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1.1 Inleiding
Dit jaarverslag rapporteert de resultaten, gebeurtenissen en activiteiten van het Watersportverbond 
in 2018 en relateert deze aan de voorgenomen doelen, resultaten en aanpak uit het Beleidsplan 
2017+ “Sterk op het Water”. Het jaarverslag kent daarmee een nieuwe opzet.

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 voorzitter
Voor u ligt een totaal ander jaarverslag dan u van ons gewend bent. Minder pagina’s en 
daardoor overzichtelijker. Focus, terug naar de kern en geschreven voor alle bij ons aangesloten 
verenigingen. Een eerste stap in de richting die wij als bestuur zijn ingeslagen en verder 
uitbouwen in 2019. 

2018 was een roerig jaar waarin veel is gebeurd. We hebben het afgelopen jaar benut om op te 
halen wat er leeft bij onze achterban. Het rapport van de werkgroep Herkenbare meerwaarde heeft 
ons hierbij met zijn scherpe analyse en conclusies geholpen. Net als de vele gesprekken met onze 
leden en (externe) relaties.

Er is behoefte aan focus en het maken van keuzes, waarbij wij de behoeften van onze 
verenigingen centraal stellen. Hun uitdagingen zijn de onze. De themabijeenkomsten onder de 
vlag van de watersportacademy, waren een goed antwoord op het verzoek meer voordeel uit het 
lidmaatschap te halen. Daarnaast heeft de doelgroepgerichte benadering via de platformstructuur 
een eerste aanzet gegeven voor meer directe invloed op het beleid en de werkzaamheden van het 
Watersportverbond.

Ook de juiste dingen goed doen hebben we vaak teruggekregen. We moeten erkennen dat dit, 
ondanks de goede intenties, niet altijd is gelukt. Op ICT en daardoor ook op financieel vlak, 
hebben we bij de overgang van een oud naar een nieuw softwaresysteem tegenslag te verwerken 
gehad. Wij zijn financieel gezond en kunnen zwarte cijfers schrijven, daar ben ik trots op. 

Daarnaast hebben we onze nieuwe directeur Arno van Gerven mogen verwelkomen. Hij heeft 
samen met (een deels nieuw) managementteam al in 2018 laten zien focus aan te brengen en 
mensen intern en extern met elkaar te verbinden. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar, door 
de aansluiting van de Holland Surfing Associaten (HSA), het golfsurfen als nieuwe watersport 
mogen omarmen. 

Samen met het MT heeft het bestuur voor 2019 een aantal projecten aangewezen die prioriteit 
krijgen en afgerond gaan worden. De nieuwe website, het vinden van een nieuwe hoofdsponsor, 
het verbeteren van een aantal opleidingen uit ons totale opleidingsaanbod en het opzetten van 
een goede Regionaal Training Centrum (RTC-structuur) zijn enkele belangrijke voorbeelden. 
Ook binnen het recreatief varen wordt er door de platformstructuur veel werk verzet, zodat de 
verschillende generaties met een relatief hoge uitstroom behouden blijven en de watersport voor 
iedereen haalbaar is.
 
Tot slot wil ik dit voorwoord graag afsluiten met een oproep aan onze achterban. Wat mogen 
wij trots zijn op onze mooie sport. We zijn momenteel het beste zeilland ter wereld, grote 
evenementen zoals de Volvo Ocean Race en het WK 2022 kiezen ons als gastland. Waarom? 
Omdat wij met zijn allen een geweldige infrastructuur hebben gecreëerd waarbij iedereen, van 
jong tot oud, kanovaarder, zeiler, boardsporter of motorbootvaarder, het water wil beleven. 
Natuurlijk willen wij dit zo houden en durf ik de ambitie uit te spreken dit verder uit te bouwen. De 
watersport is vele experts en bestuurders rijk die ons kunnen helpen door hun kennis of netwerk 
beschikbaar te stellen. Helpt u mee?

       Harry Wagemakers 
       Voorzitter Bestuur Watersportverbond
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2.1 Verenigingen
 

Doel
We zijn blij met onze verenigingen en de inspanningen van talrijke vrijwilligers. Het 
Watersportverbond streeft naar sterke verenigingen. 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.
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Aanpak, voortgang en resultaten 2018:

Verenigingsondersteuning (algemeen)
Het Watersportverbond ondersteunde ook in 2018 weer verenigingsbestuurders in hoe om te 
gaan met bestuurlijke zaken die dagelijks op de vereniging spelen én hielp ze in te spelen op 
maatschappelijke ontwikkelingen. Deze ondersteuning krijgt vorm langs een viertal onderwerpen: 
bestuur en beleid, kader, accommodatie en activiteiten. Persoonlijk contact (individueel of in 
bijeenkomsten met 295 verenigingen), telefonisch (825 keer) en via mails en berichten in de 
besturennieuwsbrief en op de website (168 artikelen).

Bijeenkomsten
Het Watersportverbond ondersteunt verenigingsbestuurders in hoe om te gaan met de laatste 
ontwikkelingen. Daartoe organiseerden wij in 2018 onder de vlag van de Watersportacademy 
tien themabijeenkomsten. Actuele ontwikkelingen en onderwerpen als de nieuwe privacywet en 
de nieuwe subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties (BOSA) werden, veelal 
met experts, behandeld. In totaal hebben we 370 bestuursleden van 208 verenigingen bij de 
bijeenkomsten mogen verwelkomen. We bereikten daarmee 125 unieke verenigingen die één of 
meerdere keren zijn gekomen. 70% van de lidverenigingen heeft gratis tool AVG besteld.

Ook is er een nieuwe opzet van de algemene ledenvergadering ontwikkeld met vier 
themabijeenkomsten voorafgaand aan de ledenvergadering. Deze bijeenkomsten hadden 
de thema’s: AVG (privacywet), BOSA subsidieregeling, belangenbehartiging in de regio en 
ondersteuning bij (jeugd-)opleidingen. Door het bij elkaar brengen van verenigingsbestuurders 
wordt een (regionaal) netwerk gebouwd en worden kennis en ervaringen uitgewisseld.

College van Deskundigen
Voor meer complexe vraagstukken worden de leden van het College van Deskundigen 
geraadpleegd. In 2018 zijn deze vrijwilligers 53 keer ingezet. Dit gebeurde meestal op juridische en 
fiscale vraagstukken. Andere thema’s waren de BTW en de 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, het stimuleren van de jeugd om te gaan watersporten 
en op het opleiden van kader. Het toegankelijk houden van het vaarnetwerk heeft de absolute 
prioriteit en we willen invloed uitoefenen op thema’s die van direct belang zijn voor de 
watersportverenigingen. 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).

Aanpak, voortgang en resultaten 2018:

Belangenbehartiging
Er is in 2018 ingezet op de drie thema’s toegankelijkheid, veiligheid en natuur & milieu.

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.

• Samen met de buitensportbonden en NOC*NSF, heeft het Watersportverbond in 2018 een 
bijdrage geleverd aan de verkiezingen voor bestuurders van provincies en waterschappen. 
Bij deze inbreng ging het naast het positioneren van het maatschappelijke belang van de 
buitensporten, vooral om het beïnvloeden van het beleid voor de buitenruimte. 

• Er is intensief meegewerkt aan de totstandkoming van het Nationaal Sportakkoord (nieuwe 
landelijk sportbeleid). Dit akkoord is getekend tijdens de finish van de Volvo Ocean Race. Het 
Watersportverbond trad hierbij op als gastheer. 

• Tot slot is door de buitensportbonden een magazine gerealiseerd met als titel ‘Buiten sporten 
voor iedereen – Leuk en gezond.’ Dit magazine is in een oplage van 270.000 stuks verspreid 
onder zorgverleners, van fysiotherapeuten tot aan ziekenhuizen.

Natuur & milieu:
Ook dit jaar stond de overlast van waterplanten hoog op de agenda. De omvang van de 
waterplantenproblematiek wordt steeds groter. Niet alleen op de Randmeren, maar ook in de Kop 
van Overijssel, de Kralingse Plas, het Uitgeester- en Alkmaardermeer, het IJmeer en Markermeer. 
• Op de Randmeren is sprake van een continue proces. Er wordt gemaaid door een stichting 

die deels bemand wordt door leden van watersportverenigingen aangesloten bij het 
Watersportverbond. 

• Op het IJmeer en Markermeer is, mede op initiatief van het Watersportverbond, voor het eerst 
gericht gemaaid. In 2019 moet dit werk worden overgenomen door een stichting gelijk aan die 
van de Randmeren. 

• In de Kop van Overijssel is de waterplantenproblematiek in kaart gebracht. Wie gaat maaien is 
nog de vraag. Het ziet er naar uit dat de provincie Overijssel deze verantwoordelijkheid naar 
zich toetrekt. In 2019 moet blijken of de provincie dit ook daadwerkelijk doet. 

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 2018 zijn een aantal opmerkelijke 
resultaten behaald op het gebied van het snelvaren op het Burgumer Mar, het Reevediep bij 
Kampen en de bochtafsnijding van de Schie in Delft. Meer lezen over de behaalde resultaten? Kijk 
op www.watersportverbond.nl/inmijnregio.



13

Jeugd

Het Watersportverbond wil de sport én de watersportverenigingen sterker maken door meer 
kinderen via de Optimist on Tour en de Q-Cup op een eigentijdse manier kennis te laten maken 
met de watersport. 

Optimist on Tour:
Een nieuwe generatie watersporters wordt enthousiast gemaakt voor watersport dankzij Optimist 
on Tour. In 2018 is voor het vijfde jaar op rij een succesvolle editie van Optimist on Tour (OoT) 
georganiseerd.
• Verspreid over negentien locaties door het hele land hebben in het afgelopen jaar bijna 

30.000 kinderen meegedaan aan Optimist on Tour. Het Watersportverbond zorgt ervoor dat 
enthousiaste kinderen zich na hun deelname aan OoT kunnen aanmelden voor een, eveneens 
gratis, proefles bij een watersportvereniging of vaarschool in de buurt.

• In 2018 heeft meer dan 13% van de kinderen die meededen aan OoT een cursus geboekt bij een 
(aangesloten) vereniging of vaarschool. 

• Circa 100 watersportverenigingen, jachthavens, braderieën en vaarscholen hebben in 2018 zelf 
een (kleine) OoT georganiseerd met ondersteuning van het Watersportverbond of hebben een 
vervolgaanbod gekregen. 

• Ter voorbereiding op OoT hebben kinderen op circa 500 basisscholen een educatief 
lesprogramma ‘Proef de Zee’ gevolgd over de thema's water, waterbewustzijn, duurzaamheid 
en natuurlijk watersport. In 2019 gaat dit programma verder onder de naam “De Wereld van 
Water”. 

• 550 kinderen hebben deelgenomen aan ‘Optimist on Tour in het zwembad’.
• De finishweek van de Volvo Ocean Race in Den Haag was een groot succes. Bijna 20.000 

kinderen hebben over acht dagen kennis gemaakt met watersport. 

Q-Cup:
De Q-cup is een regionale wedstrijdserie waar kinderen op een laagdrempelige manier kennis 
maken met wedstrijdzeilen. De Q-cup bestaat sinds drie jaar en is een samenwerking tussen het 
Watersportverbond en Sailcenter. 
• Afgelopen jaar hebben er in vijf regio's Q-cups plaatsgevonden bij verenigingen en 

zeilscholen.
• In de verschillende regio’s zijn verenigingen en vaarscholen samengebracht, zij organiseren 

gezamenlijk binnen de regio verschillende Q-cup wedstrijden.
• Sinds de Q-cup in 2016 is gestart hebben zo’n 1000 kinderen kennisgemaakt met 

wedstrijdzeilen en is voor de derde keer een landelijke finaledag georganiseerd bij 
jeugdzeilvereniging Muiderzand.

.
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Opleidingen

In 2018 heeft de afdeling Opleidingen een volledig nieuwe bezetting gekregen. Naast het 
uitvoeren van de bestaande opleidingen, die in samenwerking met de CWO de onderstaande 
resultaten hebben opgeleverd, zijn o.a. de volgende projecten opgepakt: 
• Alle kanodiploma's voor consumenten, zoals ze door verenigingen worden uitgegeven, zijn 

volledig opnieuw uitgewerkt met inzet van onze kano-achterban. Meer dan 20 verschillende 
diploma's zijn met elkaar in lijn gebracht en op elkaar afgestemd.

• Nieuwe tijden vergen een nieuwe aanpak. In de huidige tijd waarin tijd steeds kostbaarder en 
schaarser is geworden zullen we ook onze manier van opleiden van kader moeten aanpassen. 
Een betere inpassing van de kwalificatiestructuur sport waardoor makkelijker eerder 
verworven competenties kunnen worden gewogen en ingepast zullen leiden tot kortere en 
efficiëntere opleidingslijnen. 

• Eind 2018 is er een elektronische leeromgeving ingericht waardoor steeds meer onderdelen 
van de opleiding in de eigen tijd kunnen worden uitgevoerd. In de loop van 2019 worden de 
eerste resultaten zichtbaar en ontstaat er de mogelijkheid meer onderdelen door zelfstudie te 
volbrengen.

Opleidingsresultaten:
• Rescue 51
•  Zeilinstructeurs II: 1034
•  Zeilinstructeurs III: 579
•  Windsurfinstructeurs II: 58
•  Windsurfinstructeurs III: 20
•  Kitesurfinstructeurs II: 6
•  Kitesurfinstructeurs III: 5
•  Supinstructeurs II: 19
•  Kanoinstructeurs II: 13
•  Kanoinstructeurs III: 42
•  Motorboorinstructeurs II: 4
•  Zeiltrainer II: 2
•  Windsurftrainer II: 2
•  Windsurftrainer IV: 1
•  Wedstrijdorganisatie II: 47
•  Wedstrijdorganisatie III: 8
•  Wedstrijdorganisatie IV: 4
•  Kitesurf Jury III: 2
•  Kanovlakwater jury III: 4

Erkenning SUP en kitescholen:
• De erkende SUP-scholen zijn gecontroleerd op kwaliteit en werken met door het 

Watersportverbond gediplomeerde instructeurs. Er is een instructeursopleiding ontwikkeld 
waarbij men leert lesgeven in de sport.

• In 2018 zijn er dertien kitescholen erkend waar watersporters op een veilige, doordachte en 
succesvolle wijze leren kiten.

CWO:
• Het Watersportverbond heeft verenigingen in 2018 ondersteund met de scholing van het 

kader.
• In 2018 hebben circa de helft van de gecontroleerde verenigingen een onvoldoende gekregen. 

In de meeste gevallen ligt hierbij de oorzaak in het niet op orde hebben van de juiste papieren 
(instructeurs diploma's).
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3.2 Wedstrijdsport
 

Doel
Bloeiende wedstrijdsport is van essentieel belang voor de watersport. Een sterke en spannende 
competitie levert niet alleen nieuwe aanwas voor topsport, maar genereert ook heel veel 
plezier op het water en reuring op de vereniging. We willen meer wedstrijdsporters en daartoe 
willen we samen met de wedstrijdsporters onze dienstverlening verbeteren en competities en 
kampioenschappen eerlijk, duidelijk en aansprekend vormgeven. 

Aanpak, voortgang en resultaten 2018:

Informatie
• Er is een start gemaakt met het actualiseren van de diverse reglementen en overeenkomsten 

die betrekking hebben op de wedstrijdsport.
• Het opschonen en actualiseren van aanwezige informatie op de website begint vorm te 

krijgen.
• Frequent en gericht communiceren omtrent ondernomen activiteiten heeft nu een vaste 

plaats op de kalender.
• Aan de hand van ‘Nieuwsbrief Wedstrijdzeilen’ wordt tweemaandelijks op locatie gesproken 

met wedstrijdzeilverenigingen en stakeholders.
• Het bijsturen en aanjagen van voortgang op het gebied van (zeil)official opleidingen is een 

continu aandachtspunt, in 2018 is hier nog onvoldoende voortgang op geboekt.

Evenementen
• 2018 was voor de Eredivisie Zeilen een uitdagend jaar. Met 15 deelnemers (18 teams is het 

streefaantal), is er gedurende vijf driedaagse evenementen gestreden om de nationale titel. 
Almere Centraal werd wederom eindwinnaar.

• De Verenigingscompetitie Noord blijft een aantrekkelijke wedstrijd met dit jaar 56 boten in 4 
divisies.

• De 16e Open Dutch Sailing Championships is in 2018 door 15 zeilklassen, 302 boten en 506 
zeilers bezocht.

• In overleg met de organisatie is er gewerkt aan een nieuwe impuls voor de Primus Inter 
Pares. De eisen voor deelname zijn verscherpt en in 2019 zal er tegelijkertijd een PIP voor de 
jeugdklassen worden georganiseerd in een geschikt boottype.

• Met 85 deelnemende boten verdeeld over 3 klassen en een grote Nederlandse inbreng was de 
eerste ORC/IR gecombineerde WK Offshore een groot succes.

• In 2018 zijn er 11 Nederlandse kampioenschappen in de kanosport georganiseerd. 
• Ruim 150 personen waren aanwezig bij de Landelijke Kanodag. Deze editie werden ook de 

kano-instructeurs uitgenodigd, zij namen deel aan de bijscholingsdag kano-instructeur 
niveau 3.
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3.2 Topsport
 

Doel
Het Watersportverbond werkt hard aan het versterken van haar topsportinfrastructuur, onder 
andere door de instroom van topzeilers, de opleidingsmogelijkheden & -faciliteiten en het 
beroepsperspectief voor topzeilers te verbeteren. Daarnaast wordt er intensief gewerkt aan 
innovatieve tools en trainingsmethodieken, om de hard bevochten top drie klassering op WK’s 
en Olympische Spelen te behouden. 

De doorgaande lijn zorgt voor aansluiting op verenigingen en biedt perspectieven voor talentvolle 
watersporters. In de wisselwerking zijn de toppers onze ambassadeurs en zorgt trots op prestaties 
en evenementen voor verbinding in al onze geledingen.

Aanpak, voortgang en resultaten 2018:

Olympisch TeamNL Zeilen
• Zes medailles op de Worlds Sailing Worlds in Aarhus, waarvan 3x goud en winnaar van 

de Nations Trophy voor het best presterende land. Deze beste prestatie ooit is gevierd op 
het Topzeilcentrum Den Haag samen met o.a. de jeugdtrainers en verenigingen van de 
medaillewinnaars.

• Dorian van Rijsselberghe genomineerd voor World Sailor of the year. TeamNL Zeilen 
genomineerd voor World Sailing ‘Team of the Year. Annemiek Bekkering & Annette Duetz 
genomineerd voor Sportploeg van het jaar op het NOS-NOC*NSF Sportgala.

• Laila van der Meer en Bjarne Brouwer behaalden brons in de Nacra 15 op de Jeugd Olympische 
Spelen in Buenos Aires, Argentinië.

• Emma Savelon (Laser Radial) behaalde zilver op de World Sailing Youth Worlds.
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Structuur
• Het Topzeilcentrum in Den Haag functioneert zeer goed in de nieuwe structuur binnen de 

CTO Metropool (Centrum voor Topsport en Onderwijs).
• Naast de bestaande Regionale Trainingscentra (RTC) ‘Noord’ en ‘Midden’ zijn de RTC’s 

‘Zuidwest’ (Rotterdam, Deltawateren) en ‘West’ (Braassem/Kaag) gevormd.  Het RTC heeft een 
verbindende regionale functie voor verenigingen met een actieve jeugdopleiding, verzorgt 
een aanvullend doordeweeks programma op de nationale trainingen in Medemblik (ISCM) en 
organiseert kennisoverdracht via de NOC*NSF leerlijnen (sportmedisch, mentaal, voeding, 
etc).

• Het Watersportverbond werkt bij de talent- en beloftenopleiding goed samen met de 
betreffende klassenorganisaties en is verheugd over de grote deelnemersvelden bij o.a. de 
United 4 en Dutch Youth Regatta.

Evenementen
Het WK Zeilen 2022 komt naar Den Haag. Een mooi richtpunt voor onze toptalenten, maar 
bovenal een unieke gelegenheid om de zeilsport in Nederland verder op de kaart te zetten. De 
diverse side-events bieden uitstekende mogelijkheden om onze watersporten en verenigingen te 
promoten. Het succes van de Volvo Ocean Race en het initiatief voor Nederlandse deelname aan 
de America’s Cup bieden promotionele en sportieve kansen die invulling worden gegeven. 
 
Olympisch kanovaren
• Kanosprint: De ‘Focusgroep Kanosprint 2020 - 2024’ heeft een vruchtbaar jaar achter de rug, 

waarin veel progressie is gemaakt, met ook een groot aantal jonge sporters. De ‘Focusgroep’ 
is onderdeel van het ‘Focusplan’ dat gericht is op de ontwikkeling van kanosprint naar 
Olympisch niveau. Aansluitend hierop wordt een instroomprogramma met een nieuwe 
beloftengroep opgezet.

• Kanoslalom: Deze sporters trainen op diverse plaatsen in Nederland en het buitenland, alwaar 
combinaties gezocht met buitenlandse teams. Dit alles in voorbereiding op 2019 waarin de 
eerste wedstrijden zullen plaatsvinden waar aan de prestatiecriteria kan worden voldaan voor 
de Olympische Spelen in Tokyo. 
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4.1 Watersportverbond 

Sterke verenigingen en een sterke sport, ondersteund door een Watersportverbond. Om 
bovenstaande doelen te realiseren, zetten we in op een aantal speerpunten: communicatie, 
maatschappelijke impact en doelgroepgerichte benadering. 

Organisatie
• In 2018 verlieten dertien verenigingen het Watersportverbond en mochten wij acht nieuwe 

verenigingen verwelkomen.
• De Holland Surfing Association (HSA), in de volksmond de bond voor golfsurfers, heeft in 2018 

besloten zich als bijzonder lid aan te sluiten bij het Watersportverbond.
• Ook de samenwerking met de NKV (Kitesurfers) is in 2018 hervat en geïntensiveerd.
• Het Watersportverbond heeft een nieuwe directeur aangesteld. In 2018 is het management 

tevens versterkt op de posities Wedstrijdsport en Communicatie & Commercie.
• Het bestuur heeft de hulp van leden in een werkgroep ingeschakeld om de herkenbare 

meerwaarde van het Watersportverbond scherp te krijgen. Het rapport is uitgebreid besproken 
in aanloop naar de najaarsvergadering en krijgt een vervolg in 2019.

• De werkorganisatie van het Watersportverbond huist in DeWeerelt van Sport in Utrecht. De 
samenwerking met de collega-sportbonden (hockey, volleybal, ski en golf) werkt inspirerend 
en krijgt vaste vorm. In 2019 krijgt dit een concreet vervolg. Het Topzeilcentrum is in 
Scheveningen de “werkplek” voor onze toppers, talenten en staf. De topfaciliteiten stimuleren 
hen en zorgen voor aantrekkingskracht op partners.

• Met grote steun van onze sponsor Delta Lloyd zijn in 2018 acties ondernomen in de opvolging 
van Delta Lloyd per 1 januari 2021.

Communicatie
• Het aantal abonnees van de besturennieuwsbrief groeide in 2018 van 1.744 ontvangers naar 

2.372 ontvangers. 
• Ook het aantal abonnees van het (online) Watersportverbond magazine groeide flink van 

44.840 naar 56.056 ontvangers. 
• Het Kanosport magazine kende in 2018 vier edities en heeft een oplage van 5.500 magazines.
• Meer dan 32.000 kinderen zijn lid van de Otterclub van het Watersportverbond. De Otterclub 

is een gratis club voor kinderen die geïnteresseerd zijn in de watersport. Zo’n zes keer per jaar 
ontvangen zij een nieuwsbrief met informatie over het jeugdprogramma Optimist on Tour, 
watersportevenementen (bij watersportverenigingen) en leuke spelletjes en nieuwtjes. 

• Verschillende social mediakanalen worden ingezet om de watersporter in hun 
informatiebehoefte te voorzien. Het hoofdkanaal @Watersportverbond kende op Facebook een 
krimp van 1,5%, maar op Instagram een groei van 61,9%. 
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Maatschappelijke impact
• Circa 150.000 bezoekers (exclusief VIP’s) zorgden voor ruim 200.000 bezoeken aan de 

finish van de Volvo Ocean Race in Scheveningen. Het evenement genereerde aandacht en 
positiviteit voor de watersport. 98% van de bezoekers was tevreden of zeer tevreden over het 
evenement.

• Het Watersportverbond participeert in Waterrecreatie Nederland (WRN), Commissie Watersport 
Opleidingen (CWO) en CTO Metropool (Centrum voor Topsport en Onderwijs samen met 
volleybalbond, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht). In 2018 is het contact en de relatie met 
deze organisaties verstevigd en van positieve energie voorzien. In de netwerkorganisaties 
komen wij cruciale partners (gemeenten, HISWA etc.) tegen. In 2019 zal de “slimme” 
samenwerking in deze verbanden verder worden vormgegeven.

• Het nieuwe landelijk sportbeleid (Sportakkoord) is ondertekend bij de Volvo Ocean Race. 
Rode draad in dit beleid is de samenwerking op lokaal niveau tussen sportverenigingen en 
gemeenten. Sportbonden worden uitgedaagd hun verenigingen hierin te ondersteunen. Dit 
past bij de overtuiging van het Watersportverbond.

Doelgroepgerichte benadering 
• Het platform voor de kanosport staat en geeft goed inzicht in hoe de directe inspraak en 

betrokkenheid van leden in doelgroep- of tak van sportverband vorm kunnen geven. Andere 
platforms zijn er nog niet in structurele vorm maar de manier van werken, in combinatie met 
een gedifferentieerde contributieregeling, blijft een verzoek van de leden dat in 2019 verder 
opgevolgd gaat worden.

• Het platform Motorboot heeft zich dit jaar beziggehouden met de vraag: hoe houden we ouder 
wordende motorbootvaarder langer in de vaart? Gelet op de demografische ontwikkeling in 
Nederland waarbij we zien dat er nog een groot aantal vitale 73+ers ’aan zit te komen’ heeft het 
platform oplossingen gevonden voor verenigingen en jachthavens om de ouder wordende 
schipper het vertrouwen te geven om langer van zijn of haar boot te kunnen genieten.

• Een project op seniorproof havens (Zilveren wimpel) is onderzocht, ingegeven door de reacties 
wordt project in 2019 getest in pilotvorm bij een enthousiaste vereniging. 
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