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Ondersteunen van verenigingen/besturen tav juridische, financiële, politieke vraagstukken
Opkomen voor de belangen van kanovaarders in Nederland
Het collectief aan verenigingen biedt mogelijkheden voor extra inkomsten en voordeel op
producten, zoals verzekeringen
Promotie van de sport
Kwalitatief hoogwaardige diploma- en opleidingslijn
Stevig kader en regelgeving omtrent wedstrijdsport en topsport
4x per jaar Kanosport Magazine en maandelijkse e-nieuwsbrief

Het zijn tijden om op de kleintjes te letten. Misschien zelfs om eens wat dubbeltjes om te draaien.
Logisch dat de vraag ‘Waarom zijn we ook al weer lid van het Watersportverbond?’ af en toe gesteld
wordt.
Maar wij, het Watersportverbond, zijn er natuurlijk om van een dubbeltje een daalder te maken. We
lichten graag uit hoe we dat doen.
Het grootste voordeel dat het collectief van verenigingen, het Watersportverbond, biedt, is dat wij
verenigd een serieuze gesprekspartner zijn aan belangrijke tafels. Dit gold bijvoorbeeld in corona tijd
maar gaat veel vaker op als er over ontwikkelingen rond het water of in de sport wordt gesproken.
Het maakt ons ook aantrekkelijk voor geldschieters. Minder dan een kwart van de inkomsten van het
Watersportverbond komt uit contributie. Sponsors en overheden (subsidies) dragen ook bij. Dit
maakt het mogelijk om in de volle breedte (opleidingen, topsport, wedstrijdsport en promotie van de
sport) continue te blijven ontwikkelen en groeien.
De kennis en ervaring die wij voor en door verenigingen en vrijwilligers in huis hebben, kunnen wij
inzetten ter ondersteuning van besturen en bestuursleden, zowel nieuw als ervaren.
Bestuurssamenstellingen wisselen nog wel eens, maar wij zijn een vat van kennis, expertise en
ervaring waar doorlopend uit geput kan worden. Dat stelt bestuurders de gelegenheid om advies in
te winnen over een bepaald onderwerp (met bv steun van het Watersportverbond Expert Team) of
een standpunt te toetsen. Wij zijn heel blij dat het bestuur van de Utrechts Kanoclub hier regelmatig
gebruik van maakt.
Wat doet het Watersportverbond voor de omvangrijke groep recreatie kanovaarders? Die vraag
krijgen wij regelmatig. Onze inzet voor deze groep is minder zichtbaar of direct voelbaar. Naast de
diplomalijn leren kanovaren, met veiligheid als belangrijkste thema, zetten wij ons met een netwerk
van 16 regioteams in het hele land in om te zorgen dat de Nederlandse wateren toegankelijk, schoon
en veilig blijven. Dat doen we voor zowel zeilers, kite- en windsurfers, motorbootvaarders als
kanovaarders. Voor de kanovaarders houdt dit in dat we zorgen dat gebieden open blijven, ook als ze
bestempeld zijn als natuurgebieden. Natuurlijk willen wij onze natuur beschermen, maar wij denken
dat dat, vooral ten aanzien van kanovaren, goed samen kan. Daarnaast pleiten we op lokaal en
regionaal voor voldoende op- en overstapplaatsen en dat kanovaarders voldoende ruimte krijgen
binnen de scheepvaart/waterrecreatie. Het scheelt dat verenigingen dit niet allemaal stuk voor stuk
zelf moetendoen.
In enkele regioteams is de kanosport goed vertegenwoordigd met een lid dat zelf ook kanovaart. Dat
is zeker niet in alle regioteams het geval. Maar wie kan beter voor de belangen van deze groep
opkomen dan een kanovaarder zelf. Vind jij het leuk om je in te zetten voor alle verenigingen in jouw
regio en op de komen voor de belangen van de kanovaarder? Reageer dan op de vacature voor

regioteamlid in jouw regio.
https://www.watersportverbond.nl/over-ons/vacatures/vrijwilligers/belangenbehartigers-in-de-regio
/
De UKC is een veelzijdige vereniging met een breed scala aan disciplines: sprint, slalom, toer, polo,
wildwater voor zowel jong als oud, pro en amateur. Als Watersportverbond zorgen wij voor een
kwalitatief hoogwaardige diploma- en opleidingslijn voor al deze disciplines, die op een
laagdrempelige manier wordt aangeboden. Veiligheid en vaardigheid staan voorop, want dan beleef
je het meeste plezier aan je sport. Tegen een gunstig tarief (kosten die de vereniging vaak op zich
neemt) kan jij als lid van jouw vereniging een opleiding tot trainer/coach volgen om zo nieuwelingen
en de volgende generatie te inspireren en plezier te laten beleven aan jouw favoriete sport. En
vergeet ook niet het plezier dat je zelf beleeft als trainer/coach en wat je er allemaal van leert als je
jezelf ontwikkelt. (Geef je dus vooral op ).

😉

Omdat wij zijn aangesloten bij de NOC*NSF, zijn wij ook verbonden aan de European Canoe
Association en de International Canoe Federation, en kunnen wij voor een stevig kader zorgen voor
de wedstrijdsport ten aanzien van regelgeving, documentatie en officials. En van de wedstrijdsport
loopt er een lijn naar topsport. Voor talenten en ambitieuze sporters organiseren wij en investeren
wij in de weg naar de top. De financiering hiervan loopt buiten de contributie inkomsten om.
Een belangrijke rol van het Watersportverbond is promotie van de sport. Wij zijn trots op Optimist
on Tour, ons kennismakingsprogramma voor de jeugd dat door het hele land reist om kinderen in
aanraking te brengen met kanovaren, zeilen en suppen. Na 10 jaar is dit programma onverminderd
populair hebben over de 100.000 kinderen op deze manier kennisgemaakt met watersport.
Evenementen zijn ook belangrijk om de kanosport te promoten. Op dit moment verkennen wij de
mogelijkheden voor een EK/WK kanosprint op de Willem Alexanderbaan in Rotterdam. Daarnaast
organiseren wij sinds dit jaar de Dutch Water Week, hét watersportevenement van Nederland waar
alle watersporten samenkomen in Almere, Amsterdam en Lelystad.
Natuurlijk willen we ook zorgdragen voor onze verenigingen. Met onze lijfspreuk The Future is Water
willen we bewustzijn creëren over duurzaamheid en water maar ook aanzetten tot actie met
bijvoorbeeld mogelijkheden tot verduurzaming van verenigingen, en Clean Up on Tour, een
rondreizend SUP evenement waarbij je gratis én kan leren suppen en de wateren in jouw omgeving
kan schoonmaken.
Ten aanzien van de harder euro’s zijn wij er als vereniging van circa 400 watersportverenigingen
(grotendeels zeil en kano) erin geslaagd om tegen gunstige voorwaarden een collectieve
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De Utrechtse Kanoclub hoeft deze kosten
dus niet meer te maken, terwijl het bestuur wel verzekerd is tegen onvoorziene omstandigheden. Dat
maakt de drempel om bestuursverantwoordelijkheid te nemen, lager.
Ook merken wij dat verzekeraars steeds huiveriger zijn om verenigingen met stalling van kostbare
materialen te verzekeren. Onze nieuwe partner sinds 2021, Allianz, is daar voor al onze verenigingen
toe bereid en maakt een verzekering op maat tegen gunstige voorwaarden.
Naast al het bovenstaand geven wij vier keer per jaar Kanosport Magazine uit en een keer per
maand een digitale nieuwsbrief speciaal voor onze kanoleden. Dit blad en deze nieuwsbrief zitten
vol nuttige informatie, overwegingen, kalenders, toerverhalen en wedstrijd- en topsportverhalen
voor en door onze kanoleden. Wij horen natuurlijk graag wat er beter kan en ontvangen tips en tops
graag op kanosport@watersportverbond.nl.

Het is een mondvol. Elke dag streven wij ernaar om datgene wat wij doen nog beter te doen. Dat
doen we met en voor jullie, de verenigingen en haar leden. Wij blijven graag met jullie in gesprek om
te horen wat er bij jullie speelt en om te delen waar wij mee bezig zijn.

Wil je reageren? Stuur dan een mail naar vereniging@watersportverbond.nl

