het Watersportverbond zelf) 66 trainersrollen vervuld door 
gekwalificeerde trainer/coaches.
 
Met 1.599 erkende officials lijkt het kader op peil, maar vergrijzing en beperkte 
inzetbaarheid van officials buiten de eigen vereniging maakt de noodzaak 
van verjonging en dus vernieuwing van de opleidingen een belangrijk punt 
voor 2021. Gelukkig zijn, met name door de nieuw aangeboden e-learning 
opties 468 nieuwe official erkenningen afgegeven. Zie voor opleidingen ook: 
2.4 Opleidingen.
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4. Kanosport
DOEL EN HOOFDLIJN

De doelen, aanpak, voortgang en resultaten voor de kanosport vallen samen 
met die van recreatie- en wedstrijdsport. In dit hoofdstuk leest u een aantal 
specifieke zaken.

AANPAK, VOORTGANG EN RESULTATEN 2020

4.1  Recreatiesport

• Er zijn veel stimuleringsactiviteiten voor jeugd en 
kennismakingscursussen georganiseerd in het voorjaar / zomer. 
Bijvoorbeeld bij Kanovereniging Viking in Venlo (zie:  
https://limburg.bbvms.com/view/website/3993725.html) en RKV Het 
Anker (zie: https://www.rkvhetanker.nl/2020/06/zomer-cursus-kanoen).

• KV Keistad uit Amersfoort wint de Ruytenschildtbeker, de onderscheiding 
voor de kanovereniging met de grootste ledengroei. Een groei van 
zo’n 40 leden afgelopen jaar naar ruim 250 leden en is daarmee de 
kanovereniging met de meeste leden.

• Sinds najaar 2020 zijn we ook te volgen op Instagram: kanosportnl.

4.2  Wedstrijdsport

• In september 2020 is er een coronaproof NK K1 Marathon bij de 
Eindhovense Kanovereniging Beatrix en een NK K2 Marathon bij de 
Rotterdamsche Cano Club georganiseerd. 

• Er is dit jaar gestart met het ontwikkelen van een trainersopleiding 

https://limburg.bbvms.com/view/website/3993725.html
https://www.rkvhetanker.nl/2020/06/zomer-cursus-kanoen/
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kanosport. Met medewerking van de commissies Kanopolo, Kanoslalom 
en Marathon. Planning om in april 2021 hiermee te kunnen starten. 

4.3 Topsport

Kanosprint
Op de valreep van 2020 een mooie ontwikkeling. De talenten van de 
Focusgroep gaan zich, met de ondersteuning van de Gemeente Rotterdam, 
vestigen op de Willem-Alexanderbaan. Met de partners in Rotterdam 
hebben wij de ambitie om de kanosport, met name kanosprint, maximaal te 
ontwikkelen op het vlak van topsport, evenementen en fysieke infrastructuur. 
Met als concrete stip op de horizon een olympische deelname in 2024 en 
olympisch succes in 2028. Aansluitend hebben alle partijen de intentie om 
separaat een plan op te stellen om de kanosport te stimuleren en verder te 
ontwikkelen in Rotterdam en omstreken.

Kanoslalom
Vanwege corona een uitgedunde wedstrijdkalender. Martina Wegman kon in 
haar ‘thuisland’ Nieuw-Zeeland met minimale beperkingen goed doortrainen 
met het Nieuw-Zeelandse team. Lena Teunissen leverde in de K1 een heel 
sterke prestatie met finaleplaatsen op zowel het EK senioren als het EK U23. 
Maartje Otten behaalde een finaleplek bij de World Cup.
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5. Topsport
DOEL EN HOOFDLIJN

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

AANPAK, VOORTGANG EN RESULTATEN 2020

Onze olympische selectie begon het jaar 2020 fantastisch. De WK RS:X 
en WK Laser Radial in Melbourne leverde 3 wereldkampioenen op. Lilian 
de Geus en Kiran Badloe werden opnieuw wereldkampioen in de RS:X 
klasse, Dorian van Rijsselberghe eindigde hier als tweede. Bij het WK Laser 
Radial stonden er maar liefst vier Nederlandse dames in de top 10! Marit 
Bouwmeester pakte opnieuw de wereldtitel vlak voor Maxime Jonker die 
het zilver pakte. Daphne van der Vaart en Mirthe Akkerman eindigden op de 
zevende en tiende plaats.

Kwalificatiestrijd Van Rijsselberghe en Badloe
Vrienden en trainingspartners Dorian en Kiran schreven sporthistorie met hun 
onderlinge strijd om dat ene olympische ticket,die uiteindelijk werd beslist in 
het laatste rak van de laatste wedstrijd; na 3 WK’s waar ze om de beurt goud 
en zilver behaalden. Ze behaalden daarmee niet alleen het allerhoogste 
niveau van windsurfen, maar een minstens zo hoog niveau van onderling 
respect en fair play. Pure reclame voor de zeilsport.

Voorbereiding op Olympische Spelen
In de voorbereiding op de Olympische Spelen staat één ding vast: maak 
tijdige keuzes en durf te prioriteren, want de start van de Olympische 
Spelen wordt nooit uitgesteld. Maar in het jaar 2020 gebeurde dit toch. De 
Olympische Spelen werden door het coronavirus met een jaar uitgesteld.  
Hoe ga je met een extra jaar om? Voor ieder team bleek dit totaal 
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verschillend, passend bij de diversiteit van onze olympische selectie.  

Het uitstel gaf met name ook veel kansen: toch een aanpassing in het 
begeleidingsteam, een jaar extra om sterker te worden. Of nog mooier: 
een 7e team dat zich plaatst voor de Olympische Spelen. Gefeliciteerd Bart 
Lambriex en Pim van Vugt met jullie selectie in de 49er!
Parallel aan de voorbereiding op Tokio zijn ook de programma’s voor Parijs 
(2024) opgestart. De definitieve acceptatie van het Offshore mix op het 
olympisch programma is uitgesteld naar 2021.

Definitieve doorbraak foilen
2020 stond ook voor de definitieve doorbraak van het foilen. De 
windsurftalenten stapten massaal over naar de nieuwe iQ Foil, we gingen 
van start in de foiling Nacra17 en er vormde zich een geheel nieuwe groep 
kitefoilers: Kitefoil TeamNL. 
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6. Bestuur en bureau
AANPAK, VOORTGANG EN RESULTATEN 2020

6.1  Bestuur

Wijzigingen in de samenstelling
In 2020 zijn Ernst Jan Broer en Wouter van Catz aangetreden als 
respectievelijk voorzitter en penningmeester. Samen met Jan Stelwagen 
(secretaris/vice-voorzitter), Peter Burggraaff (wedstrijdsport), Marieke 
Poulie (topsport) en Frank van den Wall Bake (marketing en sponsoring) 
vormden zij het bestuur. Eind 2020 zijn de voorbereidingen gestart om ook de 
portefeuilles kanosport en recreatiesport in te vullen. Het bestuur draagt voor 
beide functies kandidaten voor in de ALV van mei 2021.

Platformstructuur
In 2020 zijn wij begonnen met de platformstructuur. In eerste instantie 
gaat het naast Topsport om Wedstrijd-, Kano,- en Recreatiesport. Met de 
nieuwe structuur willen wij zorgen dat iedereen zich vertegenwoordigd 
voelt en zich meer kan herkennen in het Watersportverbond. De platforms 
spelen een belangrijke rol in de inspraak en bevorderen de samenwerking 
tussen watersporters, verenigingen, vrijwilligers, bureau en bestuur. Het 
platform Kanosport draait al meerdere jaren. 2020 was het eerste volledige 
jaar van het platform Wedstrijdsport: zeilen, kite- en windsurfen. Waar 
deze platforms zijn samengesteld uit vrijwilligers is het platform Topsport, 
vanwege de doelen, werkwijze en financiering, een platform dat opereert met 
bureaumedewerkers. Het platform Recreatiesport start onder aanvoering 
van het te benoemen bestuurslid en legt het accent op belangenbehartiging, 
verenigingsondersteuning, instroom en productontwikkeling. Over 
de samenwerking binnen dit platform is uitvoerig gesproken met de 
regiovertegenwoordigers. Samen met een aantal verenigingen vroegen zij 
extra aandacht voor het thema belangenbehartiging. In die gesprekken is 
ook besloten niet langer te werken met gewesten. De regioteams gaan wel 
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nog meer samenwerken en hebben in onderling overleg de regiogrenzen 
enigszins aangepast.

ALV’s
Het jaar kende naast de twee gebruikelijke ALV’s een extra ALV in juli. Net 
zoals veel van de ALV’s van onze leden vonden alle drie de bijeenkomsten 
online plaats. Dit werd mogelijk gemaakt door de Tijdelijke Wet Covid-19. Met 
de inzet van een gespecialiseerd bedrijf was het vergaderen digitaal mogelijk 
inclusief het stemmen. Hoewel met minder interactie en ontmoeting waren 
de opkomst en betrokkenheid goed.

Vrijwilligers
De watersport wordt mogelijk gemaakt door duizenden vrijwilligers in het 
hele land. Een kleine 200 vrijwilligers zijn actief in de besturen, platforms, 
commissies en raden van het Watersportverbond zelf. Voor alle vrijwilligers 
was 2020 anders dan anders. Online vergaderen was de nieuwe realiteit. 
Deze ontwikkeling biedt zeker kansen voor ons als landelijke organisatie maar 
dan wel in combinatie met persoonlijk contact waarin we met elkaar aan 
onze sport werken. In 2021 maken we verder werk van het vrijwilligersbeleid.

Financiële commissie
In 2020 zijn de rol en taken van de Controleraad tegen het licht 
gehouden en heeft de ALV ingestemd met de omvorming naar een 
Financiële Commissie. Met een duidelijke opdracht en daarbij passende 
bevoegdheden. De ALV heeft hiermee ingestemd.Wij zijn blij dat het ook 
gelukt is vier enthousiaste en zeer ter zake kundige leden te vinden die 
invulling gaan geven aan deze commissie.

Aansluiting ISR
De minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF schrijven voor dat alle 

sportbonden vanaf 2021 beschikken over een onafhankelijke aanklager voor 
seksuele intimidatie. Dit is nodig om te voldoen aan het reglement Seksuele 
Intimidatie en de bijbehorende meldplicht bij vermoedens van misbruik. 
Topsportbonden moeten bovendien een aanklager voor dopingzaken en 
matchfixing hebben. In overleg met de zeil-, tucht- en beroepsraad en 
NOC*NSF is er voor gekozen om aansluiting te zoeken bij het Instituut voor 
Sport Rechtspraak (ISR), zoals de meeste sportbonden in Nederland. Deze 
wijzigingen worden geformaliseerd in nieuwe statuten die in 2021 aan de 
leden voorgelegd gaan worden. In aansluiting daarop wordt ook de positie 
en de bemensing van de zeil-, tucht- en beroepsraad geactualiseerd en 
gereglementeerd.

De tucht- en beroepsraad kenden dit jaar geen zaken. De zeilraad had er één.

6.2  Bureau

Corona
Door corona vormde thuiswerken de hoofdmoot voor de medewerkers 
van het Watersportverbond. Hoewel de werkzaamheden zich lenen voor 
thuiswerken en online vergaderen en er reistijd werd uitgespaard, is het zeker 
in het jaar van een reorganisatie lastig en vooral ongewenst om elkaar als 
team zo beperkt te treffen. 

Voor de topsporters is er maatwerk afgesproken met NOC*NSF en de 
ministeries maar ook zij verbleven meer dan anders in Nederland. 

Reorganisatie
Door een teruglopend ledenaantal, minder subsidie en directe inkomsten 
uit producten en diensten stonden de lange termijn financiën van het 
Watersportverbond onder druk. Daarbij kwam nog de extra onzekerheid door 
Corona en het op dat moment nog niet afgeronde sponsortraject. Om de 
continuïteit te waarborgen moesten er daarom kosten gereduceerd worden. 
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Omdat personeelskosten een substantieel deel van onze uitgaven zijn, was 
een reorganisatie helaas onvermijdelijk.

Het Watersportverbond is teruggegaan in het aantal medewerkers (10 
in getal). Er zijn geen taken afgestoten en dat betekent dat in de tweede 
helft van 2020 een start is gemaakt met het vormen van een compacte, 
slagvaardige en resultaatgerichte organisatie met duidelijke focus op de 
doelgroepen.

Er is gereorganiseerd op bedrijfseconomische grond met maatwerk, 
vaststellingsovereenkomsten en vrijstelling van werk voor de betrokken 
medewerkers. Het was een ingrijpend traject. Natuurlijk in de eerste plaats 
voor de collega’s die moesten vertrekken maar ook met een grote impact 
op de collega’s die zijn gebleven. Zij leefden mee en ervaren, zeker net na de 
reorganisatie, een toegenomen werkdruk. Wij monitoren dit nauwlettend.

Wij hebben de reorganisatie relatief snel kunnen doorvoeren om op die 
manier duidelijkheid voor alle betrokkenen te creëren. Dit kon omdat wij 
ons deskundig hebben laten bijstaan en goed hebben samengewerkt met 
de personeelsvertegenwoordiging. Wij zijn blij dat het merendeel van de 
vertrokken medewerkers inmiddels een andere baan heeft gevonden.

ICT
Het Watersportverbond ondervindt hinder van de huidige ICT-inrichting. In 
2020 zijn er weer noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd en met effect 
maar er is, met behulp van gesubsidieerde inzet, ook een meer fundamentele 
aanpak gestart. De processen en de administratieve inrichting wordt tegen 
het licht gehouden om de automatisering daarop af te stemmen. Ook in 2021 
zal dit parallelle spoor gevolgd worden.

ICP
In 2020 belichtte Nieuwsuur misbruik van het ICP. Het Watersportverbond 
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was op dat moment al in gesprek met het ministerie en de politie over 
aanscherpingen maar, geconfronteerd met nieuwe, expliciete voorbeelden, 
is dat proces versneld. Met de herziening willen wij en het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat (I&W) mogelijk misbruik van het ICP tegengaan 
en ervoor zorgen dat het ICP in de meeste Europese landen, zoals nu het 
geval is, geaccepteerd blijft of weer wordt. Er zijn enkele Europese landen 
waar het ICP voorheen niet tot problemen leidde, maar waar nu wordt 
gehandhaafd  op het ter plaatse niet geaccepteerde ICP. De herziening 
brengt hier nog geen verandering in. Wil je naar die landen (bv. Italië, 
Portugal, Spanje), dan is op dit moment de enige optie een Zeebrief. 

I&W heeft ons verzekerd met de verschillende landen het gesprek aan te 
gaan om tot oplossingen te komen. Daarnaast wordt niet uitgesloten dat er 
een nieuw document komt “tussen” het ICP en de Zeebrief. Dat is echter niet 
aan het Watersportverbond. Wij zullen de voortgang wel monitoren en en het 
belang van een betaalbare en praktische oplossing blijven benadrukken.

Sponsoring
Allianz en het Watersportverbond zijn een partnership overeengekomen voor 
8 jaar. Allianz ondersteunt hiermee het Watersportverbond in haar missie 
Nederlanders veilig, succesvol en met plezier het water op te laten gaan, 
nu en in de toekomst. Daarnaast is Allianz hoofdsponsor geworden van het 
Jeugd WK 2022 en het WK Zeilen 2023 in Den Haag, en de jaarlijkse Allianz 
Regatta, voorheen Medemblik Regatta. De evenementen zijn ook de reden 
dat TIG Sports partner is in de overeenkomst. Het brede partnership in de 
watersport sluit aan bij het doel van  Allianz - ‘We secure your future’. Het 
is tevens een aanvulling op het wereldwijde partnership van Allianz met de 
Olympische en Paralympische Spelen.

Het Watersportverbond zorgt er met haar verenigingen voor dat 
Nederlanders een leven lang met plezier, succes en veilig kunnen genieten 
op het water. De Nederlandse topzeilers domineren al enkele jaren de 
wereldtop. Met het partnership willen Allianz en het Watersportverbond met 
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vertrouwen en toewijding verder bouwen aan de toekomst van de watersport 
in Nederland. Dat betekent bouwen aan het plezier van huidige en nieuwe 
sporters op het water, aan de innovatie van de sport en het toegankelijk, 
schoon en veilig houden van de Nederlandse wateren.

De synergie tussen de drie partners met betrekking tot bovenstaande 
doelstellingen komt tot uitdrukking met het motto van het partnership: ‘The 
Future is Water’. Het Watersportverbond, Allianz en TIG Sports geloven in de 
kracht van water en in de kracht van sport en bundelen de krachten richting 
de toekomst. Topsport, breedtesport, events, educatie, duurzaamheid en 
innovatie zijn de belangrijkste thema’s.

6.3  Communicatie
Ledennieuwsbrief
In 2020 zijn we gestart met een andere opzet van de ledennieuwsbrief. Geen 
online magazine meer, maar een tweewekelijkse nieuwsbrief richting de leden 
van de verenigingen. De nieuwsbrief brengt relevant en interessant nieuws 
vanuit de gehele breedte: recreatiesport, belangenbehartiging, verenigingen, 
wedstrijd- en topsport, en evenementen. De open ratio ligt gemiddeld rond de 
42% met uitschieters richting de 50%. Het klikratio ligt rond de 12%.

Besturennieuwsbrief
In 2020 is er gestart met een andere opzet van de besturennieuwsbrief. 
De nieuwsbrief heeft een specifieker karakter gekregen en wordt alleen 
verstuurd als hier direct aanleiding toe is, zoals een update van het protocol 
verantwoord sporten, nieuwe wetgeving of andere interessante onderwerpen 
voor verenigingsbestuurders. 

Kanonieuwsbrief
Elke maand ontvangen de leden van de kanoverenigingen een 
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e-mailnieuwsbrief. De nieuwsbrief brengt relevant en interessant 
nieuws vanuit de gehele breedte van de kanosport: toervaren,, 
belangenbehartiging, verenigingen, wedstrijd- en topsport, en 
evenementen. De open ratio ligt gemiddeld rond de 47%. Het klikratio ligt 
rond de 13% met uitschieters naar de 20%.

Webinars 
In 2020 was het helaas bijna niet mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten 
tijdens themabijeenkomsten en andere bijeenkomsten zoals de Landelijke 
Kanodag en de Zeiler van het Jaar Gala. Om onze verenigingen en 
watersporters toch te informeren over bepaalde thema’s zijn de volgende 
webinars georganiseerd:

• Ledenbinding, nu we elkaar niet op de club kunnen ontmoeten, i.s.m. 
DeWeerelt van Sport.

• Communicatie, juist nu!  i.s.m. DeWeerelt van Sport.
• Financieel gezond de crisis door, i.s.m. DeWeerelt van Sport.
• Workshop Modern besturen (voor kanoverenigingen) i.s.m. Academie 

voor Sportkader van NOC*NSF.
• Leer de wind lezen met Kiran Badloe.
• Ontwikkeling naar de top met Nicholas Heiner.
• Data en innovatie met Douwe Broekens
• Racemanagement opleidings webinars tbv het JWK2022 en WK Zeilen 2023.

Doorontwikkeling website en informatievoorziening
In vervolg op de vernieuwde website die eind 2019 is gelanceerd, zijn we 
aan een verdere optimalisatie begonnen om informatie nog sneller en 
makkelijker vindbaar te maken volgens de nieuwe platformstructuur. 

Daarnaast is een periodiek overleg opgezet tussen de afdeling 
marketingcommunicatie en de verschillende platforms (regioteams, 
wedstrijdsport, kanosport, topsport), met als doel met onze  

communicatie betere aansluiting te vinden bij de wensen en behoeften 
van de achterban.

Social media
Ten aanzien van social media is focus aangebracht door het aantal kanalen 
terug te brengen en in te richten volgens de nieuwe platformstructuur 
(Recreatiesport, Wedstrijdsport, Kanosport, Topsport (TeamAllianz)). Het 
aantal volgers op de verschillende kanalen (Facebook, Instagram, Twitter, 
Linkedin) is licht gestegen, evenals de interactie.

Magazine Kanosport
Het magazine Kanosport kende in 2020, net als het jaar daarvoor, vier 
edities en heeft een gelijke oplage van 5.500 magazines. Zorgt altijd voor 
veel leesplezier bij de kanoleden. Dank aan de trouwe adverteerders en de 
schrijvers van de reisverhalen/verenigingsnieuwtjes.
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7. Financiën
Resultaat
Het saldo van de baten in 2020 is lager dan de begrote baten ad € 5.835k. 
Ondanks dat de baten lager zijn uitgevallen dan begroot, is het resultaat 
eind 2020 uitgekomen op een positief saldo van € 359k. Dit is het gevolg van 
een buitengewone bate van € 500k vanwege de liquidatie van de VAMEX, 
en eenmalige reorganisatiekosten ad € 175k. Hiervoor corrigerend is het 
positieve resultaat € 34k, wat in lijn is met de begrotingsopdracht om in 2020 
ongeacht de onzekerheid omtrent COVID-19 niet op een verlies uit te komen.

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

Baten

Het saldo van de subsidie inkomsten van NOC*NSF is hoger uitgevallen dan 
begroot. Deze toename komt hoofdzakelijk door een aanvullende bijdrage 
aan het topsportprogramma met echter ook uitgaven tot gevolg.

De inkomsten uit overige baten zijn € 237k lager uitgevallen dan begroot. Dit 
is m.n. het gevolg van de invloeden van COVID-19 op het watersportseizoen. 
In 2020 zijn de inkomsten op licenties en wedstrijddocumenten € 116k lager 

 Resultaat 2020 Begroting 2020 Resultaat 2019

Subsidies NOC*NSF 2.427.485 2.336.369 2.750.252

Overige subsidies en 
sponsorbijdragen

1.196.740 1.178.600 1.232.878

Contributies en 
ledeninkomsten

1.265.095 1.235.792 1.271.828

Overige baten 847.153 1.084.328 1.329.298

Totaal 5.736.473 5.835.089 6.584.256
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uitgevallen. Dit geldt voor ook voor de inkomsten uit de organisatie van de 
Optimist on Tour (€ 71k), met overigens ook lagere lasten tot gevolg.

Lasten

De personeelslasten zijn door vroegtijdig verloop, grotendeels verband 
houdend met de reorganisatie, gedurende het jaar 2020 lager uitgevallen 
dan begroot. Echter dit wordt teniet gedaan door de met de reorganisatie 
gepaard gaande kosten (€ 175k). De toename op de afschrijvingslasten op 
de materiële- en immateriële vaste activa vloeit met name voort uit  een 
daling in de opbrengsten van verkopen activa ad. € 71k wegens het uitblijven 
van de Olympische Spelen in 2020. 

Het bovenstaande overzicht laat een afname van de exploitatiekosten zien. 

Deze afname is het gevolg van verminderde activiteiten als gevolg van 
COVID-19 wat terug te zien is  € 176k minder exploitatiekosten. Dit wordt 
gedeeltelijk tenietgedaan door een toename van de algemene kosten welke 
wordt veroorzaakt door juridische kosten inzake de personele reorganisatie.
 
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.

Buitengewone bate liquidatie VAMEX
In 2020 is aangekondigd dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat 
de activiteiten van de VAMEX onderbrengt bij het CBR. Hierbij is besloten 
om het batige saldo ten gunste te laten komen aan de 4 oprichtende 
verenigingen, waarvan het Watersportverbond er één is. De verwachte baten 
ad € 500k moeten ten goede komen aan veiligheid en opleidingen. Omdat 
boekhoudkundig een dotatie aan een bestemmingsreserve niet mag leiden 
tot een negatief resultaat, is € 350k aan de bestemmingsreserve gedoteerd 
in 2020. Dit betekent dat bovenop de € 350k in de bestemmingsreserve in de 
komende jaren nog aanvullend € 150k moet worden uitgegeven aan veiligheid 
en opleidingen, welke mogelijk via de post bestemmingsreserve zullen lopen.

Samengevat hebben de daling van de opbrengsten, evenals de daling van 
de kosten veelal verband met COVID-19 en de reactie van bestuur en directie 
om dit op te vangen. Uiteindelijk zorgt de buitengewone bate vanwege de 
liquidatie van de VAMEX tot een positief resultaat van € 359k.

Continuïteit en risico
Voor een toelichting op de continuïteit en een opsomming van de 
financiële risico’s wordt verwezen naar de paragraaf Informatieverschaffing 
over continuïteit als onderdeel van de Grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling in de jaarrekening.

 Resultaat 2020 Begroting 2020 Resultaat 2019

Personeelslasten 2.372.356 2.373.796 2.279.311

Afschrijvingen op activa 258.260 190.491 225.314

Overige lasten 3.246.875 3.377.056 4.192.066

Totaal 5.877.491 5.941.343 6.696.691

 Resultaat 2020 Begroting 2020 Resultaat 2019

Huisvestingslasten 200.071 193.789 199.669

Exploitatiekosten 2.575.675 2.751.506 3.444.690

Verkoopkosten 9.438 - 37.364

Autokosten 13.691 12.261 13.027

Kantoorkosten 246.828 259.500 295.992

Algemene kosten 201.172 160.000 201.324

Totaal 3.246.875 3.377.056 4.192.066
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8. Jaarrekening
Balans per 31 december 2020
(na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2020 31-12-2019

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1

Bedrijfs-software 181.604 265.265

Materiële vaste activa 2

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 223.077 250.236

Andere vaste bedrijfsmiddelen 436.767 453.164

659.844 703.400

Vlottende activa

Vorderingen 3 1.494.968 838.154

Liquide middelen 4 544.784 179.025

2.881.200 1.985.844

31-12-2020 31-12-2019

Passiva

Eigen vermogen 5

Herwaarderingsreserve 6 37.000 37.000

Bestemmingsreserve 350.000 -

Overige reserve 7 1.030.782 1.021.800

1.417.782 1.058.800

Voorzieningen

Overige voorzieningen 34.278 19.933

Kortlopende schulden

Schulden aan banken 8 84 -

Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten

9 282.095 514.432

Schulden ter zake van belastingen en 
premies sociale verzekeringen

10 160.635 89.800

Overige schulden en overlopende passi 11 986.326 302.879

1.429.140 907.111

2.881.200 1.985.844
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Staat van baten en lasten over 2020 Kasstroomoverzicht over 2020

Resultaat 2020 Begroting 2020 Resultaat 2019

Baten 12

Subsidies NOC*NSF 2.427.485 2.336.369 2.750.252

Overige subsidies en 
sponsorbijdragen 1.196.740 1.178.600 1.232.878

Contributies en ledeninkomsten 1.265.095 1.235.792 1.271.828

Overige baten 847.153 1.084.328 1.329.298

5.736.473 5.835.089 6.584.256

Lasten

Lasten uit hoofde van 
personeelsbeloningen 13 2.372.356 2.373.796 2.279.311

Afschrijvingen op immateriële  
en materiële vaste activa 14 258.260 190.491 225.314

Overige lasten 15 3.246.875 3.377.056 4.192.066

Totaal van som der kosten 5.877.491 5.941.343 6.696.691

Totaal van bedrijfsresultaat -141.018 -106.254 -112.435

Vereffeningsopbrengst Stichting 
Vamex 16 500.000 - -

Totaal van netto resultaat -141.018 -106.254 -112.435

Bekostiging uit 
bestemmingsreserve - - 55.000

Totaal van netto resultaat 358.982 -106.254 -57.435

Bestemming saldo van baten en 
lasten

Bestemmingsreserve 350.000 -

Overige reserve 8.982 -57.435

358.982 -57.435

2020 2019

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo van baten en lasten -141.018 -112.435

Aanpassingen voor

Afschrijvingen 14 276.768 251.248

Aan resultaat toegevoegde mutatie bestemmingsreserve - -55.000

Toename van de voorzieningen 176.754 3.716

Afname van de voorzieningen -162.409 -1.613

291.113 198.351

Verandering in werkkapitaal

Aan resultaat toegevoegde mutatie 3 -656.814 -27.803

Toename (afname) van overige schulden 521.945 -188.609

-134.869 -216.412

Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties 15.226 -130.496

Opbrengst vereffening Stichting Vamex 16 500.000

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 515.226 -130.496

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

Verwerving van immateriële vaste activa 1 - -86.460

Verwerving van materiële vaste activa 1 -149.551 -164.942

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding
van materiële vaste activa 2 - 1.553

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten -149.551 -249.849

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten

Correctie mutatie bestemmingsreserve 6 - 55.000

Toename (afname) van de schulden aan kredietinstellingen 8 84 -

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten 84 55.000

Totaal van toename (afname) van geldmiddelen 365.759 -325.345

- 30 -
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

ALGEMENE TOELICHTING

Informatieverschaffing over continuïteit
In 2020 heeft het coronavirus gezorgd voor een internationale crisis met veel 
onzekerheden voor de samenleving en de economie tot gevolg. Wegens 
verregaande maatregelen door overheden wereldwijd om verdere verspreiding 
te voorkomen konden tal van activiteiten niet of in sterk aangepaste vorm 
doorgaan en ontstond er ook druk op de financieringsstromen in allerlei 
sectoren. Vanzelfsprekend ook in de sport-en recreatiesector.

In 2020 eindigde de zogenaamde olympische cyclus met als beoogd slotstuk 
de Olympische Spelen in Tokyo. Als gevolg van de coronacrisis zijn deze 
Olympische Spelen echter verplaatst naar 2021. Deze verplaatsing leidde 
er toe dat de olympische voorbereiding is verlengd. Tegelijkertijd is de 
nieuwe olympische cyclus (met ook nieuwe disciplines op het programma) 
opgestart. In samenwerking met NOC*NSF zijn deze onvoorziene 
omstandigheden programma technisch en financieel opgevangen. In het 
najaar van 2020 is de financiële bijdrage via NOC*NSF voor de komende 
olympische cyclus toegezegd. Het betekent concreet een verlenging met vier 
jaar en een kleine ophoging van de middelen.

In overleg met alle betrokken partijen zijn het Jeugd Wereldkampioenschap 
Zeilen en het Wereldkampioenschap allebei met een jaar uitgesteld 
naar respectievelijk 2022 en 2023. Dit geeft meer rust en zekerheid in de 
voorbereiding en financiering van beide evenementen.

In 2020 eindigde het contract met de hoofdsponsor. Gelet op de hoogte van 
het bedrag cruciaal in de continuïteit van de activiteiten en ambities van 
het Watersportverbond. Eind december is het contract ondertekend met 
Allianz als nieuwe hoofdsponsor voor een periode van acht jaar met een 
sponsorbijdrage van vergelijkbare omvang.

Gezien het onzekere en grillige verloop van de coronasituatie blijft het voor 
het bestuur en de directiemanagement lastig om concrete voorspellingen te 
doen voor 2021 (en de periode daarna). Echter, ten tijde van het opmaken van 
de jaarrekening, is er zekerheid voor de substantiële bijdragen uit subsidies 
en sponsoring. Ook lijkt zich een stabilisatie van de contributies af te tekenen. 
Alertheid geldt voor de seizoensgebonden producten ICP en Licenties.

Als gevolg van de jarenlange terugloop in inkomsten, het vaste karakter van 
de kosten en de onzekerheid rond (toen nog) de hoofdsponsor en corona 
heeft het Watersportverbond in 2020 een reorganisatie aangekondigd 
en doorgevoerd, waarbij het verbond helaas afscheid heeft moeten 
nemen van een tiental medewerkers. Met nauwe betrokkenheid van de 
personeelsvertegenwoordiging is dit met alle medewerkers gelukt in de vorm 
van vaststellingsovereenkomsten en constructief overleg. Het beoogde doel 
van een structurele kostenverlaging is hiermee gerealiseerd.

Op basis van deze feiten hebben bestuur en directie op dit moment 
voldoende vertrouwen in een stabiele en toereikende liquiditeitspositie. 
In de prognose over 2021 is bovendien nog geen rekening gehouden met 
de mogelijke steunmaatregelen die beschikbaar zijn gesteld door de 
overheid. Hoewel bestaande regelingen zijn uitgesloten volgt het verbond 
de ontwikkelingen rond een steunregeling voor sportbonden die niet in 
aanmerking komen voor de bestaande regelingen.

Tot slot beschikt het Watersportverbond over een kredietruimte bij de 
bank van € 200.000. Gegeven de huidige financiële situatie bestaat de 
overtuiging dat tijdig adequaat kan worden bijgestuurd op onzekerheden en 
tegenvallers. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen 

2020 2019

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de periode 179.025 504.370

Toename (afname) van geldmiddelen 365.759 -325.345

Geldmiddelen aan het einde van de periode 544.784 179.025
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van waardering en resultaatbepaling zijn derhalve dan ook gebaseerd op de 
veronderstelling van continuïteit van het verbond.

Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de 
jaarrekening vormt de leiding van Koninklijk Nederlands Watersport Verbond 
zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor 
de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van 
het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de 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, tenzij een specifieke 
andere waarderingsgrondslag is aangegeven.

Grondslagen

Immateriële vaste activa
De immateriële 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.

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.

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.

Bestemmingsreserves
Het gedeelte van de exploitatiekosten dat wordt bekostigd vanuit de 
hiertoe gevormde bestemmingsreserve wordt separaat weergegeven 
in de Staat van Baten en Lasten conform de van toepassing zijnde 
verslaggevingsrichtlijnen.

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 
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die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum 
af te wikkelen. De voorzieningen worden tegen nominale 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.

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 bepaling van het resultaat
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.

Subsidiebaten
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.

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het 
verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Toelichting op de balans

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.

2  Materiële vaste activa

Bedrijfs- 
gebouwen en 

-terreinen

Andere vaste
bedrijfs- 

middelen
Totaal

Stand per 1 januari 2020

Verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs 308.589 2.081.279 2.389.868

Cumulatieve afschrijvingen -58.353 -1.628.115 -1.686.468

Boekwaarde per 1 januari 2020 250.236 453.164 703.400

Mutaties

Investeringen - 149.551 149.551

Afschrijvingen -27.159 -165.948 -193.107

Desinvesteringen - -890.318 -890.318

Afschrijvingen op 
desinvesteringen - 890.318 890.318

Saldo mutaties -27.159 -16.397 -43.556

Stand per 31 december 2020

Verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs 308.589 1.340.513 1.649.102

Cumulatieve afschrijvingen -85.512 -903.746 -989.258

Boekwaarde per 31 december 
2020 223.077 436.767 659.844

Afschrijvingspercentages 0-10% 10-33,33%

Stand per 31 december 2020

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 595.257

Cumulatieve afschrijvingen -413.653

Boekwaarde per 31 december 2020 181.604

Afschrijvingspercentages 11,11-33,33%

Activa

Vaste activa

1  Immateriële vaste activa

Bedrijfs-software

Stand per 1 januari 2020

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 781.209

Cumulatieve afschrijvingen -515.944

Boekwaarde per 1 januari 2020 265.265

Mutaties

Afschrijvingen -83.661

Desinvesteringen -185.952

Afschrijvingen op desinvesteringen 185.952

Saldo mutaties -83.661
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De post nog te ontvangen bedragen bevat ultimo 2020 een bedrag van 
€ 500k, hetgeen toeziet op een te ontvangen bedrag uit hoofde van de 
liquidatie en vereffenning van Stichting Vamex. Medio maart 2021 is dit 
bedrag door het Watersportverbond ontvangen.

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen 545.000 45.072

Vooruitbetaalde kosten 260.591 371.159

Nog door te belasten bedragen 110.137 104.572

Nog te factureren bedragen 15.700 -

Betaalde voorschotten derden 5.643 8.048

Te verrekenen bedragen personeel - 564

937.071 529.415

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen en overlopende activa 937.071 529.415

Belastingen en premies sociale verzekeringen - 25.440

937.071 554.855

31-12-2020

Specificatie boekwaarde gebouwen en terreinen

Gebouw in Bolsward, aanschaffingswaarde per 1-1 25.741 25.741

Gebouw in Bolsward, cumulatieve afschrijvingen per 1-1 - -

Gebouw in Bolsward, (her-)waardering tegen actuele waarde per 1-1 11.259

Verbouwing/huurdersinvesteringen pand Utrecht, 
aanschaffingswaarde per 1-1 271.589

Verbouwing/huurdersinvesteringen pand Utrecht, cumulatieve 
afschrijvingen per 1-1 -58.353

Verbouwing/huurdersinvesteringen pand Utrecht, afschrijvingen in 
boekjaar -27.159

Totaal 223.077

Vlottende activa

31-12-2020 31-12-2019

3  Vorderingen

Debiteuren 557.897 283.299

Overige vorderingen en overlopende activa 937.071 554.855

1.494.968 838.154

Debiteuren

Debiteuren 602.897 366.299

Voorziening dubieuze debiteuren -45.000 -83.000

557.897 283.299
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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

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

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

Voor een nadere toelichting op de bestemmingsreserve wordt verwezen 
naar de toelichting onder punt 16 op pagina 42.

31-12-2020 31-12-2019

4  Liquide middelen

ABN AMRO 544.281 141.983

Diverse banken - 36.564

Kas 503 478

544.784 179.025

31-12-2020 31-12-2019

6  Herwaarderingsreserve

Stand per 1 januari 37.000 37.000

Mutaties - -

Stand per 31 december 37.000 37.000

Herwaarde-
rings- 

reserve

Bestem-
mings- 
reserve

Overige 
reserve Totaal

5  Eigen vermogen

Stand per 1 januari 2020 37.000 - 1.021.800 1.058.800

Mutatie uit resultaatverdeling - 350.000 - 350.000

Uit resultaatverdeling - - 8.982 8.982

Stand per 31 december 2020 37.000 350.000 1.030.782 1.417.782

2020 2019

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari - 55.000

Resultaatverdeling 350.000 -

Onttrekking ten gunste van kosten - -

Stand per 31 december 350.000 55.000
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Voorzieningen

Medewerkers van het Watersportverbond hebben op basis van de CAO 
Sport ter gelegenheid van het 10-, 25- respectievelijk 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 2020 is aan één medewerker een 
jubileum gratificatie uitgekeerd.

Het Watersportverbond heeft in het boekjaar 2020 als gevolg 
van de economische onzekerheid en terugloop in inkomsten een 
reorganisatie aangekondigd en doorgevoerd, in samenspraak met de 
Personeelsvertegenwoordiging en in overeenstemming met van toepassing 
zijnde regelgeving. Teneinde de financiële afwikkeling hiervan correct 
te presenteren is een voorziening getroffen ter omvang van € 175.000, 
welke toeziet op uit te keren transitievergoedingen en te maken kosten 
voor juridisch advies en outplacement ten behoeve van de betrokken 
medewerkers die gedurende 2020 het Watersportverbond hebben moeten 
verlaten. Het ultimo boekjaar bestaand saldo betreft nog te ontvangen 
facturen voor outplacement en juridisch advies.

2020 2019

7  Overige reserve

Stand per 1 januari 1.021.800 1.079.235

Uit resultaatverdeling 8.982 -57.435

Stand per 31 december 1.030.782 1.021.800

31-12-2020 31-12-2019

Overige voorzieningen

Voorziening jubilea 19.945 19.933

Reorganisatievoorziening 14.333 -

34.278 19.933

2020 2019

Voorziening jubilea

Stand per 1 januari 19.933 17.830

Dotatie ten laste van resultaat 1.754 3.716

21.687 21.546

Onttrekking wegens jubilea uitkeringen -1.742 -1.613

Stand per 31 december 19.945 19.933

2020 2019

Reorganisatievoorziening

Stand per 1 januari - -

Dotatie ten laste van resultaat 175.000 -

175.000 -

Onttrekking wegens afwikkeling reorganisatie -160.667 -

Stand per 31 december 14.333 -
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Kortlopende schulden

De schuld aan TIG Sports betreft een betaling van één van de financiële 
partners van het evenement welke eind 2020 nog doorbetaald moest 
worden aan de organisator van het WK 2022, TIG Sports. Deze betaling is in 
2021 uitgevoerd.

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

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 2020 bedraagt de jaarlijkse huurverplichting € 114.198 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 2020 bedraagt de jaarlijkse huurverplichting € 72.000.

Ten behoeve van het Nationaal Topzeilcentrum in Den Haag (NTC Den 
Haag) heeft het Watersportverbond een huurcontract 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 huurovereenkomst te maken huurlasten niet langer op het 
exploitatieresultaat van het Watersportverbond, maar worden volledig 
doorbelast aan het NTC. Aangezien het huurcontract formeel nog wel 
op naam van het Watersportverbond staat en zij dus een contractueel 
aanspreekbare partij is, wordt de onderhavige huurovereenkomst 
onderstaand toegelicht:

Velum Vastgoed B.V., huur Hellingweg 11 Den Haag. De overeenkomst is 
aangegaan per 1 januari 2017 met een looptijd van 4 jaar. Ultimo 2020 eindigt 
de overeenkomst en per dan bedraagt de jaarlijkse huurverplichting  
€ 194.404.

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.

31-12-2020 31-12-2019

8  Schulden aan banken

Rekening-courant Bunq Bank 84

9  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 282.095 514.432

10  Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 103.695 89.800

Omzetbelasting 56.940 -

160.635 89.800

11  Overige schulden en overlopende passiva

Te verrekenen TIG Sports inzake WK 2022 412.982 -

Vooruitontvangen bedragen 285.424 81.056

Rekening-courant (Hoofd-)sponsor 71.146 -

Nettolonen 67.269 -

Reservering vakantiegeld 54.917 80.479

Nog te betalen kosten 49.420 81.729

Reservering vakantiedagen 31.071 42.151

Terug te betalen subsidies 14.097 17.464

986.326 302.879
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Toegezegde sponsorbijdrage
Het Watersportverbond heeft aan de organisatie van het WK 2023 een 
bijdrage van in totaal € 150.000 toegezegd. Deze uitgave zal zich in het 
boekjaar 2023 materialiseren.

Informatieverschaffing over operationele leases

Het Watersportverbond heeft een viertal lease-overeenkomsten afgesloten 
ten behoeve van de inzet van vervoermiddelen:

Muntstad Lease, de overeenkomst is aangegaan met betrekking tot de 
operationele lease van een Skoda Octavia met kenteken J-303-LV, welke 
ten behoeve van de directeur van het Watersportverbond wordt ingezet. Dit 
betreft een zogenaamde voorloopauto tot 1-1-2021, de overeenkomst heeft 
derhalve een beperkte looptijd van circa 3 maanden, ingaande 14 september 
2020. Ultimo 2020 bedraagt de jaarlijkse leaseverplichting € 10.700. 
Overeengekomen is dat de nieuwe operational leaseovereenkomst per 1-1-
2021 dezelfde leaseverplichting zal hebben.

Volkswagen Pon Financial Services B.V., de overeenkomst is aangegaan 
met betrekking tot de operationele lease van 2 Volkswagens Crafter met 
kentekens V-905-SJ en V-906-SJ, welke beiden worden ingezet ten behoeve 
van de sector Topsport. De overeenkomst gaat in per 15 maart 2018 en 
heeft een looptijd van 60 maanden. Ultimo 2020 bedraagt de jaarlijkse 
leaseverplichting € 21.006.

Toyota Financial Services, de overeenkomst is aangegaan met betrekking tot 
de operationele lease van 9 Toyota’s ProAce DC, welke allen primair worden 
ingezet ten behoeve van de sector Topsport. De overeenkomst gaat in per 9 
januari 2018 en heeft een looptijd van 60 maanden. Ultimo 2020 bedraagt de 
jaarlijkse leaseverplichting € 53.265.

Gebeurtenissen na Balansdatum
Ook in 2021 duurt de coronacrisis nog voort en zijn veel beperkingen nog van 
kracht met substantiële economische gevolgen. Ook het Watersportverbond 
merkt dat sprake is van economische uitdagingen en heeft hierop 
gedurende het afgelopen boekjaar zoveel mogelijk geanticipeerd.

De vaste kosten zijn structureel verlaagd en zowel het jaar- als het 
investeringsprogramma voor 2021 zijn aangepast op de huidige 
omstandigheden en mogelijkheden.

Vertrouwenwekkend zijn de verwelkoming eind 2020 van een nieuwe sponsor 
voor de komende jaren alsmede de reeds, ten tijde van het opstellen van 
deze jaarrekening, toegezegde subsidiebijdragen voor 2021. Op basis van 
deze uitgangspunten zien bestuur en directie het komende boekjaar met 
vertrouwen tegemoet.

Er zijn een tweetal specifieke gebeurtenissen. Begin 2021 is de vrijval van 
het coronanoodfonds van NOC*NSF beschikt. Dit heeft een extra bijdrage 
voor het Watersportverbond van € 85.000 tot gevolg. Hoewel bestaande 
regelingen zijn uitgesloten volgt het verbond de ontwikkelingen rond een 
steunregeling voor sportbonden die niet in aanmerking komen voor de 
bestaande regelingen.

Eind 2020 en begin 2021 heeft het Watersportverbond gesprekken gevoerd 
met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de politie over een 
herziening van het Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen (ICP). 
Het Watersportverbond is door het ministerie aangewezen als één van 
de bonden die in Nederland bevoegd is om het ICP uit te geven. Met de 
herziening willen wij eventueel misbruik van het ICP tegengaan en ervoor 
zorgen dat het ICP in de meeste Europese landen, zoals nu het geval is, 
geaccepteerd blijft. Er zijn enkele Europese landen waar het ICP voorheen 
niet tot problemen leiden, maar waar nu gehandhaafd wordt op het ter 
plaatse niet geaccepteerde ICP. De herziening brengt hier vooralsnog geen 
verandering in. Voor landen als bv. Italië, Portugal, Spanje is op dit moment 
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de enige optie een Zeebrief. Wij realiseren ons dat de Zeebrief qua type 
document, kosten en complexiteit niet altijd aansluit bij de behoefte. Aan dat 
gegeven kunnen wij op dit moment helaas niets veranderen. Wij monitoren 
deze ontwikkelingen voor onze klanten en achterban maar vanzelfsprekend 
ook voor onze eigen organisatie. Het is moeilijk de gevolgen van de 
herziening precies in te schatten. Voorzichtigheidshalve is de verwachte 
omzet voor 2021 met € 100.000 naar beneden bijgesteld.

Tot slot; wij zullen het beleid en het advies van de diverse nationale 
instellingen rond corona blijven volgen en zullen tegelijkertijd ons uiterste 
best doen om onze activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten 
zonder daarbij de gezondheid van onze medewerkers, vrijwilligers en sporters 
in gevaar te brengen.

Toelichting op de staat van baten en lasten

De van het NOC*NSF ontvangen subsidies worden onderstaand nader 
uitgesplitst op basis van de categoriale indeling van het NOC*NSF zelf en ter 
aansluiting met de subsidieverantwoording.

Resultaat 2020 Begroting 2020 Resultaat 2019

12.  Baten

Subsidies NOC*NSF 2.427.485 2.336.369 2.750.252

Overige subsidies en 
sponsorbijdragen 1.196.740 1.178.600 1.232.878

Contributies en ledeninkomsten 1.265.095 1.235.792 1.271.828

Overige baten 847.153 1.084.328 1.329.298

5.736.473 5.835.089 6.584.256

Uitsplitsing subsidies NOC*NSF

1.1 Sportbonden 496.207 - 524.066

3.1a Maatwerkfinanciering 
Topsport 2.046.587 - 1.911.186

3.1e Eénmalige investeringen 2018 - - -

3.6 Afbouwregeling - - -

4.1 Maatwerkbudget Innovatie 94.800 - 100.000

3.1b Actiebudget - - 215.000

9.0 Reallocatie -210.109 - -

2.427.485 - 2.750.252

3.2c Vervoersvoorziening Talent 
TeamNL Sporters - - -

Totaal 2.427.485 - 2.750.252

13 Lasten uit hoofde van 
personeelsbeloningen

Lonen 1.715.889 1.781.646 1.734.633

Sociale lasten en pensioenlasten 417.268 474.776 431.960

Overige personeelskosten 239.199 117.374 112.718

2.372.356 2.373.796 2.279.311

Lonen

Brutolonen en -salarissen 1.741.452 1.781.646 1.736.713

Mutatie reservering vakantiegeld -25.563 - 7.899

Ontvangen uitkeringen ziekengeld - - -9.979

1.715.889 1.781.646 1.734.633
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De pensioenlasten volgens begroting zijn begrepen in de post sociale lasten.

Gemiddeld aantal werknemers (FTE)

2020 Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 31,00

2019

Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 32,00

Resultaat 2020 Begroting 2020 Resultaat 2019

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten 263.635 474.776 273.824

Pensioenlasten 153.633 - 158.136

417.268 474.776 431.960

Overige personeelskosten

Dotatie reorganisatie voorziening 175.000 - -

Vergoeding reis- en verblijfkosten 34.166 - 57.673

Reiskostenvergoeding woon-
werk 10.679 75.536 27.184

Studie- en opleidingskosten 6.901 15.000 12.194

Arbodienst 721 10.000 1.595

Overige personeelskosten 11.732 16.838 14.072

239.199 117.374 112.718

14  Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Afschrijvingen immateriële vaste 
activa 83.661 88.000 61.395

Afschrijvingen materiële vaste 
activa 174.599 102.491 163.919

258.260 190.491 225.314

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Afschrijvingskosten 
Bedrijfssoftware 83.661 88.000 61.395

Afschrijvingen materiële vaste activa

Gebouwen en -terreinen 27.159 27.500 27.159

Andere vaste middelen 165.948 164.991 162.694

193.107 192.491 189.853

Boekwinst verkoop materiële 
vaste activa -18.508 -90.000 -25.934

174.599 102.491 163.919
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Bijzondere bate liquidatie Vamex
In 2020 is door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aangekondigd 
dat de activiteiten van de Stichting Vamex zullen worden ondergebracht 
bij het CBR, welk besluit tevens heeft geleid tot de liquidatie van Stichting 
Vamex. Hierbij is besloten om het batige saldo ten gunste te laten komen van 
de vier oprichtende verenigingen, waarvan het Watersportverbond er één is.  

Resultaat 2020 Begroting 2020 Resultaat 2019

15  Overige lasten

Huisvestingskosten 200.071 193.789 199.669

Exploitatiekosten 2.575.675 2.751.506 3.444.690

Verkoopkosten 9.438 - 37.364

Autokosten 13.691 12.261 13.027

Kantoorkosten 246.828 259.500 295.992

Algemene kosten 201.172 160.000 201.324

3.246.875 3.377.056 4.192.066

Huisvestingskosten

Huur en servicekosten 200.071 193.789 199.669

Exploitatiekosten

Exploitatiekosten Topsport 2.083.825 2.039.666 2.449.155

Exploitatiekosten Communicatie 
en Sponsoring 230.391 271.000 298.938

Exploitatiekosten Wedstrijdsport 132.816 149.515 255.830

Exploitatiekosten Recreatieve Sport 122.421 272.725 433.089

Exploitatiekosten Verenigingen 6.222 18.600 7.678

2.575.675 2.751.506 3.444.690

Verkoopkosten

Mutatie voorziening dubieuze 
debiteuren 9.438 - 37.364

Autokosten

Operational leasekosten auto 13.691 12.261 13.027

Resultaat 2020 Begroting 2020 Resultaat 2019

Kantoorkosten

Kosten automatisering 232.708 239.000 257.137

Kantoorbenodigdheden 6.560 6.500 3.306

Telefoon- en internetkosten 3.877 5.000 5.249

Porti 2.485 5.000 10.920

Kosten salarisadministratie 908 - 14.137

Drukwerk 290 4.000 1.479

Overige kantoorkosten - - 3.764

246.828 259.500 295.992

Algemene kosten

Lidmaatschappen en 
contributies 57.391 73.000 73.446

(Juridische) advieskosten 51.825 6.000 22.001

Bestuurskosten 34.547 25.500 44.884

Accountantskosten 34.314 30.000 30.000

Assurantiepremie 16.701 15.500 15.325

Bankkosten 6.482 10.000 13.770

Overige algemene kosten -88 - 1.898

201.172 160.000 201.324

16  Vereffeningsopbrengst Stichting Vamex

Uitkering door vereffenaar 500.000 - -
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De verwachte baten ad € 500k moeten ten goede komen aan veiligheid 
en opleidingen en zijn dus een geoormerkte bate. Omdat boekhoudkundig 
een dotatie aan een bestemmingsreserve niet mag leiden tot een negatief 
resultaat, is € 350k aan de bestemmingsreserve gedoteerd in 2020. Dit 
betekent dat bovenop de € 350k in de bestemmingsreserve in de komende 
jaren nog aanvullend € 150k moet worden uitgegeven aan veiligheid en 
opleidingen, welke mogelijk via de post bestemmingsreserve zullen lopen. 
Vooruitlopend op de bekrachtiging in de Algemene Ledenvergadering is deze 
eerste dotatie van € 350k reeds verwerkt in de jaarrekening. 

OVERIGE GEGEVENS

Verwijzing naar de accountantsverklaring

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

Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst

In een statutaire regeling omtrent de bestemming van het resultaat is niet 
voorzien.

Het bestuur van het Watersportverbond stelt daarom voor het saldo van 
baten en lasten de volgende bestemming te geven: Het saldo van baten  
en lasten over 2020 ad € 358.982 (positief) wordt voor een bedrag van  
€ 350.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve, het restant van  
€ 8.982 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves. 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.
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9. Accountantsverklaring
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van het Koninklijk Nederlands Watersport 
Verbond gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een 
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
Koninklijk Nederlands Watersport Verbond op 31 december 2020 en van het 
resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn 
voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven (RJ 640). 

De jaarrekening bestaat uit:
1.  de balans per 31 december 2020; 
2.  de staat van baten en lasten over 2020; en 
3.   de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen 

voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, 
waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Koninklijk Nederlands Watersport Verbond zoals 
vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening 
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het 
jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

• het bestuursverslag;
• overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de 
andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële 
afwijkingen bevat. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze 
kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, 
overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie. 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -  www.coney.nl
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C.  Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van 
de jaarrekening in overeenstemming met RJ 640. In dit kader is het bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 
vereniging in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te 
zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur 
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de 
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-
informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle 
is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 
fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn 
materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk 
of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 

gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt 
de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd 
en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in 
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische 
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening 
afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of 
fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid 
in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de 
interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend 
zijn in de omstandigheden. Deze werkzaam- heden hebben niet als 
doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne 
beheersing van de vereniging; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van 
schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan; 
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• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van 
de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de vereniging haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. 
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring 
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
vereniging haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de 
jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die 
uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing. 

Met vriendelijke groet,
namens Coney Assurance B.V.

drs. P de Kok RA
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