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Nederland watersportland! Een leven lang genieten op het water
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DIT KUNT U IN 2020 VERWACHTEN.						
RECREATIE
•
•
•

Verduurzaming van varen en gebouwen
Onderzoek naar verzekeringsaanbod voor verenigingen, vrijwilligers en botenbezitters
Verkennend onderzoek naar de brede impact van foilen

BELANGENBEHARTIGING
•
•
•

Lobby en actie op problematiek waterplanten en toiletlozingen
Gerichte aanpak van vaarwaterzaken bij u in de buurt (baggeren, openingstijden bruggen en sluizen,
bouw- en onderhoudswerkzaamheden e.d.)
Duidelijke afspraken met strategische partners (in belangenbehartiging)

LEDENWERVING & VERENIGINGSONTWIKKELING
•
•
•
•

Support bij sportkennismaking, scholenprojecten en samenwerking in uw gemeente
Gezamenlijke (verenigingen en Watersportverbond) aanpak ledenwerving en promotie
Inzet kracht van Olympische Spelen, (J)WK en zeilscholen
Introductiebijeenkomsten voor vrijwilligers en verenigingsbestuurders

WEDSTRIJDSPORT & OPLEIDINGEN
•
•
•
•
•
•

Steun voor (werving van) trainers en instructeurs
Versnelde opleiding wedstrijdcomités en officials
Online omgeving voor opleidingen
Eerlijkere competitie met vereenvoudigde administratie van wedstrijddocumenten
Inzicht in de wedstrijd- en evenementenkalender
Intensieve samenwerking met klassenorganisaties via het platform zeilen

TOPSPORT & TALENTEN
•
•
•

Verbeterde faciliteiten in de gewesten voor talentvolle sporters
Strijd om Olympische medailles in zeilen en kano
Voorbereidingen Jeugd WK Zeilen (2021) en WK Zeilen (2022) in Nederland

ORGANISATIE
•
•
•
•

Het vinden van nieuwe sponsors
Volgende stappen naar vernieuwd contributiemodel
Meer interactie via platforms, gewesten, bezoeken en online calls
Verkenning aansluit- en samenwerkingsvormen verbonden organisaties (klassenorganisaties,
vaarscholen e.d.)
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NAAR EEN JAARPLAN.						
In mei 2019 stelden wij met elkaar het visiedocument “Watersport, Blik Vooruit” vast. In dit document
is de toekomst van het Watersportverbond hernieuwd van richting en van actie voorzien. Dit volgde
op een duidelijke oproep van de leden: maak keuzes, regel de uitvoering en werk samen. Het rapport
van de werkgroep Herkenbare Waarde zette die oproepkracht bij en wij zijn aan de slag gegaan met de
aanbevelingen. Met een duidelijke visie, missie, rol en doelgroepenstructuur (platforms) hebben we
positie bepaald en de basis gelegd voor keuzes in de uitvoering. Wat volgt is het selecteren, verbeteren
en prioriteren van onze activiteiten en dat is in volle gang. In dit jaarplan treft u de vertaling naar de
activiteiten voor 2020. Het bijbehorende communicatieplan volgt in januari 2020. Aanpassingen aan onze
werkorganisatie voeren we door en aanpassingen aan de bestuursvorm (governance) brengen we in kaart.
We willen voortgang en resultaat laten zien. Tegelijkertijd willen we de samenwerking en communicatie
binnen en buiten het Watersportverbond verbeteren om ervoor te zorgen dat onze activiteiten relevant en
herkenbaar zijn. Dit alles in de overtuiging dat sterke verenigingen een sterk Watersportverbond maken
en vice versa. Dit jaarplan is een uitnodiging, een oproep om met elkaar – verenigingen, vrijwilligers,
partners, medewerkers en bestuur – de focus en de activiteiten uit dit plan te ontwikkelen, te doen en te
delen.

UITDAGINGEN.						
Richting de toekomst kent het Watersportverbond vijf grote uitdagingen:
• Balans tussen de kracht van de afzonderlijke takken van sport en de waarde van het collectief;
• Doorstroming en kruisbestuiving van recreatie, wedstrijd- en topsport (instroom!);
• Sterke verenigingen (ledenbehoud) en verbinding van dit sterke fundament aan de veranderende
vraag van de individuele watersporter;
• Positie in de branche (‘wat doe je wel en wat doe je niet’);
• Versterking van de financiering (duurzame financiële positie, uitgaven en inkomsten in balans).
Het aangaan van deze uitdagingen vormt de rode draad door de keuzes en activiteiten in het jaarplan. Het
draait om herkenbare meerwaarde, kwaliteit van dienstverlening, slagvaardige organisatie en strategische
samenwerking. Wij zijn op deze zaken nadrukkelijk in beweging.

ORGANISATIE IN BEWEGING.						
De platforms, per sportdiscipline (zeilen, motorboot, kano en boardsports), vormen bij uitstek de plek
voor het actieve contact met en de inspraak van aangesloten verenigingen. In 2019 benaderden we
mensen gericht om mee te denken over de platforms. Dit met de overtuiging dat de inhoud en niet
de (formele) organisatie voorop moet staan. In 2020 verbreden we de platforms en geven we deze
positie. Het is de bedoeling dat ook andere relevante stakeholders toegang krijgen tot platforms.
Samenwerkingsovereenkomsten met, en in de toekomst zelfs aansluitingen van, deze stakeholders en
verbonden organisaties (klassenorganisaties, vaarscholen e.d.) zijn dan een mogelijke vervolgstap.
We ontwikkelen ons meer en meer van een serviceorganisatie naar een netwerkorganisatie. De
verbindende rol van het Watersportverbond staat daarin centraal. We stimuleren ontmoeting,
samenwerking en uitwisseling met en tussen de aangesloten verenigingen en maken gericht het externe
netwerk (bijvoorbeeld: overheden, andere branche- of ledenorganisaties) toegankelijk. In 2019 maakten
we een begin met bijeenkomsten in de gewesten. Bedoeld om de communicatie te verbeteren.
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In 2020 krijgen de gewestelijke bijeenkomsten een geplande, vaste plek in aanloop naar de algemene
ledenvergaderingen. De gewesten kunnen daarnaast aanvullend worden benut als een thema daar om
vraagt (bijvoorbeeld: talentontwikkeling, ledenwerving e.d.).
Keuzes en aanpassingen in de structuur en werkwijze van de werkorganisatie zijn aan de orde. Dit proces
loopt en kent opgaven. Opgaven die ook financiële druk kennen als gevolg van dalende inkomsten. De
wens om te komen tot een nieuw contributiemodel is bekend. Het is een complex maar noodzakelijk
onderwerp om leden met verschillende behoeftes op de juiste wijze financieel te binden.
In 2019 hebben we cruciale vragen geformuleerd
voor het vervolg in 2020. Daarmee volgen we het
advies, voortvloeiend uit ervaringen bij andere
sportbonden, dat contibrutie volgt op inhoudelijke
duidelijkheid (zie ook: Contributie).
Een aangescherpte dienstverlening (support) en
communicatie stellen wij centraal. Opleiden zien
we als een kerntaak. Binnen ‘Recreatie’ werken
wij projectmatig aan belangenbehartiging en
ontwikkeling met en van onze verenigingen. We
omarmen bestaande activiteiten, energie en ideeën
bij onze verenigingen, ontsluiten deze voor de rest
en initiëren aanvullende activiteiten daar waar nodig
(zie ook: Ledenbehoud, -werving en promotie).
‘Wedstrijdsport’ is verantwoordelijk voor regelgeving,
competitie en de wedstrijd/-evenementen-kalender.
Vanuit ‘Topsport’ organiseren wij het topsport- en
talentprogramma.
Onze sportdisciplines verschillen. De sportbeoefening verandert. Water bindt ons. Samen geven we
invulling aan plezier, prestatie en impact. We bouwen, met sterke verenigingen, intern aan de eigen kracht
van onze disciplines en treden naar buiten als hét collectief van de watersport.
Dat profiel van het Watersportverbond staat.
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DIT IS HET WATERSPORTVERBOND.

Plezier.
Veel mensen, met uiteenlopende leeftijden en interesses, voelen de aantrekkingskracht van het water. Met
een motorboot, zeilboot, kano, surf- of supboard beleef je een leven lang plezier op het water. Wij gunnen
ieder kind in Nederland het gevoel van verwondering, nieuwsgierigheid en een vleugje paniek als je voor
het eerst alleen het water op gaat. De kans is groot dat het water je dan nooit meer los laat.
De watersport biedt voor ieder wat wils en verenigingen zijn bij uitstek de plek om er invulling aan te
geven. Je sluit er vriendschappen, werkt er aan je gezondheid en ontdekt er waar je goed in bent. Het
is de plek waar je opleidingen volgt, in competitieverband sport en er achter komt hoeveel prachtige
evenementen Nederland rijk is. Onze verenigingen zijn er voor de watersporters. Zij zijn betrokken in hun
gemeente en werken graag samen. Ze delen ervaringen, bundelen de krachten en gaan mee met de tijd.

Prestatie.
We kennen talrijke nationale kampioenschappen en internationaal is Nederland op dit moment het beste
zeilland ter wereld. Daar zijn we trots op. Met een ijzersterk team strijden we om de medailles tijdens de
Olympische Spelen in Tokio 2020. Ook op de kanoslalom zijn we er bij in Tokio: uniek! Onze topsporters
zijn onze ambassadeurs en vertellen in de media over hun liefde voor de sport en het water. Op scholen
en verenigingen inspireren zij de jeugd. Ze zijn betrokken en zetten zich in voor schoon water en
vernieuwing van de sport.
De watersport is continu in beweging om aantrekkelijk te blijven voor sporters en publiek. Zo zijn
golfsurfen, kitesurfen en het spectaculaire foilen toegevoegd aan het Olympische programma. Het
avontuurlijke en meeslepende oceaanzeilen is populairder dan ooit. Nederlanders behoren tot de top en
schitteren o.a. in de Ocean Race en de America’s Cup.

Impact.
Onze sport moet je beleven! Dit vraagt schoon en veilig water dat goed is ontsloten voor sport en recreatie.
Met ons netwerk aan vrijwilligers, verenigingen en vaarwegen bieden we met elkaar een groter bereik,
hogere kwaliteit en meer positiviteit. We zijn daarmee van betekenis voor partners. Het Watersportverbond
is gesprekspartner van overheden en instanties betrokken bij het water. Tussen natuur, transport en
energiewinning komen wij op voor het belang van de watersport.
Samen met partners kunnen we nog meer impact creëren. Zo werken we vanuit maatschappelijke
betrokkenheid samen aan schoon water en de energietransitie. Onze verenigingen, hun leden en onze
topsporters zetten zich in voor de bewustwording van schoon water en steken de handen uit de mouwen
om het water ook schoner te krijgen. De overgang naar varen op andere brandstoffen (emissieloos)
stimuleren en begeleiden wij en we verduurzamen onze clubgebouwen.
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RECREATIE.
Groen varen.
De energietransitie raakt vanzelfsprekend ook onze sector. De gezamenlijke sport in Nederland –
verantwoordelijk ministerie, gemeenten, sportkoepels - tekent begin 2020 een routekaart naar een
duurzame sector de komende jaren. Eind 2019 wilden 25 aangesloten verenigingen al weten hoe zij
kunnen verduurzamen. Met ‘een kopgroep’ van verenigingen willen we de mogelijkheden vormgeven
en deze ontsluiten voor andere verenigingen. We maken subsidiestromen en bestaande initiatieven
inzichtelijk. De ontwikkeling van emissieloos varen zal de komende jaren doorgaan. Er wordt een position
paper samengesteld dat als leidraad zal dienen bij de lokale en landelijke belangenbehartiging.

Foilen.
Gezien de razendsnelle opkomst van het foilen, willen wij dit aspect van de toekomst van de watersport
verder in kaart brengen. Wat betekent het voor verenigingen, de markt, de wateren en de organisatie? Een
verkennend onderzoek geeft antwoord.

Verzekering.
Ons collectief willen we nog meer en beter inzetten om voor verenigingen, vrijwilligers en botenbezitters
een zo passend en scherp mogelijk verzekeringsaanbod te ontwikkelen en aan te bieden. Met lessen van
andere sportbonden, adviezen uit de verzekeringsbranche en in samenspraak met leden bepalen wij met
elkaar de bouwstenen en onderzoeken wij de haalbaarheid hiervan.

BELANGENBEHARTIGING.
Waterplanten.
De groei van waterplanten hindert onze watersport op steeds meer plaatsen. Op dit moment zijn er
drie gebieden (Randmeren, Markermeer/IJmeer en Belterwiede) in Nederland waar wij het maaien
van waterplanten, samen met andere organisaties, coördineren. Deze verantwoordelijkheid maakt dat
overheden bereid zijn tot financiering van maaiprojecten. Onze verenigingen elders willen we ook zoveel
mogelijk helpen met het zoeken naar oplossingen. Met de provincie Noord-Holland zetten we de pilot
voort gericht op andere oplossingen voor de korte (betonning van havenuitgangen tot aan waterplantvrij
gebied) en middellange termijn (verdiepen van water).

Toiletlozing.
Al eerder heeft de Rijksoverheid besloten dat het lozen van toiletwater in het oppervlaktewater door
(recreatie)vaartuigen verboden is. In 2019 is daaraan toegevoegd dat het lozen van gezuiverd toiletwater
op oppervlaktewater acceptabel is en dat vaartuigen hun toiletafvoer moeten verzegelen. Dit raakt
de watersport. Wij begrijpen het besluit. Schoon water is immers van belang voor ons allemaal, maar
we zijn glashelder in de voorwaarden: de maatregelen moeten uitvoerbaar en betaalbaar zijn voor
watersporters, verenigingen en havens. Onze inzet: geen lastenverzwaring voor (verenigings)havens, tijd
voor de ontwikkeling van zuiveringssystemen voor vuilwater en meer innamestations. We monitoren
de maatregelen, laten onze stem horen en informeren onze achterban. Tegelijkertijd werken we aan
bewustwording en steken de handen uit de mouwen voor schoon water.

Vaarwater lokaal.
Samen met de vrijwilligers in onze regioteams hebben wij een scherp beeld van plannen en projecten van
de rijks-, provinciale en gemeentelijke overheid op en rond het water. In overleg met onze verenigingen
maken we keuzes en komen wij op voor het belang van de watersport. Via de website en de gewestelijke
bijeenkomsten kunt u de ontwikkelingen bij u in de buurt vanaf 2020 gemakkelijk volgen.
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VERENINGSONTWIKKELING.
Sportkennismaking.
Instroom van de jeugd is een prioriteit. Met ‘Optimist on Tour’ hebben wij een rondreizend
watersportevenement dat tot de verbeelding spreekt en volledig wordt gefinancierd door partners en
gemeenten. Kinderen kunnen gratis kennismaken met zeilen, kanoën en suppen. Met een scholenproject
en een waterlaboratorium voorzien wij ook in de educatieve kant. Het programma is er voor de
kinderen maar juist ook voor onze verenigingen. De ‘brug’ van het evenement naar het aanbod bij onze
verenigingen is cruciaal. In 2020 krijgt dit nog meer aandacht.

Ledenbehoud, -werving en promotie.
Vanzelfsprekend zijn al onze activiteiten gericht op tevreden leden. Samen met aangesloten verenigingen
zetten we in 2020 ook in op ledenwerving. We gaan uit van bestaande activiteiten, energie en ideeën
bij onze verenigingen en willen deze een boost geven met de naderende Olympische Spelen en het (J)
WK als uithangbord. Ook een nauwere band met zeilscholen zien wij als een aanjager van groei. Goede
initiatieven ontsluiten wij ter inspiratie. Verenigingen die experimenteren met zomerlidmaatschap, de
mobiele zeilschool, suppen bij Kanovereniging De Doflijnen, St. Ayles skiff roeien bij WSV Woudrichem,
taleninitiatieven bij KWVL zijn een greep uit bestaande goede initiatieven.
Het recent verschenen Brancherapport Sport (Nederlandse Sportraad / KPMG) bevestigt opnieuw dat de
wijze van sporten en recreëren verandert. Hierover gaan we met het elkaar het noodzakelijke gesprek
aan. Het draait steeds meer om het zelf bepalen van wat, waar en hoe. Tegelijkertijd blijft het sociale
aspect belangrijk: het delen van ervaringen. Een grote kans voor sterke verenigingen en een sterk
Watersportverbond om hun relevantie te behouden en op kansen in te spelen met nieuwe initiatieven en
samenwerking.

Sportakkoord.
Een groot deel van de financiële middelen en mankracht komt beschikbaar via de gemeenten. Voor
onze verenigingen is het cruciaal dat zij daarop aanhaken. Op allerlei plekken in Nederland sluiten
verenigingen, gemeenten, onderwijs en andere organisaties een Sportakkoord om samen te werken aan
de toekomst van sport. Wij steunen de verenigingen die hieraan deelnemen en maken de ervaringen voor
andere aangesloten verenigingen beschikbaar. Het is belangrijk dat onze verenigingen de mensen hebben
om invulling te geven aan het toenemend aantal zaken dat op hen afkomt. Juist daar maken we ons hard
voor bij gemeenten.

WEDSTRIJDSPORT.
Kader.
We willen het waardevolle werk van instructeurs en trainers zo makkelijk mogelijk maken. En hoe
meer hoe beter! Daarom komen er in 2020 nog meer opleidingen online en bij de vereniging gericht
beschikbaar. Ook oefenstof en lesmateriaal willen wij online ontsluiten. Besturen en commissies van
verenigingen attenderen wij gericht op de verbeterde mogelijkheden. We gaan op zoek naar sleutelfiguren
op de vereniging die de vertaalslag kunnen maken van het aanbod naar (potentiële) instructeurs en
trainers.
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Competitie.
Met veranderende regelgeving rond licenties en certificaten stimuleren wij de duidelijke, gelijke en eerlijke
deelname aan wedstrijden en evenementen. Dit vraagt slimme, gezamenlijke registratie en handhaving.
Vanuit die efficiëntie kunnen wij ook het vrijwilligersbestand en de dienstverlening op peil houden en
verbeteren.

Klassenorganisaties.
De wedstrijdzeilers in Nederland verhouden zich tot verenigingen, klassenorganisaties en organisatoren.
Wij willen dit samenbrengen binnen het Watersportverbond. Het platform zeilen biedt de mogelijkheid om
met elkaar concrete afspraken te maken voor de uitvoering en toekomst van de wedstrijdsport.

TOPSPORT.
Naar Tokio.
Alles staat dit jaar in het teken van presteren op de Olympische Spelen. Op de zeillocatie Enoshima is alles
al in 2019 in gereedheid gebracht: huizen, sportschool, voeding, hittepreventie et cetera. De focus kan
dus op het verder bekend raken met de lokale wind, golven en stroming. In februari krijgt de spannende
nationale selectie tussen windsurf wereldtoppers Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe zijn beslag.
Hierna zal het team medaillekandidaten (Nicholas Heiner, Marit Bouwmeester, Lilian de Geus, Annemiek
Bekkering & Annette Duetz en Afrodite Zegers & Lobke Berkhout) compleet zijn of de heren in de Laser
en 49er moeten hun kwalificatiekansen nog grijpen. De zeiléquipe zet in op vier medailles. We zijn trots
dat onze Olympische ploeg in Tokio ook in het kano is vertegenwoordigd met Martina Wegman op de
kanoslalom. Dankzij een maatwerkprogramma kan zij haar voorbereiding richting Tokio uitvoeren. Daarin
traint zij samen met aanstormend kanotalent Lena Teunissen. Op die manier verbinden we het huidige
Olympische succes aan het talent van de toekomst. Er bestaat ook nog een kans voor een Olympische
kwalificatie in het golfsurfen (Eveline Hooft).

Na Tokio en talentprogramma.
Na de Olympische Spelen komen er wijzigingen in het zeilprogramma. In drie klassen wordt ‘gefoild’, vier
klassen zijn ‘mixed’ en ‘offshore’ wordt toegevoegd. Daarmee is de veelzijdigheid van het zeilen verankerd
in het Olympisch programma: ‘Classic’ (Laser, 470), ‘Skiff’ (49er, FX), ‘Catamaran’ (Nacra17-foilen),
‘Windsurfen’ (foilen), ‘Kitesurfen’ (foilen) en ‘Zeezeilen’ (offshore). Het foilen (varen op vleugelprofiel)
biedt extra spektakel voor het publiek en offshore zorgt voor synergie tussen de Nederlandse Olympische
en zeezeiltraditie en –ambities. Keerzijde zijn hogere materiaalkosten. Dit vraagt extra inspanning en
creativiteit om deze programma’s daadwerkelijk op te starten en uit te voeren. We bouwen ook verder aan
de ambities om het Nederlandse golfsurfen structureel op de Olympische Spelen te krijgen.
In 2020 zetten we voor kanosprint de focusgroep talenten voort. Voor het zeilen gaan we door met
het opleiden en aanstellen van topcoaches voor de nationale trainingsteams. Om de overstap van de
eigen vereniging naar nationale trainingen te faciliteren zijn er regionale trainingsprogramma’s bij
(een samenwerkingsverband van) de actieve verenigingen. Deze programma’s kunnen onder bepaalde
voorwaarden versterkt worden door lokale overheden/-organisaties en de leerlijnen vanuit NOC*NSF. In
deze constructie zijn er in 2020 drie tot vier zogenaamde Regionale Training Centra (RTC) actief. Sporters
van de nationale trainingsteams (NTT) kunnen op de RTC-locaties doordeweeks blijven trainen waarmee
de verbinding met de vereniging blijft geborgd.
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NETWERK.
Verenigingen.
In 2020 kunnen verenigingen het ‘Kenniscentrum’ op de website raadplegen voor uiteenlopende
informatie. Besturen van verenigingen gaan we voorzien van een beknopt overzicht met de activiteiten
van het Watersportverbond om vragen van verenigingsleden adequater te kunnen beantwoorden.
Verenigingsbezoeken gaan standaard deel uitmaken van de werkzaamheden van medewerkers van het
Watersportverbond en er komen “conference sessies”, ook wel “online calls”, bij zaken die aanleiding geven
tot breed en snel contact tussen werkorganisatie, verenigingen en/of vrijwilligers.

Vrijwilligers.
In 2020 brengen we het vrijwilligersplan, vastgesteld eind 2019, in uitvoering. We organiseren in ieder
geval introductiebijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers en verenigingsbestuurders.

Botenbezitters.
Het Watersportverbond blijft het loket voor het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP). Met dit
certificaat is het mogelijk in het buitenland te varen met een boot. Via een verbeterde registratie willen we
de dienstverlening verbeteren.

VERTEGENWOORDIGING.
Opleidingen.
In 2020 continueren we de geprioriteerde aanpak van onze opleidingen. Het doel is om het aanbod
van de geprioriteerde opleidingen te vernieuwen met als belangrijkste vervolg ontsluiting in de al
operationele digitale, gemakkelijk toegankelijke leeromgeving. In 2020 richten we ons in ieder geval op
de leerlijn jeugdzeilen voor verenigingen (niveau 1-3) en de instructeurs- en trainersopleidingen in alle
sportdisciplines (niveau 2-3). Voor topsporters komt er een gerichte opleiding Zeiltrainer (niveau 4).

(J)WK Zeilen.
Het komend jaar krijgen de (J)WK-voorbereidingen nog meer vorm. We zijn blij met de steun van
verenigingen en met hen gaan we gericht en versneld wedstrijdcomités en officials opleiden. Daarnaast
zetten we het (J)WK ook in voor ledenwerving- en promotie (zie ook: Ledenbehoud, -werving en
promotie). Samen met World Sailing ondersteunen we daarnaast de kleinere zeillanden op weg naar het (J)
WK. Dit heet het Emerging Nations Program (ENP). In 2020 faciliteren we de eerste testevents; niet alleen
gericht op de sporters maar ook op de voorbereiding van de officials.

Bestuurlijke organisatie.
In 2019 hebben we platforms geïntroduceerd. We hebben gekozen voor een gerichte, inhoudelijke start
en willen deze uitbouwen direct in 2020. Uiteraard moeten de bevoegdheden van de platforms worden
afgestemd op de huidige bestuursvorm. De huidige bestuurlijke organisatie kan tegelijkertijd worden
geëvalueerd en beoordeeld op de inbeddingsmogelijkheden van de platforms. Dit geldt ook voor de wens
om nieuwe samenwerkings- en aansluitvormen te verkennen en te faciliteren.
Het periodiek evalueren en, indien nodig, verbeteren en zo nodig veranderen van de bestuurlijke
organisatie getuigt van goed bestuur. De werkgroep herkenbare meerwaarde adviseerde dit ook. De
evaluatie hebben wij helaas niet in het aangekondigde tempo kunnen afronden. Wel is de aanpak
en ondersteuning bepaald. Direct in januari start de bestuursevaluatie geleid door een extern
procesbegeleider. Dit levert een werknotitie op voor het vervolg en die delen we met de leden.
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Internationaal.
Het Watersportverbond is voor de verschillende disciplines lid van internationale federaties en betaalt
hiervoor ook contributie. Ook hier dient onze internationale vertegenwoordiging periodiek te worden
geëvalueerd en zonnodig heroverwogen. World Sailing (zeilen) is bezig de governance aan te passen
en dat maakt dat in 2020 het Watersportverbond moet bepalen welke posities op welke wijze worden
ingevuld. Ook voor de European Boating Association (EBA) is dit aan de orde.

Werkorganisatie.
Website en verdere communicatie
De nieuwe website is gereed (december 2019). Voortdurende verbeteringen blijven aan de orde. Onze
website is een voorwaarde om de online interactie en conversie te verbeteren. De nieuwe website stelt
ons ook in staat gerichte digitale nieuwsbrieven te ontwikkelen. De aangescherpte positionering vertalen
we in 2020 naar een nieuwe huisstijl en promotiemiddelen. Het komt vanzelfsprekend ook terug in de
communicatie van onze activiteiten waarvoor een communicatieplan 2020 wordt opgesteld (januari
2020).
(Online) dienstverlening en relatiebeheer
We zetten vanaf medio 2019 fors in op de verbetering van onze processen. Het vergroot de self-service, de
kwaliteit en de eenvoud van onze dienstverlening en de slagkracht en effectiviteit van onze organisatie.
Aanschaf van wedstrijddocumenten, aanmelding voor opleidingen en bestelling van ICP zijn de
voornaamste voorbeelden van onze processen. We streven naar volledige automatisering (van aanvraag
tot facturatie) van deze activiteiten. De verbetering en vereenvoudiging van onze administratie en ons
relatiebeheer van verenigingen, vrijwilligers, botenbezitters, sporters, officials, trainers, instructeurs,
cursisten, media en externe relaties gaan hand in hand met deze ontwikkeling. Hoewel er sprake zal zijn
van deelopleveringen lopen de investeringen (zie ook: De Weerelt van Sport) en inspanningen door in
2020.
Organisatiestructuur
Eind 2019 stellen we een nieuwe organisatiestructuur vast. In 2020 gaan we werken via deze nieuwe
organisatiestructuur. Belangrijke veranderingen zijn aanspreekpunten per sportdiscipline/platform,
verenigings-/vrijwilligers/klantcontact (klantenservice) en het projectmatig werken aan lobby en
ontwikkeling. We begeleiden onze medewerkers, informeren over de nieuwe structuur en werken hard
aan het renderen (meerwaarde, dienstverlening en slagkracht) van deze nieuwe structuur.
Ontwikkeling van medewerkers
Eind 2019 tekenen alle medewerkers in op een trainingsaanbod dat in 2020 zijn beslag krijgt. Persoonlijke
ontwikkeling speelt een cruciale rol in plezier, motivatie en betrokkenheid. De aandacht voor de
ontwikkeling onze medewerkers is een investering in slagkracht en kwaliteit.

De Weerelt van Sport.
Het Watersportverbond deelt de huisvesting met de sportbonden voor hockey, volleybal, golf en ski. In
2020 zetten we in op een gedeelde HR-afdeling en intensiveren we de ICT-samenwerking. NOC*NSF
heeft een subsidie voor deze samenwerking toegekend waaruit in 2020 projecten worden gefinancierd
(projectkeuze gereed december 2019). We willen daarmee onze slagkracht vergroten en de kwaliteit van
onze dienstverlening verbeteren. Tegelijkertijd gaan we efficiënt om met de inzet van onze middelen.

Strategische samenwerkingen.
‘Watermakers’
In belangrijke dossiers moet onze mening helder zijn en onze inspanning zichtbaar. In 2020 gaan we aan
de slag met de uitvoering van een analyse (gereed januari 2020) gericht op onze lobby-activiteiten.

JAARPLAN 2020.

De analyse maakt ook duidelijk hoe we ons verhouden tot onze partners (HISWA, Stichting Waterrecreatie
Nederland en overheden). Voor onze leden (en de leden van onze leden) vergroten we daarmee de
herkenbare meerwaarde van onze lobby-activiteiten.

Ledenorganisaties watersport
Doublures met andere ledenorganisaties in de watersport komen de watersport niet ten goede. KNMC/
VNM, Wadvaarders en Toerzeilers zijn ledenorganisaties die een overlap kennen met onze achterban. Aan
de hand van de eerder genoemde analyse zetten we de gesprekken, gericht op onderlinge versterking en
vergroting van de effectiviteit, voort of in gang.
Sport
Met actieve inbreng van het Watersportverbond hebben sportbonden in 2019 de samenwerking
geïntensiveerd. Het doel is om, in samenwerking met gemeenten, de ondersteuning aan verenigingen te
bundelen, te concretiseren en van bemensing en financiering te voorzien. Het Watersportverbond streeft
naar duidelijkheid voor verenigingen, aandacht voor urgente en relevante vraagstukken en frequenter
contact (zie ook: Sportakkoord).

FINANCIERING.
Begroting.
De financiële vertaling van het jaarplan is de begroting 2020. De taakstelling hierbij is dat het resultaat
tenminste nul is en bij voorkeur positief om het eigen vermogen verder te versterken. Dit laatste is voor
komend jaar niet haalbaar omdat we extra kosten moeten maken om de organisatie en de ondersteunende
automatisering verder op orde te krijgen. Dit is noodzakelijk om interne processen efficiënter te krijgen en
uiteindelijk kosten te kunnen besparen.
In onderstaande weergave tonen we de verwachte tendens van opbrengsten, kosten en dus eigen
vermogen (met de stippellijnen) die wij verwachten zonder maatregelen (autonoom). De staven tonen de
opbrengsten en kosten na maatregelen. De opgave om opbrengsten en kosten in balans te houden, en het
eigen vermogen op peil, is dusdanig dat zowel kostenbesparende als opbrengst verhogende maatregelen
noodzakelijk zijn. De investeringen in de automatisering zetten die weg in. De activiteiten in dit jaarplan
dienen ook dit financiële doel en zullen de komende jaren uitgebreid worden.

De begroting, inclusief toelichting en infographic, treft u apart. De infographic toont de samenhang
tussen de inhoud en de financiën.

JAARPLAN 2020.
Contributie.
Het contributieverloop laat al jaren een
negatieve tendens zien, veroorzaakt door
minder leden en minder leden bij onze
leden. We zullen inzetten op ledenbehoud
en werving van nieuwe leden.
Al vele jaren bestaat de wens om te komen
tot een nieuw contributiemodel.
Een complex maar noodzakelijk onderwerp om leden met verschillende behoeftes op de juiste wijze
financieel te binden. De verdere ontwikkeling kan niet los worden gezien van de platformstructuur en
volgt daarmee onze doelgroepen en inhoud. Bestuur en management hebben zich in 2019 de volgende
vragen gesteld:
• Welke activiteiten lenen zich voor een bekostiging op basis van opdracht/bestelling van een
vereniging en individuele watersporters (vgl. ICP);
• Welke functies, taken en activiteiten maken deel uit van het collectief bekostigde deel middels een
uniform contributiebedrag;
• Welke functies, taken en activiteiten worden (in de toekomst) via een platform uitgevoerd en kunnen
ook het beste bekostigd worden door de verenigingen die zijn aangesloten bij het platform (vgl.
kanomagazine)?
Dit is een complex onderwerp gebleken. Tegelijkertijd volgen we het advies, voortvloeiend uit ervaringen
bij andere sportbonden, dat contibrutie volgt op inhoudelijke duidelijkheid. Dit krijgt in 2020 een
planmatig vervolg door functies, taken en activiteiten langs bovenstaande lijn in te delen. De aanpak en de
uitvoering van dit vervolg bespreken we met de leden.

Eigen bijdragen.
De begroting kent eigen bijdragen voor een aantal specifieke doelgroepen:
• Wedstrijdsporter (wedstrijddocumenten)
• Talenten (talentprogramma)
• Cursisten (opleidingen)
• Botenbezitter (ICP)
Ook deze bijdragen staan onder druk van verloop van leden en maken vernieuwing met bijbehorende
inkomsten noodzakelijk. In 2020 is een nieuwe opzet voor wedstrijddocumenten van kracht.

Subsidie.
We ontvangen een algemene subsidie van NOC*NSF gebaseerd op onze ledenaantallen en een specifieke
topsportsubsidie gebaseerd op onze prestaties en ambities. Aantallen leden zijn derhalve ook voor de
hoogte van subsidietoekenning van belang, hetgeen het volledig registreren van verenigingsleden
noodzakelijk maakt.

Sponsoring.
In 2019 is de sponsorpropositie aangescherpt en werken we met een geselecteerd team aan adviseurs.
Deze adviseurs bestaan uit vooraanstaande vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de bedrijven
Triple Double en TIG Sports. Naast een exclusief hoofdsponsorschap is ook een scenario met meerdere
sponsors denkbaar en voorbereid om alle mogelijkheden van sponsoring open te houden. De ‘pijplijn’
met potentiële sponsors is nog altijd gevuld met kansrijke proposities. Het jaar 2020 is wel het laatste jaar
met volledige financiële steun van Delta Lloyd. Uiterlijk halverwege het jaar zullen wij ook starten met
maatregelen als sponsoring uitblijft. Deze zijn in voorbereiding.

BIJLAGE 1 ACTIVITEITENOVERZICHT.
Activiteiten 2020
Recreatie
Lobby, aanpak en informatie waterplanten

1

Lobby, aanpak en informatie toiletlozingen

2

Keuzes en communicatie projecten vaarwater lokaal

1

Kopgroepaanpak verduurzaming (energietransitie en schoon water)

2

Uitvoering Optimist on Tour (incl. waterlaboratorium en scholenproject)

1

Brug Optimist on Tour en verenigingsaanbod verbeteren

1

Ledenwervingsacties (o.a. via Olympische Spelen, (J)WK en Zeilscholen)

1

Ondersteuning verenigingen die inhoudelijke samenwerking zoeken met gemeenten

2

Ontsluiten van best practices gemeentelijke samenwerking

2

Onderzoek naar foilen

3

Onderzoek naar verzekeringen

Wedstrijdsport
Meer trainers- en instructeursopleidingen online en bij de vereniging

2
PRIO
1

Online aanbod oefenstof en lesmateriaal

3

Gericht attenderen besturen en commissies op aanbod

2

Database aan sleutelfiguren (sporttechnisch contactpersoon)

3

Communicatie, uitvoering en handhaving nieuwe regelgeving wedstrijden

1

Intensieve samenwerking met klassenorganisaties via platformstructuur

Topsport

1
PRIO

Verder bekend raken met wind, golven en stroming in Enoshima

1

Afronding Olympische kwalificatie windsurfers

1

Vier Olympische medailles zeilen

1

Maatwerkprogramma kanoslalom in aanloop naar Olympische Spelen

2

Inrichting zeilprogramma’s Olympische Spelen 2024

2

Focusgroep talenten kanosprint

2

Aanstellen coaches nationale trainingsteams

2

Doorontwikkeling 3-4 RTC’s

2

Netwerk

PRIO

Overzicht activiteiten Watersportverbond voor verenigingsbestuurders

1

Verenigingsbezoeken

2

Conferencesessies

3

Introductiebijeenkomsten vrijwilligers en verenigingsbestuurders

2

Verbeterede registratie uitgifte ICP

3

Vertegenwoordiging

1

PRIO1

PRIO

Leerlijn jeugdzeilen voor verenigingen (niveau 1-3)

1

Instructeursopleidingen (alle sporten – niveau 2-3)

1

Trainersopleidingen (alle sporten – niveau 2-3)

1

Opleiding topsporters Zeiltrainer (niveau 4)

1

Gerichte en versnelde opleiding wedstrijdcomités en officials ((J)WK)

1

Inzet (J)WK voor ledenwerving

2

Start ENP (J)WK

3

Faciliteren testevents

3

1 = hoog, 2 = middel, 3 = laag
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Werknotitie bestuursevaluatie governance

1

Invulling posities World Sailing en EBA

3

Verbeteringen nieuwe website

1

Gerichte digitale nieuwsbrieven

1

Nieuwe huisstijl en promotiemiddelen

3

Communicatieplan 2020

1

Verbetering en automatisering processen

1

Invoering nieuwe organisatiestructuur

2

Trainingsprogramma medewerkers

2

Gezamenlijke HR-afdeling in de Weerelt van Sport

3

Financiering en uitvoering ICT-projecten in de Weerelt van Sport

3

Lobby-aanpak i.r.t. HISWA, WRN en overheden

2

Onderlinge versterking ri. VNM, KNMC, Wadvaarders, Toerzeilers

2

Aangescherpte verenigingsondersteuning lokaal

2

Financiering

PRIO

Ontwikkeling gerichte contributie

1

Voortzetting sponsorfinding

1

Noodmaatregelen bij uitblijven sponsoring

3

BIJLAGE 2 AANSLUITING VISIEDOCUMENT.

Toezegging - actie

Status

Website

Lancering in december 2019

Verbetering prioriteiten opleidingen

Deels gereed, tijdsinvestering in onlineaanbod, vervolg in 2020

Nieuw inkomstenmodel

Aanzet voor wedstrijdsport, verkenning toonde complexiteit aan,
vervolg in 2020

Gewesten

Voortaan altijd in de maand voorafgaand aan ALV, verdieping op
thema mogelijk

Talentstructuur (RTC)

Richting verwoord in jaarplan, vervolg (uitvoering en dialoog) in
2020

Vrijwilligers- en relatiecontact

Beleidsmatig op ingezet in 2019, (uitvoerend) vervolg in 2020

Technische aanpassing statuten

Behandeld in ALV december

Sponsors

Aanscherping propositie, selectie adviseurs en uitwerking scenario
deelsponsors

Toezegging - uitwerking

Status

Toekomstbeeld / positionering

Vastgesteld in ALV mei

Platforms (doelgroepen)

Vastgesteld in ALV mei, praktische start gemaakt, vervolg in 2020

Organisatiemodel

Vastgesteld in ALV mei, overgangsfase naar 2020

Activiteitenpakket

Uitgewerkt, nu basis voor vertaalslag in jaarplan

Strategische samenwerkingen

Vastgesteld in visiedocument, verkennende gesprekken en analyse

Basis op orde / feitelijk inzicht

Loopt, intensief traject met focus processen en ICT

Bestuursvorm (governance)

Aanpak bepaald, vervolg in 2020 met bestuursevaluatie

BIJLAGE 3 JAARAGENDA.
ALV:
- maandagavond 18 mei 2020
- zaterdag 12 december 2020

Gewestelijke bijeenkomsten:
- week 15 en 16
- week 45 en 46

BIJLAGE 4 BESTUURSSAMENSTELLING.

Harry Wagemakers		
Jan Stelwagen 		
Peter de Jong 		
Peter van Arkel 		
Poulie 				
Peter Burggraaff 		
Stefan Koper 			
Frank van den Wall Bake

-

voorzitter, gewest Zuidoost
secretaris, gewest Noord
penningmeester, gewest Oost
bestuurslid recreatie, gewest Zuidwest, platform motorboot Marieke
bestuurslid topsport, gewest Noordwest
bestuurslid wedstrijdsport, gewest Midden, platform zeilen
bestuurslid recreatie, platform kano, platform boardsports
bestuurslid marketing en sponsoring

BIJLAGE 5 ORGANOGRAM.

