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We hebben het land verdeeld in 16 regio’s. In iedere regio is een regioteam actief. Dit zijn 
vrijwilligers die lokaal/regionaal bekend zijn, met zowel het vaarwater als met de politiek. De 
regioteams houden zich voornamelijk bezig met belangenbehartiging. Het regioteam 
Deltawateren houdt zich onder andere bezig met alles wat er op watersportgebied in de regio 
gebeurt. Zo heeft het regioteam met succes geijverd voor een Blauwe Golf in het kanaal door 
Walcheren. Er waren zes Blauwe golven door het Kanaal van Walcheren, waardoor 
recreatievaart binnen 1 uur van Vlissingen naar Middelburg kan varen.  Dit wordt nu 
uitgebreid naar acht Blauwe golven. Het regioteam heeft in overleg met de provincie 
bewerkstelligd dat de dreigende stremming van de Stationsbrug gedurende het vaarseizoen 
is opgeschoven naar eind september en dat er dan evengoed nog vier brugopeningen zijn, 
zodat een ieder nog naar de (winter)ligplaats kan komen. Voor meer werkzaamheden van 
het regioteam Deltawateren zie: http://www.watersportverbond.nl/belangenbehartiging/in-
mijn-regio/regio-deltawateren/ 
 
Verenigingsondersteuning 

Verenigingsondersteuning is een belangrijk onderdeel van het Watersportverbond. We 
ondersteunen besturen van verenigingen met onze kennis en kunde. Voor veel vragen 
hebben we een standaard oplossing, bijvoorbeeld een modelreglement, voor andere vragen 
leveren we advies op maat. In meer specifieke gevallen koppelen we een lid uit ons College 
van Deskundigen (CvD) aan een vereniging. In het CvD zitten onder andere juristen, mensen 
met verstand van ruimtelijke ordening, van onderhandelen met een gemeente of andere 
overheden en van veiligheid. Over onderwerpen die bij meer verenigingen spelen 
organiseren we themabijeenkomsten. Ook geven we een maandelijkse besturennieuwsbrief 
met relevante informatie.  
 
We ondersteunen verenigingen bijvoorbeeld bij het maken van beleid, bij het toepassen van 
wet- en regelgeving (o.a. alcohol, legionella, duurzaamheid, privacy). We organiseren thema-
bijeenkomsten voor bestuurders over actuele onderwerpen, zoals bijvoorbeeld vorig jaar 
over de nieuwe BTW-regelgeving en nu over de nieuwe Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. We helpen als er problemen zijn met de gemeente of we checken 
een nieuw huurcontract op valkuilen. Ook hebben we een uitgebreide website speciaal 
gericht op verenigingsbestuurders: www.watersportverbond.nl  
 
Jeugd en ouderen 

Het Watersportverbond wil meer mensen laten kennismaken met en genieten van de 
watersport. Immers jong geleerd is oud  gedaan. Het Watersportverbond heeft een eigen 
jeugd sportstimuleringsprogramma: ‘Optimist on Tour’. Kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar 
maken gratis kennis met de watersport in de disciplines zeilen, kanoën, surfen en suppen.Dit 
onder begeleiding van professionele instructeurs. Na deze kennismaking worden de 
kinderen doorgeleid naar de watersportvereniging of zeilschool in de buurt. Zie ook: 
www.watersportverbond.nl/optimistontour 
 
Speciaal voor ouderen is een nieuw project gestart: ‘de Zilveren Wimpel’. Samen met 
motorbootverenigingen is een keurmerk in de maak voor watersportverenigingen, die 
voldoen aan seniorvriendelijke criteria. Het Watersportverbond wil op deze wijze, samen met 
de verenigingen, het mogelijk maken voor ouderen om langer actief te blijven watersporten, 
zowel op het water als op de wal en bij de vereniging. Zie ook: 
www.watersportverbond.nl/dezilverenwimpel 
 
Opleidingen 
Het Watersportverbond speelt door het aanbieden van verschillende (kader)opleidingen een 
belangrijke rol in het versterken van de aangesloten watersportorganisaties. Naast nationale 
en internationale afstemming met onderwijsinstellingen, sportkoepels en overheden, werkt 
het Watersportverbond samen met vaarscholen en andere organisaties die zich met 
vaaropleidingen bezig houden. Voor het kader, veelal vrijwilligers, die de opleidingen en 
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trainingen bij de organisaties verzorgen, heeft het Watersportverbond cursussen, 
bijscholingen, themadagen, lesmateriaal en handleidingen beschikbaar. 
Het Watersportverbond is druk doende haar totale cursusaanbod te moderniseren en in een 
ander jasje te steken: de ‘Watersportacademy’. Meer informatie: 
www.watersportverbond.nl/opleidingen  
 
Wedstrijdsport 

Voor de wedstrijdzeilers, -windsurfers en -kanoërs organiseert, coördineert en stimuleert het 
Watersportverbond de totale wedstrijdsport in Nederland. Dit doet het verbond voor zowel 
Optimisten als voor oceaanracers, voor zowel het Olympische RS:X-board als voor 
Funboards, voor zowel slalom- als vlakwater kanoën en voor zowel individuele 
wedstrijdsporters als wedstrijd gevende verenigingen. 
 
Het Watersportverbond ondersteunt de wedstrijdsport door metingen uit te voeren en 
startlicenties en certificaten uit te geven, door opleidingen en trainingen te organiseren en 
door aantrekkelijke en goed georganiseerde wedstrijden op elk niveau te faciliteren. 
Deelname aan officiële wedstrijden is exclusief voorbehouden aan leden van de bij het 
Watersportverbond aangesloten verenigingen. De wedstrijdactiviteiten van het verbond 
strekken zich uit van de jongste jeugd, zij kunnen beginnen met wedstrijdzeilen in de Q-cup, 
de Eredivisie Zeilen voor verenigingsteams, tot en met de begeleiding van de absolute top 
die op Olympische Spelen de medailles halen. En medailles halen doen we. Tweemaal goud 
op de laatste Olympische Spelen en diverse Wereldkampioenschappen was de meer dan 
mooie oogst gedurende de laatste jaren. Onze Olympische sporters zijn met recht de 
ambassadeurs van de watersport in Nederland.  Meer informatie: 
www.watersportverbond.nl/wedstrijdsport  
 
What’s in it for me?! 
Bovenstaande is allemaal van belang voor verenigingen, maar ook de leden van de 
verenigingen hebben voordeel bij het lidmaatschap van het Watersportverbond:  

● Je draagt bij aan een bevaarbaar Nederland. 
● Zonder lid te zijn van een aangesloten watersportvereniging kun je geen 

wedstrijdlicentie aanvragen en dus niet deelnemen aan wedstrijden. 
● Korting tot 50% op opleidingen en diverse andere producten en diensten. 
● Veel informatie via het Online Magazine en diverse doelgroep gerichte nieuwsbrieven.  
● Bij het watersportverbond kun je je ICP (Internationaal Certificaat 

Pleziervaartuigen=douanedocument voor een vaartuig) aanvragen. Voor leden met 
korting. 

● Korting in circa 70 Fanhavens (voorheen gastvrijheidsregeling). 
 
En met hoe meer leden we zijn, hoe meer watersporters we vertegenwoordigen, hoe meer 
invloed we uit kunnen oefenen en hoe sterker we staan. We blijven ons inzetten om 
watersport in Nederland mogelijk te maken en mogelijk te houden. Daarom is het belangrijk 
om lid te zijn van het Watersportverbond! 
 

Is je vereniging geen lid van het Watersportverbond, dan kun je evengoed het werk van het 

Watersportverbond steunen door ‘persoonlijk lid’ te worden. 

Via mijnwatersportverbond.nl word je persoonlijk lid van het Watersportverbond. Registreer 

je via de knop “aanmelden”. Hierna ontvang je een bevestigingsmail met een link om de 

registratie definitief te maken. Zodra de registratie is gelukt kan je het product ‘Persoonlijk 

Lidmaatschap’ bestellen. 

Het persoonlijk lidmaatschap van het Watersportverbond kost €40,25 per jaar. 
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