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Op 28 april 2010 is er een convenant getekend tussen het Watersportverbond en het NFB.  Hierdoor kunnen 
individuele verenigingen op een flexibele wijze aansluiten bij het Watersportverbond.  Elf verenigingen hebben 
van deze regeling gebruik gemaakt. Waaronder uw vereniging!

Graag blikken wij met u terug op drie bewogen jaren waarin we met elkaar hebben samengewerkt. Want wat 
heeft dit convenant nou eigenlijk opgeleverd? En wat heeft het Watersportverbond de afgelopen jaren voor de 
aangesloten verenigingen gedaan?

Verenigingsondersteuning

Het Watersportverbond vindt het belangrijk dat uw vereniging goed ondersteund wordt met bestaande en 
toekomstige vraagstukken. Dit gebeurt door het organiseren van themadagen, maar ook hulp bij actuele 
individuele gevallen. 

Themadagen
In de afgelopen drie jaar hebben er themadagen plaatsgevonden, waar kennis en kunde uitgewisseld kon 
worden over actuele ontwikkelingen. De onderwerpen die besproken werden tijdens deze bijeenkomsten waren  
clubhuis/accommodatie op het strand, jeugdzeilen op zee, windmolenparken en de nieuwe scheepvaartroutes 
op de Noordzee. 

De themadagen zijn goed bezocht en worden als positief ervaren door de aanwezige verenigingen. 
Ook voor begin 2014 staat al weer een themadag op de planning. Deze heeft het belangrijke onderwerp 
‘veiligheid op zee’. Is dit een belangrijk thema voor uw vereniging? Noteer de 1e of 2e zaterdag in februari dan 
alvast in uw agenda!
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Individuele ondersteuning 
Veel verenigingen spelen met gelijksoortige vragen of problemen. Het Watersportverbond is bekend met 
deze vraagstukken en helpt deze verenigingen graag.  
 
De afgelopen jaren hebben diverse kustzeilverenigingen een verzoek tot ondersteuning ingediend bij het 
Watersportverbond.  De geboden ondersteuning is divers.   
Er is veel juridisch en beleidsmatig advies geboden als hulp bij, statuten, verzekeringen, huurcontracten, 
horecavergunningen en veiligheidsplannen. Maar ook praktische oplossingen als het uitlenen van 
materiaal, het bieden van een handleiding voor schoolwatersport of het geven van cursussen en 
keuringsstickers zijn onderdeel van het pakket dat geboden wordt door het Watersportverbond. En 
ook de Ecotax kan via het Watersportverbond teruggevraagd worden bij het ministerie van VWS. 

 
Voor een aantal verenigingen is het lidmaatschap van de NKV een voorwaarde om als kitesurfer 
lid te worden van de vereniging. De reden van deze voorwaarde  is dat je dan een aanvullende WA 
verzekering hebt. Het watersportverbond is in onderhandeling om minimaal  een gelijkwaardige of 
een ruimere verzekering dekking aan te kunnen bieden om aan deze voorwaarde te voldoen.
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Zeilen, kiten, surfen als wedstrijd en recreatiesport
 
Het is van groot belang dat het wedstrijdzeilen veilig en op een gepast niveau gebeurd. Het Watersportverbond 
maakt zich er dan ook hard voor deze tak van sport te vertegenwoordigen en naar een hoger, veiliger niveau 
te tillen. 

Opleiding
Het opleiden van wedstrijdleiders, officials en coaches is een belangrijk onderdeel van het verbeteren van 
het wedstrijdniveau. Speciaal voor de aangesloten kustzeilverenigingen is een cursus wedstrijdorganisatie 
georganiseerd. Hieraan deden 22 aantal cursisten mee. Zij zijn allen geslaagd voor hun basiscursus 
wedstrijdorganisatie. 

Maar niet alleen de wedstrijdorganisatie is een aandachtspunt. Ook het opleiding van individuele watersporters 
is van belang om het niveau van de sport omhoog  te krijgen. In 2013 is er een opleiding tot zeilinstructeur voor 
kustzeilverenigingen gerealiseerd. 

Wedstrijdkader
Naast opleiding is ook het beschikking hebben tot de juiste documentatie voor wedstrijden van belang. Het 
Watersportverbond biedt aangesloten verenigingen handige templates om het organiseren van wedstrijden te 
versimpelen. 

Ook ondersteunt en controleert het Watersportverbond het niveau van Nederlandse  en Internationale 
Kampioenschappen, als het WK Nacra in 2013. Het Watersportverbond stelt niet alleen de medailles en 
wimpels beschikbaar, ook toetst zij de wedstrijddocumenten als de ‘notice of race’ op kwaliteit. Hiermee wordt 
een goed niveau gewaarborgd.
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Belangenbehartiging
 
 
Sommige vraagstukken zijn voor een enkele vereniging te complex om op te lossen. Het Watersportverbond 
biedt dan graag ondersteuning in de belangenbehartiging. Met de juiste kennis en kunde in huis is een 
samenwerking vaak een gepaste oplossing. Het Watersportverbond maakt hier gebruik van gespecialiseerde 
regioteams die zich inzetten voor de belangen van uw vereniging op Europees, nationaal en lokaal niveau. 

Europese belangen
Natura 2000 is Europese regelgeving die 
het behoud van natuur in Europa moet 
bewerkstelligen. Natura 2000 zorgt ervoor dat 
er in Europa een aangesloten netwerk van 
natuurgebieden gerealiseerd wordt. Dit heeft 
invloed op de uitvoering van nationale en lokale 
watersportactiviteiten. En dus mogelijk op u 
als kustzeilvereniging. Het Watersportverbond 
vertegenwoordigt de belangen van de 
verenigingen aan de Noordzee en Waddenkust.  
Het is van groot belang dat de vaargebieden 
waar de verenigingen in deze gebieden gebruik 
van maken toegankelijk en bevaarbaar blijven. 

Nationaal belang
Ook op nationaal niveau zijn er zaken die voor verenigingen aan de Nederlandse kust belangrijk zijn. Zo zijn 
er onderzoeken gaande naar windmolenparken buiten en binnen de 12mijls zone uit de kust gebouwd kunnen 
worden. Dit heeft invloed op het vaargebied en het gebruik. 

Een voorbeeld van een project waarbij het Watersportverbond betrokken is, is de zandmotor, een opgespoten 
schiereiland van zand voor de kust van Ter Heijde. Met dit experiment wil de Nederlandse overheid kijken of er 
een natuurlijke aanwas en verspreiding van zand langs de Nederlandse kust plaatsvindt. Een succes voor de 
kitesurfers die gretig gebruik maken van het schiereiland. Maar ook hier is het Watersportverbond betrokken 
om dit gebruik voor de toekomst te waarborgen. 
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Verenigingsbelang
Een goed voorbeeld van lokale belangenbehartiging is het verlagen van de huurprijs voor de aangesloten 
verenigingen in Den Haag. Verenigingen aan de Haagse kust betaalden jarenlang de commerciële huurprijs 
voor strandtenten.  De Haagse kustzeilverenigingen hebben hier, ondersteund door het Watersportverbond, 
een prachtige kostenverlaging gerealiseerd.  

De stand van zaken van een aantal grote dossiers en andere nieuwsberichten kunt u lezen op 
de regiowebsite www.watersportverbond.nl/noordzee  Daarnaast sturen we aan al onze leden 
(van wie we een e-mailadres hebben) maandelijks een nieuwsbrief. Voor de besturen van de 
verenigingen is er de speciale besturennieuwsbrief met onder andere informatie over veranderende 
wet- en regelgeving, bijeenkomsten van het Watersportverbond en ander relevant nieuws.  
 
Samen aan de kust
De afgelopen jaren is er regelmatig met elkaar gesproken over welke leden van een vereniging aangemeld 
dienen te worden bij het Watersportverbond. Het bestuur van het Watersportverbond vindt het belangrijk dat 
wij als collectief opstaan voor de georganiseerde sport in Nederland, daarom is het beleid dat een aangesloten 
vereniging al haar leden opgeeft bij het Watersportverbond of andere NOC*NSF aangesloten organisaties. 
Op deze wijze zijn zij allen aangesloten bij  een sterke sportkoepel. 
 
Bij het NOC*NSF zijn 90 landelijk organisaties, waaronder het Watersportverbond aangesloten. Bij elkaar 
vertegenwoordigen wij ruim 4,8 miljoen  georganiseerde sporters. Zo staan wij samen sterk in de sportieve 
lobby. Langs de kust zijn het Watersportverbond, Sportvisserij Nederland en de Reddingsbrigade aangesloten 
bij het NOC*NSF.  Wij vinden het belangrijk dat uw vereniging als sportvereniging nationaal en internationaal 
een sterke basis krijgt waarin we de sport en recreatie naar een hoger niveau kunnen tillen. 
 
Het Watersportverbond behoudt u graag als lid in de toekomst. 


