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Notulen
Vergadering

: Algemene vergadering – de Najaarsvergadering -

Locatie
Wijze

: De Weerelt van Sport, Utrecht
: Conform Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

Datum

Zonder fysieke toegang leden, volledig digitaal te volgen
: 12 december 2020

Digitaal ingelogd:
Watersportverenigingen: Enkhuizer WV Almere (H. Plaatje), ZV Belterwiede (J. van Esseveld), WSV
Biesbosch (G. Heijkants), WV Blinckvliet (A. de Vries), WSV Het Bommelse Gors (H. Woudenberg), WV
Braassemermeer (M. Hasselman, B. van den Berkhof), WV Bruynzeel (D. de Ridder), ZV Dordrecht EO
(R. Barendrecht), Goudse WV Elfhoeven (E. van Gils), Enschedese WV (S. Tenberge), WV Flevomare
(U. Neisingh), KWV Frisia (P. Homan, E. Fokkema), WSV Giesbeek (R. Godschalk), WV Goeree (F. van
der Dussen), WSV Gooierhaven (R.J. Slotema), Haarlemsche JC (W. Emmens), Haarlemse ZV (N.
Albers, B. Sikking), WS Heeg (J. van den Berg), WV Hellevoetsluis (G. Gerritsen), Hoekse WV (M. van
Rossum), K.A.R. & Z.V. De Hoop (J. ter Horst), WSV Hoorn (K. van Soest, J. de Boer), KWV De Kaag (M.
Blom), St. Kano Activiteiten (R. Kok), WSV De Kil (A. Markus), WV De Koenen (S. Nieuwenhuys, M.
Gijzelaar), AKV De Kromme Aar (J. Hordijk), ZC Kurenpolder (T. van der Werff), NVv Kustzeilers (E.
Megens), Kon. WV Langweer (J. Hengst), WV Lelystad (E. Jochemsen, J. Kossen), Kon. WV Loosdrecht
(H. Bergsma), WSV Lunegat (T. Cloo), KR &ZV De Maas (R. van der Stroom), RR en ZV Maas en Roer (J.
Mooren), WV Makkum (W. Schoon), Kon. Marine JC (P. van den Berg, F. Jansen), WV De Meeuwen (L.
Kolk), Kon. Ned. Z&RV (M. van Bemmel), WV Noord Beveland (K. Meijer), WV Onklaar Anker (A. Krull),
KZV Oostergoo (B. Staal), WV Oostvoorne (B. de Puij), WSV Poseidon (B. Wilmink), WSV De Put (N.
Kool), WV Rotterdam (J. Kooi), WV De Schinkel (A. Claassens), Scouting NL (P. Abramsen), WSV SintAnnaland (P. Tielemans), WSV Sleattemermar (E. Steensma), Kon. WV Sneek (K. Doevedans), SC Ter
Aar (J. de Keijzer), KV De Trekvogels (P. Luiten), Z & WV Uitgeest (T. de Bruijne), Utrechtse KC (O. Lem),
SW Vlietland (W. Verschuur, D. van Vuuren), ZV Het Y (J. Verjaal), Zaanlandsche ZV (F. Segaar, J.
Borsboom, R. Haan), WSV De Zeevang (W. Springer), WSV Zegerplas (D. van der Schilden), WSV De
Zevenwolden (S. de Vries, N. Wijnsma), ZC ’37 (J. van der Toolen)
Toehoorders: G. Dudok van Heel, R. Franken, E. Lagerweij (Erelid), F. van Gent, K. Hut, F. Jibben, P.
Nannenberg (Houder van een onderscheiding), D. Koekoek, E. van Dinten, R. Middelkoop, A. van den
Broek (kandidaat Financiële commissie), F. de Vries Lentsch (Tuchtraad), P. de Groot, M. Pannevis
(Zeilraad), A. Reijnders, E. Stormink (Platform kanosport), M. Vos (Platform wedstrijdsport), B. Aertssen
(RV Deltawateren), P. Smelt (RV Zuid Holland Midden), E. Kaars Sijpesteijn (RV Noordzee), H. Veenstra
(RV IJsselmeer Markermeer), I. Kuyt (RV Noord-Holland), T. Fick (RV Vecht en Plassen), A. Bender (RV
West Holland), W. Dekker (RT Noordzee), M. Roché (RT Vecht en Plassen), T. van Aalderen (RT
Wadden), L. Rutten (RT West Holland), P. Bartelts (Toehoorder namens de NVv Kustzeilers), W. van Dis
(Draak), B. de Rooij (J80), M. Alblas, P. Hoogendam (Pampus), H. van Dijk, J.J. Visser (Sailhorse), R.
den Herder (Solo), A. van Gerven, M. van der Hoek, D. de Berk, L. van Zuilekom H. Kuipers, D. Willaarts, I.
Köpping, E. Fokker, L. Polet, A. van Bergeijk, M. Stokker, C. van Leerdam, E. Willems (medewerker)
Bestuur: E.J. Broer, J. Stelwagen, W. van Catz, F. van den Wall Bake M. Poulie, P. Burggraaff
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Opening en vaststellen agenda

De voorzitter Ernst Jan Broer, heet iedereen van harte welkom op deze Algemene vergadering – de
Najaarsvergadering - die volledig digitaal plaatsvindt.
Na een aantal huishoudelijke mededelingen over het verloop van deze vergadering wordt
vastgesteld dat de vergadering conform statuten is opgeroepen en in overeenstemming met de
Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. De stemverhoudingen zijn conform statuten berekend
op basis van de bij het Watersportverbond bekende gegevens per 12 oktober 2020. Er zijn geen
opmerkingen binnengekomen over de agenda en daarmee wordt de agenda vastgesteld.
Er wordt stilgestaan bij de personen die ons dit jaar zijn ontvallen en die zich bijzonder hebben
ingezet voor de watersport, te weten Dick van Eck, Frans Jutte, Ward Walter, Dick Koopman, Frans
Schuurmans, Hans Kieft, Jan Grundlehner, Leo van Raam en Dorine van Veen-Piscaer.
2

Goedkeuren notulen Algemene vergadering – De Jaarvergadering – van 1 juli 2020

Secretaris Jan Stelwagen kan melden dat er vooraf geen opmerkingen zijn ontvangen over de
notulen. Verder meldt hij dat de in de notulen weergegeven stemtellingen zijn nagelopen op
correctheid. Er komen via de chat geen opmerkingen binnen of verzoeken om een stemming.

De Algemene vergadering – de Najaarsvergadering - besluit de notulen van de Algemene
Vergadering – de Jaarvergadering – d.d. 1 juli 2020 goed te keuren.
3

Mededelingen en ingekomen brieven

Er is een gezamenlijke brief binnengekomen van de Ned. Ver. van Kustzeilers mede
namens Koninklijke Marine Jacht Club, WV Lelystad, WV Flevomare, Drienerlose ZV Euros, Yachtclub
Seaport Ymuiden, KV Odysseus, WV Bruynzeel, ZV Belterwiede, KWV Langweer, WSV De Put, ZV
Workum, WSV Hoorn, Harlinger WSV, WV Het Koggeschip, Haarlemse ZV, WV Onklaar Anker en WV De
Koenen. Via de chat wordt door ZC ’37 en ZV het Y aangegeven deze brief eveneens te
ondersteunen. De brief inclusief reactie is op de website gepubliceerd. De voorzitter zal bij
agendapunt 4 apart ingaan op met name de nationale belangenbehartiging.
Daarnaast zal er een aparte meeting worden georganiseerd voor verenigingen en
regiovertegenwoordigers en de uitkomst daarvan komt terug op de agenda van de ALV in mei 2021.
Deze uitkomst geeft mogelijk aanleiding voor aanvullingen op het jaarplan 2021 en dat komt
eveneens terug op de volgende ALV.
4

Stand van zaken

Er wordt gestart met filmpje waarin vrijwilligers en medewerkers een terugblik geven op het
afgelopen jaar. Aansluitend geeft bestuurslid Frank van den Wall Bake een update over de
sponsoring. Hij kan melden dat er een nieuwe hoofdsponsor is waarmee een conceptcontract is
overeengekomen. De naam wordt op verzoek van de hoofdsponsor pas in januari 2021 bekend
gemaakt. De overeenkomst met het Watersportverbond zal een achtjarige overeenkomst betreffen
en de bedragen die ermee gemoeid zijn komen overeen met de vorige sponsor. Er is verder ruimte is
bedongen om andere sponsors aan te trekken, mits deze niet de corebusiness raken van de nieuwe
hoofdsponsor.
Directeur Arno van Gerven geeft een update over het bureau. Er is een eerder aangekondigde
reorganisatie doorgevoerd waarbij afscheid is genomen van 10 medewerkers, 1 medewerker is
vrijwillig vertrokken en 2 medewerkers gaan vanaf januari minder uren werken.
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Op het gebied van ICT is nog niet alles op orde en daar ligt nog een grote uitdaging. Er is ingezet op
een specialist om die verbeteringen aan te brengen, die gefinancierd wordt middels een externe
subsidie. In het komende jaar wordt toegewerkt naar meer duidelijkheid en belangrijke beslissingen
ten aanzien van de ICT.
De VAMEX houdt op te bestaan en daarmee doet zich een financieringskans voor als een van de
oprichters via de vereffening een bedrag tegemoet zien. Dat bedrag zal de komende jaren
meerjarig ingezet worden om op het gebied van veiligheid en opleidingen een impuls te geven.
Voorzitter Ernst Jan Broer neemt met de leden de stand van zaken van de vervolgstappen van de
koers door, waaronder de gemaakte stappen omtrent de doelen voor de komende drie jaar, de
positie en de plannen van de platforms, de communicatiestrategie, de toekenning van baten en
lasten van de platforms, governance bepalen en de verankering daarvan. Bij deze stappen zullen de
leden actief betrokken worden.
De ingezonden brief van de Ned. Ver. van Kustzeilers en de verenigingen die deze brief
ondersteunen, geven aan dat er vrees is voor het belang van belangenbehartiging binnen het
Watersportverbond. Het idee bestaat dat er voor deze belangrijke activiteit te weinig aandacht en
middelen zijn en men maakt zich zorgen over de nationale dossiers. Ernst Jan Broer geeft aan dat
ongeveer 85% van de leden van aangesloten verenigingen recreatief vaart. Voor deze groep is het
Watersportverbond met name bezig op het gebied van verenigingsondersteuning en
belangenbehartiging om zo te zorgen voor schoon, toegankelijk en veilig vaarwater. De afgelopen
periode is er samen met de vrijwilligers overlegd hoe de belangenbehartiging naar een hoger
niveau gebracht kan worden en hoe de landelijke dossier geborgd kunnen worden. De gewestelijke
structuur voor regio’s wordt niet dwingend doorgevoerd en voor de nationale dossiers is middels
een kleine werkgroep een conceptaanpak geformuleerd die de komende tijd in bredere kring
gedeeld zal worden.
Ook op het gebied van communicatie ten aanzien van belangenbehartiging zijn stappen gemaakt.
De rol van het Watersportverbond wordt nu duidelijker gemaakt en successen beter geclaimd onder
andere door persberichten die door de media worden opgepakt.
Tijdens de volgende ALV verwacht het bestuur een kandidaat bestuurslid recreatiesport te kunnen
presenteren en hopelijk ook een bijbehorend platform. Met input van de leden zal een plan voor de
aanpak voor belangenbehartiging opgesteld kunnen worden.
Het streven is om voor de volgende Algemene vergadering in mei 2021 een concept plan van
aanpak gereed te hebben en een platform en bestuurslid recreatiesport te kunnen presenteren. Ook
zal een goed vrijwilligersbeleid onderdeel moeten zijn van het plan van aanpak.
5

Besluit wijziging functieomschrijving controleraad

Ernst Jan Broer geeft het woord aan Wilko Emmens, voorzitter van de werkgroep controleraad.
De acht leden van de werkgroep controleraad hadden niet een eensluidend standpunt over de
werkwijze van de controleraad en de beoogde werkwijze van de financiële commissie. Dat heeft
geleid tot een memo die bijgesloten is bij de stukken van deze vergadering, waarvan deze acht
leden vinden dat het een goede weerslag vormt van zowel de taken als de bevoegdheden van de
financiële commissie. De beoogde leden van de financiële commissie hebben een reglement
opgesteld en dit is ook voorgelegd aan de werkgroep. Met dit nieuwe reglement wordt geprobeerd
te bereiken dat het beleid dat wordt gevormd door het bestuur en voorgelegd aan de Algemene
vergadering, beleid is dat financieel is getoetst door meer dan een kascommissie. Hiermee is de
financiële controle door het jaar heen geborgd, maar houdt ook het bestuur zijn bestuurlijke vrijheid.
De werkgroep is van mening dat er nu een financiële commissie is opgetuigd dat recht doet aan
alle belangen van de leden van het Watersportverbond.
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Via de online stemmodule zijn 443 stemmen voor, 20 tegen en 6 blanco stemmen uitgebracht.

De Algemene vergadering – de Najaarsvergadering – besluit de wijziging functieomschrijving
controleraad goed te keuren. Daarnaast geeft de Algemene vergadering – de
Najaarsvergadering - goedkeuring om op dit punt conform de wijziging te gaan handelen in
afwachting van de statutenwijziging.
6

Benoemingen

De benoemingscommissie bestaat uit Gwen Dudok van Heel, Peter Goosen en Rob Franken. De
penningmeester, Wouter van Catz, heeft als ambtelijk secretaris de gesprekken bijgewoond, maar is
niet betrokken geweest bij de uiteindelijke besluitvorming van de benoemingscommissie. Voorzitter
van de benoemingscommissie Rob Franken licht aan de Algemene Vergadering toe dat het bestuur
de benoemingscommissie heeft verzocht om namens de Algemene vergadering met een
voordracht te komen van drie of vijf benoembare leden voor de financiële commissie. De
benoemingscommissie heeft gemeend, ondanks dat de financiële commissie uit een oneven
aantal zal bestaan, om een vierde reserve lid toe te voegen in de persoon van een oud-lid van de
controleraad. Hiermee beoogt de benoemingscommissie de transitie van de controleraad naar de
financiële commissie te verzekeren. De benoemingscommissie draagt met genoegen de Algemene
vergadering de heren Detmer Koekoek, Rob Middelkoop, Erik van Dinten en Ad van den Broek als lid
van de financiële commissie voor.
Via de online stemmodule zijn 452 stemmen voor, 0 tegen en 8 blanco stemmen uitgebracht.

De Algemene vergadering – de Najaarsvergadering – besluit Detmer Koekoek (voorzitter), Erik
van Dinten, Rob Middelkoop te benoemen als lid van de Controleraad (financiële commissie) en
Ad van den Broek te benoemen als tijdelijk lid (tot en met ALV mei 2021) van de Controleraad
(financiële commissie).
Conform verzoek via chat zal vanaf heden financiële commissie als benaming gebruikt worden, in
afwachting van de statutenwijziging.
Ook heeft de Zeilraad wijzigingen. Frans de Vries Lentsch is aftredend en heeft te kennen gegeven
zich niet meer herkiesbaar te stellen. De Zeilraad heeft in zijn vergadering van 14 september 2020
unaniem besloten om de huidige toehoorder en lid van KR&ZV de Maas en Kon. WV Loosdrecht de
jurist Aai Schaberg voor te dragen als kandidaat voor de opvolging van Frans de Vries Lentsch.
In afwachting van de uitslag van de stemronde wordt een filmpje getoond van de rondreis die Jan
Stelwagen en Maaike van der Hoek hebben gemaakt om de gouden verbondsspeld uit te reiken aan
Ric van Wijk, Pieter Klapwijk, Peter van Arkel, Frans de Vries Lentsch en Peter de Jong. Ook is de
verbondspenning aan Menno Meyer uitgereikt.
Via de online stemmodule zijn 460 stemmen voor, 6 tegen en 4 blanco stemmen uitgebracht.

De Algemene vergadering – de Najaarsvergadering – besluit Dieter van der Schilden (voorzitter
zeilraad), Margriet Pannevis en Geert Geelkerken te herbenoemen als lid van de Zeilraad en de
heer Aai Schaberg te benoemen als lid van de Zeilraad.
7

Jaarplan 2021 en begroting 2021

Directeur Arno van Gerven geeft aan dat de platforms, voor zover operationeel, zijn betrokken bij de
totstandkoming van dit jaarplan. Nog voor de zomer 2021 zal het begrotingstraject 2022 starten en
dan zullen de op dat moment bekende financiële gegevens gematcht worden met de wensen
vanuit de platforms. Door deze werkwijze is de hoop op een tijdige start en in goede dialoog met de
platforms het jaarplan voor 2022 vorm te kunnen geven.
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De behoefte aan duidelijk zichtbare toegevoegde waarde wordt sterker en dan is focus een
sleutelbegrip. Duidelijkheid moet er zijn waar het Watersportverbond aan werkt, zodat leden,
vrijwilligers, bureau en het bestuur elkaar gemakkelijk en doeltreffend weten te vinden. Daarom is
het jaarplan nog meer dan voorheen opgesteld in speerpunten.
Penningmeester Wouter van Catz neemt de financiële vertaling van het jaarplan door. Er wordt voor
2020 een negatief resultaat verwacht wegens reorganisatiekosten. Dit is conform de hiervoor
gemelde kosten in de voorgaande Algemene vergadering. Door de reorganisatie nemen de
personeelskosten voor 2021 af en de subsidies zullen licht stijgen. Hier staat tegenover dat de
sponsorinkomsten licht zullen dalen mede door een afname van de sponsoring door TeamNL. Het
jaar 2021 zal hierdoor ruim boven de 0 eindigen en dat heeft het bestuur doen besluiten om een
gedeelte van de positieve ontwikkeling in te zetten op producten en diensten over de volle breedte
van het Watersportverbond.
De kansen en risico’s zijn opgenomen in de toelichting. Er is echter een nieuwe kans die zich zal
aandoen in de vorm van een COVID-19-bijdrage van NOC*NSF van ongeveer € 85k. Dit is inmiddels
toegezegd, maar door de korte termijn is dit nog niet meegenomen in de begroting.
De meerjarenbegroting geeft een versterking van de liquiditeit aan. Het doel is om de komende vier
jaar een financiële buffer op te bouwen van ruim € 750k per eind 2024. De vrij besteedbare liquiditeit
zal tot ongeveer € 600k groeien. Hiermee hoopt het bestuur toekomstige tegenslagen het hoofd te
kunnen bieden, maar ook om kansen te kunnen pakken.
Voorzitter van de financiële commissie, Detmer Koekoek, vertelt namens de financiële commissie
dat zij van het bestuur goede, tijdige en transparante informatie ontvangen. Het jaarplan en de
begroting zijn getoetst en deze heeft de financiële commissie in lijn bevonden. Enkele punten die zij
er uit lichten zijn:
●
●

Liquiditeit: wordt goed gemanaged middels een duidelijke liquiditeitsplanning.
Weerstandsvermogen: verstandig om dit te versterken en dit komt terug in de

●

meerjarenbegroting.
Risicoanalyse en kansen: nieuw onderdeel op de Algemene vergadering en een vast
onderdeel dat zij bespreken met het bestuur. Het wordt als nuttig ervaren om dit inzichtelijk
te hebben. In het bijzonder heeft de financiële commissie inzage gekregen in het concept

●

sponsorcontract.
Platformbegroting; vindt de financiële commissie een goede ontwikkeling en ondersteunen

zij voor verdere transparantie.
Namens de financiële commissie meldt Detmer Koekoek dat zij de begroting ondersteunen en
adviseert de Algemene vergadering positief.
Via de online stemmodule zijn 423 stemmen voor, 33 tegen en 8 blanco stemmen uitgebracht.

De Algemene vergadering – de Najaarsvergadering – besluit de contributie voor het jaar 2021
vast te stellen op de volgende tarieven:
Watersportverenigingen Kanoverenigingen
Volwassenen

€ 21,20

Jeugd / Gezinslid € 10,60

€ 21,20 + € 4,00
€ 10,60

Via de online stemmodule zijn 457 stemmen voor, 0 tegen en 7 blanco stemmen uitgebracht.

De Algemene vergadering – de Najaarsvergadering – besluit het jaarplan 2021 en de begroting
2021 goed te keuren.
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Penningmeester Wouter van Catz licht de systematiek op de platformbegrotingen toe. In het najaar
is gestart met het inzichtelijk maken van de financiële stromen. De planning is om met de platforms
komend voorjaar de diepte in te gaan met betrekking tot de cijfers en de systematiek.
Er is begonnen om de 100% toewijsbare opbrengsten en kosten toe te wijzen aan de betreffende
platforms. De gedeelde afdelingen en activiteiten zijn ook zoveel als mogelijk toegewezen aan
platforms. Dit kan fluctueren. Hierna was de overhead nog over en deze is verdeeld op basis van de
leden: 0-10% topsport, 7.8% kanosport, 8.3% wedstrijdsport en 83.9% recreatiesport. Topsport
fluctueert en is gemaximeerd op 10%. Mocht die 10% voor topsport zich voordoen, zullen de
percentages bij de andere platforms naar rato wijzigen.
8

Aansluiten instituut Sportrechtspraak

Directeur Arno van Gerven licht toe dat het aansluiten bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) drie
onderwerpen betreft, seksuele intimidatie, doping en matchfixing. Voor deze onderwerpen geldt dat
er ook een aanklager moet zijn en in het geval van seksuele intimidatie een onafhankelijk aanklager.
Dit wordt voorgeschreven in de minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF. Het ISR heeft vernieuwde
aansluitmogelijkheden waardoor het mogelijk is om de aansluiting aan te gaan. De gevolgen voor
verenigingen zijn beperkt. In de statuten van het Watersportverbond staat dat de leden de statuten
van het Watersportverbond erkennen en dat bekend maken bij hun leden. Wel wordt de leden
gevraagd dit goed te borgen. Deze aansluiting wordt vormgegeven middels een overeenkomst met
het ISR en een statutenwijziging van het Watersportverbond. De aansluiting bij het ISR heeft
gevolgen voor de tucht- en beroepsraad en in mindere mate de zeilraad. Er is met deze raden is
afstemming gezocht. De drie voorzitters van deze drie raden ondersteunen de aansluiting bij het
Instituut Sportrechtspraak.
Via de online stemmodule zijn 423 stemmen voor, 2 tegen en 7 blanco stemmen uitgebracht.

De Algemene vergadering – de Najaarsvergadering – besluit het aangaan van een overeenkomst
met het Instituut Sportrechtspraak (ISR) goed te keuren en met deze goedkeuring wordt de
benodigde verwerking in de statuten eveneens goedgekeurd.
9

Uitgangspunten en vervolgtraject statutenaanpassingen

Secretaris Jan Stelwagen meldt dat het bestuur zich kort op de voorgaande statutenwijziging
genoodzaakt ziet om opnieuw de statuten aan te passen, waaronder de omzetting van de
controleraad naar de financiële commissie, de aansluiting bij het ISR, de taken en bevoegdheden
van de platforms en de mogelijke aansluiting van klassenorganisaties. Voor het laatste zal in
overleg met het platform wedstrijdsport een werkgroep worden ingesteld om dit te onderzoeken. Het
bestuur heeft daarnaast ook op andere punten het inzicht dat er statutenaanpassingen nodig zijn,
waaronder digitaal vergaderen. Daar waar het kan, wil het bestuur de statuten meer op hoofdlijnen
vormgeven en de uitwerking in reglementen onderbrengen. Dat maakt het Watersportverbond naar
de toekomst flexibeler. Evengoed blijft de goedkeuring van het huishoudelijk reglement en
reglement van de financiële commissie voorbehouden aan de Algemene vergadering. De
uitwerking zal in de Algemene vergadering van mei 2021 worden voorgelegd.
Via de online module wordt bij de aanwezige leden gepeild of zij zich kunnen vinden in de
uitgangspunten en het vervolgtraject statutenaanpassingen. Jan Stelwagen geeft aan het op prijs
te stellen dat indien iemand tegen is, of deze persoon dat wil toelichten zodat het bestuur hier
gebruik van kan maken. De uitslag van de peiling is 48 leden eens, 1 oneens en 5 blanco.
Tijdens de peiling is gevraagd naar de definitie van klassenorganisaties; of daar ook andere
communities zoals SUP, kite etc. onder gaan vallen. Jan Stelwagen antwoordt hierop dat de hiervoor
in te stellen werkgroep zich in beginsel zal richten op de traditionele klassenorganisaties, maar in de
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opdracht krijgt deze werkgroep wel mee om te onderzoeken of dit model ook bruikbaar is voor
andersoortige organisaties.
10

Vergaderdata 2021

Jan Stelwagen vraagt of iemand een stemming via de stemmodule verlangt en om dat aan te
geven via de chat. Er wordt niet verzocht om een stemming.

De Algemene vergadering – de Najaarsvergadering – besluit de Algemene vergaderingen in 2021
op de volgende data te laten plaatsvinden:
Jaarvergadering:
Najaarsvergadering:
11

maandagavond 17 mei 2021
zaterdag 11 december 2021

Rondvraag

Voorzitter Ernst Jan Broer geeft aan naar aanleiding van het proces rondom de
statutenaanpassingen, het huishoudelijk reglement, de aansluiting bij het ISR en rondom de WBTR,
dat deze punten meegenomen zullen worden in de communicatie. Ten aanzien van de WBTR en het
ISR zal ook gecommuniceerd worden hoe verenigingen zich hierop moeten voorbereiden.
Naar aanleiding van de vraag of het Watersportverbond zich wil inzetten om het ICP ook te laten
gelden voor Italië en Spanje laat Ernst Jan Broer weten dat het ICP is ontwikkeld op basis van een
internationaal verdrag. Samen met het Ministerie neemt het Watersportverbond maatregelen om
misbruik tegen te gaan en er voor te zorgen dat andere EU-landen dit zoveel als mogelijk blijven
accepteren. Het is zeker een aandachtspunt, maar geen garantie dat dit ook daadwerkelijk lukt.
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Sluiting

Erelid Rob Franken krijgt het laatste woord en meldt vandaag een goede en goed voorbereide
vergadering te hebben gezien waarbij het bestuur heeft aangetoond zijn zaken op orde te hebben.
Het bestuur heeft het dit jaar niet makkelijk gehad met COVID-19, een reorganisatie, de invulling van
de platforms, de positie van de regio’s, aanscherping van de communicatie en de problematiek
rondom de financiën. Het succes met betrekking tot de sponsoring geldt als lichtpunt. Hij roept de
leden op om het bestuur de ruimte en het vertrouwen te geven om voort te zetten. Namens alle
ereleden gunt hij het bestuur het succes in de komende jaren. Dank aan het bestuur, kantoor en de
directeur.
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