
 

 
 
Beleidsdocument 2020-2025 Watersportvereniging Drachten-Veenhoop 12 -2-2020
      
 
I Inleiding 
 
Watersportvereniging Drachten-Veenhoop heeft, na jaren zonder clubgebouw, gelukkig weer een 
nieuw en fantastisch clubgebouw. De afgelopen jaren is daar veel tijd en energie in gaan zitten. Het is 
nu tijd om vooruit te kijken. Daar is ook noodzaak toe: telde de vereniging in het verleden nog 1300 
leden, per 1 januari 2020 zijn dat er nog maar 157 + ongeveer 50 jeugdleden). En ook dit jaar (2020) 
zijn er al leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd.  
 
De WSV is financieel vooral afhankelijk van de contributie van de leden. Hieruit moeten onder 
andere voorzieningen als het clubgebouw (o.a. onderhoud, energie, water, verzekeringen, belasting, 
beveiliging en afschrijving) en materialen (o.a. optimisten, volgboten, motoren) uit betaald worden. 
 
Veel watersportverenigingen hebben een haven met ligplaatsen voor leden, dit is een verdienmodel, 
altijd verzekerd van inkomsten. Zo heeft de WSV Aalsmeer 340 leden en 270 ligplaatsen. Helaas 
hebben wij deze mogelijkheid niet. 
 
Met de afname van het aantal leden komt de begroting onder druk te staan, en brengt het zelfs het 
voortbestaan van de vereniging in gevaar.  
 
Hoofddoelstelling van de watersportvereniging voor de komende jaren is het behouden van de 
huidige leden en aanwas van nieuwe leden. De ambitie is om in 2020 200 leden te hebben  
 
Dit document is in concept opgesteld door het bestuur. Vervolgens hebben alle leden hierop kunnen 
reageren, een aantal heeft dat gedaan. Daarnaast is, om de horizon te verbreden, aan een aantal 
externen om reactie gevraagd, waarbij we reacties ontvangen hebben van of gesprekken hebben 
gevoerd met: 

- Sportbedrijf Drachten  
- VNM: Verbond Nederlandse Motorbootsport 
- Het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond: het Watersportverbond 
- Marrekrite 
- Voorzitter watersportvereniging Aalsmeer, tevens redactielid blad Motorboot  
- Twee ex-voorzitters WSV Drachten-Veenhoop, beiden geen lid meer 
- Ex-secretaris WSV Drachten-Veenhoop, geen lid meer. 

 
Alle reacties zijn verwerkt in het voorliggende beleidsdocument en zijn deels schuingedrukt 
opgenomen. Het document vormt de basis waarop het bestuur haar jaarplannen maakt. Aan het 
beleidsdocument kunnen voortdurend nieuwe ontwikkelingen en ideeën worden toegevoegd.  
 
Het document is vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 februari 2020. Op basis hiervan heeft 
het bestuur een jaarplan 2020 opgesteld. Een meerjarenplan volgt 
Het beleidsdocument wordt ter informatie naar alle leden verzonden. Het jaarplan 2020 staat op de 
agenda van de ledenvergadering van 9 maart 2020. 



 
ll De vereniging 
 
Watersportvereniging Drachten-Veenhoop bestaat al sinds 1898. Aanvankelijk was het een 
vereniging voor zeilers. Later kwamen daar ook de motorbootvaarders bij. Daarbij waren ook veel 
mensen uit de wijde omgeving lid zodat ze mee konden doen aan de door de vereniging 
georganiseerde tochten.  
 
Op het ogenblik zijn er vijf categorieën leden te onderscheiden:  

- Jeugdleden. De vereniging heeft een actieve en bloeiende jeugdafdeling. Voor het 
jeugdzeilen zijn wachtlijsten. Voor jeugdleden geldt dat ouders verplicht lid zijn van de 
vereniging. 

- Leden met een motorboot. Met de vergrijzing neemt dit aantal af, waarbij ook een rol speelt 
dat mensen tegenwoordig eerder een boot huren dan kopen. 

- Leden met een kajuitzeilboot 
- Leden met een open zeilboot. 
- Leden die de watersport een warm hart toedragen. Door lid te zijn wil men betrokken zijn bij 

de vereniging en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de watersport. 
 
Bij het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond zijn de volgende sporten aangesloten: zeilen, 
motorbootvaren, kanovaren, suppen, surfen (wind-, golf- en kitesurfen).  
Bij de WSV zijn de eerste beide categorieën vertegenwoordigt. Voor kanovaren is er een aparte 
vereniging. Voor suppen en windsurfen liggen er voor de WSV mogelijkheden om dit onder onze vlag 
te ontwikkelen.  
 
Sterke punten WSV 

- Clubgebouw aan het water, met kantine, bar, interne en externe berging voor boten en 
boards 

- Aanlegsteiger voor kleine boten 
- Goed lopende jeugdafdeling 

Zwakke punten WSV 
- Daling ledenaantal 
- Communicatie en profilering, zowel naar de leden als naar externen  
- Geen aanlegsteiger voor grotere zeilboten, motorboten of een skûtsje 
- Bezetting bestuur, commissies en activiteiten 

Kansen die zich extern voordoen 
- Er is vraag naar volwassen zeilen 
- Er is vraag naar zomeravondzeilen 
- Er is vraag naar suppen 
- Drachten heeft geen supschool of supvereniging 
- Drachten heeft geen surfschool of surfvereniging 
- Steeds meer mensen die een sloep huren 
- Roei- en kanovereniging als directe buren 
- De Drait, Bolt, Mast, van der Werf en scouting als directe buren  
- Ontwikkeling Waterfront Drachten 
- Drachten Skûtsjehaadstêd 
- Gelegen aan fiets en wandelnetwerk 
- In de directe nabijheid van Nationaal Park De Alde Feanen (NPDAF) 
- Deelname aan werkgroep NPDAF 
- Arrangementen met omliggende instanties/ verenigingen/bedrijven 

Bedreigingen die zich extern voordoen 
- Landelijke trend: vergrijzing van de watersport 



- Steeds minder mensen/leden die een boot in bezit hebben, mensen huren tegenwoordig  
- We leven in een tijd, waarin verenigingsleven niet meer vanzelfsprekend is en mensen zich 

minder snel binden. Invulling van vrije tijd vindt steeds meer individueel plaats.  
 
lll Wat willen we? 

- Een bloeiende en actieve watersportvereniging waar mensen graag lid van zijn 
- Een ontmoetingsplaats zijn voor watersporters  
- Mensen enthousiast maken en houden voor zeilen, motorbootvaren, sloepvaren, suppen en 

surfen 
- Lessen, clinics, cursussen, lezingen en andere activiteiten aanbieden 
- De belangen van watersporters in en rond Drachten behartigen 
- Van betekenis zijn voor de ‘mienskip’ 

 
lV Wat bieden we/willen we gaan bieden? 
 
1.  Jeugdzeilen 
Al heel wat jaren gaan op vrijdagavond kinderen van leden van WSV Drachten- Veenhoop en 
vrijwilligers het water op om op een recreatieve manier bezig te zijn met wind, water en zeilen. Het is 
een ideale manier voor kinderen om kennis te maken met en vooral om veel plezier te beleven aan 
het zeilen. Van juni tot en met september, ongeveer 10 avonden, uitgezonderd de zomervakantie. 
Daarbij kunnen jeugdleden ook worden opgeleid om op een gegeven moment zelf instructeur te 
worden, waardoor ook op dit gebied de jeugd zich kan ontwikkelen. Voor jeugdzeilen is veel 
belangstelling, indien we hiervoor meer reclame maken zouden er meerdere cursussen gevuld 
kunnen worden. Er is een wachtlijst.  
Het jeugdzeilen steunt voor een groot deel op de familie Kampherbeek, dit gaat fantastisch maar het 
is ook kwetsbaar, bij het wegvallen van deze ondersteuning zou er veel wegvallen. 
 
- Optimist 
Kinderen vanaf 8 jaar zijn bij ons welkom om mee te zeilen in een Optimist. Het eerste jaar kunnen ze 
gebruik maken van een Optimist van de vereniging. Vanaf het tweede jaar moeten de kinderen zelf in 
het bezit zijn van een Optimist. Er wordt gezeild op ongeveer 10 vrijdagavonden van mei tot en met 
september (met uitzondering van de zomervakantie).  
De vloot optimisten is verouderd. Vervanging van Optimisten en volgboten met motoren? 
 
- Splash/Laser 
Vanaf de leeftijd van ongeveer 13 jaar stappen de kinderen over op een Splash of Laser. Deze zijn 
allemaal in eigen bezit van de zeilers.  
 
- Grote open zeilboot  
Dit jaar kan de vereniging op vrijdagavond gebruik maken van een Valk, één lid heeft zijn boot 
hiervoor ter beschikking gesteld. Hiermee wordt een nieuwe dimensie toegevoegd aan het 
jeugdzeilen: samen leren zeilen in een grotere boot. Kinderen kunnen hierdoor langer doorgroeien. 
Het zou mooi zijn als we gedurende het hele jaar de beschikking hebben over een paar open 
zeilboten, die we ook kunnen inzetten bij het volwassenzeilen.  
 
- Skûtsje 
De jeugdleden mogen 1 keer per jaar met een Skûtsje meezeilen, hierbij worden de kinderen actief 
betrokken. Ook ouders van jeugdleden kunnen een keer meevaren op een skûtsje. Hiermee wordt 
ook de belangstelling voor het Skûtsjesilen gestimuleerd. 
 
- Overige activiteiten jeugdleden 



Daarnaast zijn er nog andere activiteiten. Zo wordt er voor de zomervakantie een Elfstedentocht 
georganiseerd (de kinderen zeilen rond de Smalle Ee waar ze “steden” aandoen en waar ze 
opdrachten moeten doen) en na de zomervakantie wordt er voor de optimistenkinderen een 
speurtocht georganiseerd in motorboten. Aan het eind van het seizoen houden we nog 
zeilwedstrijden in verschillende groepen. 
Reactie van de voorzitter WSV Aalsmeer: Wij houden ook in het winterseizoen contact met de 
jeugdleden; middag schaatsen op kunstijsbaan, bowling middag en dergelijke; bij voldoende 
belangstelling sinterklaas 

-  Commissie jeugd 
Voor het jeugdzeilen hebben we een aparte enthousiaste commissie, jeugdleden en ouders zijn 
hierin actief en zijn betrokken bij de ontwikkeling van de club. Jeugdleden kunnen zich ook op deze 
manier ontwikkelen. Vanuit het bestuur zit Jan Kampherbeek in deze commissie. 

Wat zouden we nog kunnen doen rondom jeugdzeilen 
 
- Jeugdzeilen uitbreiden,  
Veel belangstelling voor. Als we reclame zouden maken hebben we een grote wachtlijst. Misschien 
nog een tweede avond op donderdag of op zaterdagochtend/middag of zondag? 

-Kosten jeugdzeilen  
Het jeugdzeilen is erg goedkoop: voor het lidmaatschap van ouders, 45,- en jeugdlidmaatschap, 25,- 
krijg je veel waar voor je geld. Zeker in vergelijking met andere verenigingen.  
Voorbeeld WSV De Twee Provinciën Paterwoldsemeer, Jeugd van 7 tot 18 jaar 
Van april tot september, aanvang 18.00 toto 20.30. Kosten, naast het lidmaatschap (63 euro),: 
Prijzen trainingen exclusief huurboot: 
- € 187,50 Instroom Optimist D 
- € 200,- Optimist, Splash en Laser 
Wil je een verenigingsboot huren tijdens de trainingen  
- Boothuur (incl.zwemvest) Optimist D – € 120,00 
- Boothuur ( incl. zwemvest) Optimist C – € 128,00  

Het uitgangspunt van de WSV is dat een activiteit in principe selfsupporting moet zijn. Per activiteit 
kan dat een andere bijdrage zijn, suppen kan misschien duurder of goedkoper zijn dan jeugdzeilen of 
zeilen voor volwassenen in een open boot. Voorstel maken voor kostendekkende bijdrage van de 
activiteit jeugdzeilen. 

- Zeilen met een grote open zeilboot, minimaal met twee boten 
Nodig: Aanschaf/huur/gebruik zeilboot, instructeurs, aanlegsteiger 
 
Reactie van de voorzitter WSV Aalsmeer 
Ervaring leert, dat het aantal jeugdleden sterk fluctueert. Ik, heb hier ook mee te kampen. Bij ons zijn 
de jeugdlessen op zondag, om daarmee uit de pas te lopen met de hockey- en voetbalverenigingen. Ik 
merk ook, dat de spanningsboog van de kinderen niet een hele dag is en dat ouders geen zin hebben 
om de hele dag op de haven te zijn als hun kinderen les hebben. De kinderen hebben bij ons een jackje 
met de tekst jeugdteam WSV Aalsmeer op de rugzijde. Ze zijn trots op dat jack en maken op die 
manier ook nog reclame 

Reactie Marrekrite: 
-  viswedstrijden/ excursies naar Hiswa / evenementen in de buurt NPDAF 



- winterprogramma met ijs/schaatssport 
- programma optimist on tour van het watersportverbond 
- wedstrijdzeilen met modelboten zoals in Akkrum en op meerder plaatsen iets voor jong en 

oud 

- Ouders stimuleren om te blijven als hun kind les heeft 
Ouders helpen hun kinderen met de boten bij het begin en einde van de les. Dit voor aanvang bij 
ouders goed kenbaar maken, we zijn geen kinderopvang. 
De tussenliggende tijd kunnen we de ouders wat bieden: kantine (drinken, iets te eten?), wifi, 
leestafel, buitenmeubilair waar ouders gezellig kunnen zitten. Ook kunnen ouders klussen doen als 
vrijwilliger: buitenterrein onderhouden, kantine dienst, schoonmaken kantine, ….. 

- Ouders kennis laten maken met suppen of suptochten 
Als kinderen les hebben zouden ouders een cursus suppen aangeboden kunnen worden. Ook zouden 
ouders een suptocht kunnen doen, zodat ze zelf meteen ook actief aan het sporten zijn. Ouders zijn 
lid en hebben korting op suplessen. 
 
- Ouders kennis laten maken met roei- en/of kanovereniging 
Als kinderen les hebben zouden ouders bij de roeivereniging een kennismakingstraining kunnen 
krijgen. Gesproken met de voorzitter, Femmy Lieben: de roeivereniging staat hier positief tegenover. 
Voor 45 euro kunnen de ouders drie keer roeien. Per keer kost dat ongeveer 2 uur, inclusief pakken 
en opbergen van de boot. Ouders kunnen zich opgeven bij de roeivereniging via de website. 
Roeivereniging wil graag data en tijden weten van jeugdzeilen, dit verder uitwerken, bijvoorbeeld 
een serie plannen voor de zomer en een serie na de zomer, verder uitwerken met de roeivereniging. 
Ook met de kanovereniging dit overleggen. Ouders ruim voor aanvang jeugdzeilen wijzen op deze 
mogelijkheid. Ook aan alle overige leden wordt de introductiecursus roeien/kano aangeboden 

2. Zeillessen Volwassen zeilen/50+ in een open zeilboot 
 
Wat zouden we kunnen bieden? 
Op het ogenblik wordt in dit onderdeel niet voorzien. Er wel veel vraag naar. 
 
- Zeilles in een open zeilboot 
Volwassenen leren kennismaken met zeilen. Theorie en praktijk. Hier is veel vraag naar. Bijvoorbeeld 
5 lessen per cursus. Helaas kunnen we dat niet bieden omdat we geen boot/boten hebben. Binnen 
de vereniging zijn wel een aantal instructeurs (die nu ook het jeugdzeilen doen) 
  

- Beschikking hebben over boten en een ligplaats. Wsv geen ligplaats, ook openbaar terrein 
- Mogelijkheid ligplaatsen bij de Drait? Aan onze kant achter het hekwerk wordt nauwelijks 

gebruikt, er is een poort in het hekwerk. Misschien ook als ligplaats na het 
zomeravondzeilen, of voor motorboten na afloop van een tocht? 

- Sponsoring? Huren? Beschikbaar stellen? Bedrijfsleven 
- Instructeurs: de vereniging heeft mensen die dit kunnen, extra mensen opleiden, hiervoor is 

misschien deels subsidie mogelijk. 
- Paar mensen die hier mee aan de slag gaan. 
- Inschrijving en communicatie via de nieuwe website 

 
Boten leasen of in eigen bezit 
Boten in eigen bezit vraagt ook onderhoud van boot en motor, benzine moet gevuld worden, 
verzekering, ligplaats, etc. Daarnaast kosten voor stalling en ligplaats. Naast het kostenplaatje 
moeten er binnen de vereniging ook mensen zijn die dit gaan doen. Met een verhuurbedrijf (De Drait 



bv) of een werf of een zeilschool (De Veenhoop bv.) zou je misschien afspraken kunnen maken. Onze 
WSV heeft geen ligplaatsen. Een eigen boot heeft naast nadelen ook voordelen: leden kunnen de 
boot huren. Vraagt wel inzet van een aantal mensen die dit coördineren. 
 
Reacties van de voorzitter WSV Aalsmeer: Koop enkele zeilboten voor jeugdleden 
 
Reacties 

- Sponsoring. Mogelijkheid tot sponsoruitingen/naamstickers op boot/zeil. De boten kan je 
gebruiken voor uitjes van kwetsbare doelgroepen omdat sponsoren met een maatschappelijk 
doel een trend is. Eventueel aanvullen met andere gelden? Eventueel aanvullen met subsidie. 
(https://www.fryslan.frl/subsidies). Ik heb geïnformeerd bij de roeivereniging, gesprek met de 
voorzitter, zij hebben via de provincie (waarbij ook de RABO een deel financierde) een 
roeiboot kunnen aanschaffen welke specifiek gericht is op de doelgroep 50+. In de 
aanvraagprocedure zit erg veel werk, hebben ook een pitch gedaan. Iemand binnen de 
roeivereniging is hier intensief nee bezig geweest. (van hun ervaringen zouden wij ook kunnen 
leren) Gaat ook een tijdje overheen. Misschien iets voor 2021? 

- Crowdfunding leden WSV. 3.000,- voor een boot: bijvoorbeeld met 30 man 100 euro per 
persoon. Leden die sponsoren krijgen korting op de huur/of eerste drie keer gratis als ze de 
valk een keer zelf willen gebruiken. 

- Crowdfunding extern. Met als tegenprestatie dat je de boot een keer mag gebruiken of de 
eerste jaren korting krijgt op de huur. 

- Misschien dat een subsidieaanvraag bij de Provincie Friesland mogelijk is, waardoor een deel 
van de boot wellicht vergoed wordt. De subsidieaanvraag is een intensief traject, waar tijd in 
gaat zitten en we niet op korte termijn een open zeilboot zullen hebben 

 
Open zeilboot 
Valk is de meest gangbare, de Randmeer is echter in opkomst. Zeilschool de Veenhoop is zijn valken 
aan het vervangen voor Randmeer. Deze boot, met midzwaard, biedt in onze omgeving voordelen, is 
ook een snellere boot. Hierop richten? 
 
Voorbeeld: WSV De Twee Provinciën aan het Paterwoldsemeer (800 leden) 
Cursus valkzeilen. 12 lessen en een examen. 3 cursisten per boot. Donderdag en vrijdagavond (18.30 – 
21.00). Beginnersopleiding, gevorderdenopleiding en +-opleiding. 12 boten (allemaal lease).  
Kosten 235,- en de kosten voor het lidmaatschap (vereiste.) 
Lidmaatschap tarieven valkzeilen:  

- Tot 17 jaar  63 
- 18 - -26 jaar  90 
- Vanaf 27 jaar  126 

 
Voorbeeld mogelijke tarieven WSV DrachtenVeenhoop zou kunnen zijn: 

- Lidmaatschap basis: 46,- 
- 5 kennismakingslessen a 2,5 uur, inclusief theorie, 150,-  
- 4 cursisten en een instructeur per boot 

 
-Zeilen voor kwetsbare mensen, mensen met een beperking 
 
-Open zeilboot aan leden verhuren 
-  mensen die dit coördineren, planning,  
- onderhoud, motor, benzinetank 
- verzekering, ligplaats 
 
- Recreatief zeilen: meezeilen met leden 



Mee kunnen zeilen met een lid van de vereniging met een zeilboot. 
Of een lid van de vereniging die zelf wil zeilen en wel bemanning mee wil nemen op eigen boot 
Mogelijkheid voor opstappen van bemanningsleden, opstapbank op website. 
Via de nieuwe website regelen 
 
- Zomeravond recreatief wedstrijdzeilen 
Voor en door leden, ook jeugdleden, wordt er op donderdagavonden een wedstrijd gezeild waaraan 
iedereen kan meedoen, ongeacht type zeilschip. Belangrijk is een wedstrijdboot en het uitzetten van 
het wedstrijdparkoers. Op de website kun je een opstapbank maken: mensen die een bemanningslid 
zoeken, of zeilers die geen boot hebben maar wel als bemanningslid zouden willen meedoen. 
Wedstrijden kun je ook houden met de handicapformule (SWformule) 
 
Reacties van de voorzitter WSV Aalsmeer 
-Eerder genoemd woensdagavond zeilen. We beginnen met een eenvoudige maaltijd in het 
clubhuisvoor wie zich daarvoor opgeeft, dan zeilen en dan de uitslag. € 3 per inschrijving, maaltijd € 6 
en bij de uitslag trakteren we op bitterballen. Ca. 13 woensdagavonden met steeds rond 30 
deelnemende schepen (tussen 50 tot 70 mensen). Alles kan meedoen. Deelnemers melden zich bij het 
startschip voor aanvang wedstrijd en rekenen later af. Verder organiseren we eens per jaar een lezing 
over wedstrijdtactiek voor deze zeilers 
 
Als we meer mensen in aanraking kunnen brengen met het zeilen, bijvoorbeeld door lessen aan te 
bieden, zal dit ook meer belangstelling genereren voor het zomeravondzeilen. 

- Paar mensen die dit willen oppakken 
- Iemand met een start/finishboot en de wedstrijd uitzet levert 
- Info en communicatie via de nieuwe website 
- Indien we zelf Valken hebben dan kunnen we cursisten ook leren wedstrijd te zeilen of 

kunnen leden die mee willen doen maar geen boot hebben deze Valken gebruiken 
 
- Commissie recreatief zeilen/zomeravondzeilen met een open zeilboot 
Op het ogenblik bestaat deze commissie nog niet. 
 
- Wedstrijdzeilen 
De ontwikkeling van Waterfront Drachten zou mogelijk inhouden dat er een groot meer komt. Zeker 
voor zeilers een aantrekkelijk vooruitzicht.  De vereniging kijkt of er voldoende belangstelling is om 
een officiële wedstrijdafdeling op te zetten, waarbij als we officiële wedstrijden houden we lid 
moeten zijn van de Nederlandse Watersportbond.  
Ook voor boten met meer diepgang tot 2 meter, zoals kajuitzeilboten, zouden wedstrijden 
georganiseerd kunnen worden. 
 
-Commissie wedstrijdzeilen 
Op het ogenblik bestaat deze commissie nog niet. 
Samenwerking met Hearenfandefeart? Zij organiseren ook wedstrijden. 
Samenwerking met watersportvereniging Frisia in Grou? 
 
3 Motorboot 
 
Ook onder motorbootvaarders slaat de vergrijzing toe en neemt ook het aantal mensen af die zelf 
een motorboot heeft. Dit is een landelijke tendens. Deze tendens zien we ook terug bij onze WSV. 
Een andere landelijke tendens is de toename van het aantal mensen dat een sloep heeft. De WSV 
zou zich naast de motorbootvaarders wellicht ook kunnen richten op de sloepvaarders.  



Bolt geeft aan dat hij ziet dat veel jonge mensen op het ogenblik een goedkoop bootje aanschaffen: 
kunnen we deze mensen bij de WSV betrekken? Laat zien dat de WSV er is! Aanbod om informatie en 
inschrijvingsformulier bij Bolt neer te leggen. 
 
- Clubgebouw als ontmoetingsplek voor leden 
Bijvoorbeeld door lezingen, gezellige bijeenkomsten, delen van ervaringen op zondagmiddag 
organiseren 
 
-Pinkstertocht  
De Pinkstertocht is altijd een vaste jaarlijkse activiteit, is ook in 2019 georganiseerd. Belangrijk is dat 
een tocht al lang van tevoren bekend wordt gemaakt, als dit te laat is hebben mensen al andere 
plannen. In januari organiseren en in februari bekendmaken? Op de nieuwe website. Mensen 
betalen een eigen bijdrage aan de tocht, ook hier onderscheid maken tussen leden en niet-leden. 
Meer reclame voor maken, website, open dag op 18 april. 
 
Wat zouden we nog meer kunnen doen voor motobootvaarders? 
 
- Aspirant motorbootvaarders ondersteunen 
Mensen die geen motorboot hebben maar er misschien wel een zouden willen huren of kopen een 
keer kunnen meevaren met een lid dat een motorboot heeft. 
Meevaren met iemand die net een boot heeft gekocht door een lid met veel ervaring. 
Dit aanbieden op de website. Paar motorbootvaarders die dit organiseren.  
 
- Organiseren van andere tochten 
Het organiseren van tochten vraag veel tijd, kennis en ervaring en energie. 
 
Vroeger werd de elfmerentocht georganiseerd, met deelnemers uit binnen en buitenland. Bij de wsv 
zat op dit gebied veel kennis en ervaring. Met de teruggang van het aantal leden verdwijnt deze 
kennis en ervaring steeds meer. 
Bij WSV De Meeuwen/Frisa uit Grou zit veel kennis en ervaring. Zij organiseren om de twee jaar de 
11-stedentocht. Wij zouden in samenwerking met hen in het jaar dat er geen 11-stedentocht is 
misschien een 11-merentocht kunnen organiseren. We kunnen zelf ook leden aandragen voor 
deelname aan deze tocht en in de toekomst een samenwerking aangaan met De Meeuwen 
 
Dit jaar wordt de 11-stedentocht georganiseerd van 20 t/m 25 juli 2020. Leuk om hier met een aantal 
leden voor in te schrijven en mee te doen aan dit unieke evenement. 
 
Andere tochten van een of meerdere dagen, zoals in konvooi varen naar Schiermonnikoog, is een 
vraag van een aantal leden van de WSV 
De genoemde konvooivaart naar Schiermonnikoog: prachtig! 
 
Praktische cursussen/thema’s 
Dieselmotortechniek, elektrotechniek, onderhoud, navigatie (maar dan niet teveel op het leren maar 
meer op welke (goedkope) app je kunt downloaden of aanschaffen zodat je routes kunt maken 
Ook interessant voor sloepvaarders en kajuitboorvaarders 
 
Reactie van de voorzitter WSV Aalsmeer 
Het Watersportverbond heeft een programma in de steigers staan dat gericht is op langer varen door 
ouderen. Dit jaar wordt dat programma oer de naam ‘de zilveren wimpel’ uitgerold. 
 
Commissie motorbootvaren  



Op het ogenblik bestaat deze commissie nog niet. Djurre Botenga, tevens bestuurslid, is de 
stimulator achter de pinkstertocht. Zou mooi zijn als er een paar motorbootvaarders zijn die willen 
oppakken.  
 
4 Sloepvaren 
 
Het aantal mensen met een eigen sloep en het aantal mensen dat een sloep huurt neemt toe, op de 
oude venen zie je soms meer sloepen dan zeilboten. Als WSV kunnen we ons op deze doelgroep 
richten, bijvoorbeeld door het aanbieden van een aantal kennismakingslessen sloepvaren. Een 
verhuurbedrijf als bijvoorbeeld de Drait kan hier ook baat bij hebben en liggen er misschien kansen 
voor een win-win-situatie. Misschien zijn er ook wel leden die een keer een aspirant sloepvaarder 
begeleiding willen geven. Daarnaast cursussen zoals genoemd bij motorbootvaarders. 
 
5 Kajuitzeilboot 
 
Kajuitzeilboten hebben vaak een wat grote diepgang. De schepen liggen vaak ook niet in Drachten 
maar aan het IJsselmeer. Bij de Pinkstertochten was vroeger deelname mogelijk, omdat rekening 
werd gehouden met diepgang en vaste bruggen (soms een alternatieve route, ’s avonds wel dezelfde 
haven). Ook was er vaak een traject over het IJsselmeer in wedstrijdvorm tijdens de pinkstertocht, 
bijvoorbeeld van Lemmer naar Stavoren. De motorboten konden dan binnendoor en de zeilboten 
buitenom. De tochten werden al in de winter gepland, zodat men in februari het in de eigen agenda 
kon zetten. 
 
Cursussen aanbieden. Lezingen organiseren: uitwisseling van ervaringen van tochten 
 
In het winterprogramma ook thema’s opnemen over grote tochten, zo hebben Johan en Joke Mast 
een keer een lezing gehouden van hun zeiltocht rond IJsland. 
 
6 Dit zouden we kunnen gaan doen: Suppen  
 
Suppen is de snelst groeiende watersport van Nederland. Hier liggen zeker mogelijkheden, en er is 
ook belangstelling voor. Lessen, clinics, tochten naar bijvoorbeeld centrum Drachten of Oudega. 
Misschien heeft een bestaande supschool hiervoor belangstelling of iemand die een supschool wil 
opzetten. We hebben een accommodatie en opslag voor supboarden. Het zou voor de vereniging 
meer roering geven en de aanloop van een ander (jonger) publiek.  
 
We kunnen ervoor kiezen dat als je wilt suppen je lid van de vereniging moet zijn. Of dat leden 
korting krijgen. Dit zou een groei van het aantal leden geven! 
Daarvoor organiseren we onder andere lessen en suptochten. Misschien dat we een aantal 
enthousiaste instructeurs kunnen vinden of opleiden die dit lesen willen geven. En iemand die het 
geheel coördineert.  Misschien dat er vanuit het CIOS hiervoor belangstelling is. Er bestaat een 
tweedaagse opleidingen voor supinstructeur, daarmee ben je een door de Nederlandse Watersport 
Bond gecertificeerde instructeur. Kosten 399 euro exclusief BTW. Instructeurs die via ons de 
opleiding doen krijgen de opleiding vergoed, met dien verstande dat ze zich voor een periode van 
drie verplichten suplessen te verzorgen (studieoverenkomst). De instructeurs krijgen voor het geven 
van lessen een vergoeding. Ook hier geldt dat de activiteit selfsupporting moet zijn, waarbij je ook 
het gebruik van het clubgebouw en andere voorzieningen moet meerekenen. Als lid betaal je de 
basiscontributie en voor suppen komt daar, net als bij jeugdzeilen een bedrag bij. 
We hebben een grote berging, supboards zijn niet zo groot, zonder veel ruimte in te nemen kun je 
daar makkelijk 15 boarden kwijt. 
 



Ouder die op vrijdag wachten op hun kinderen kunnen we ook een aantal kennismalingslessen 
aanbieden op onze supboarden, en voor de gevorderden tochten op eigen supboarden 
 
Met leveranciers zouden we afspraken kunnen maken: korting bij aankoop, sponsoring, en voor de 
leden korting als ze via ons bij de leverancier/winkel een supboard kopen 
 
Suppen kan de hele zomer door, lessen, clinics of tochten. Bijvoorbeeld in de zomer een 
maandelijkse suptocht van het clubgebouw naar centrum Drachten, Oudega, Opeinde, de Drait, etc. 
Met de tocht kan een volgboot van de jeugd meevaren (of een andere boot), voor eventuele 
uitvallers. Er zijn supclups die belangstellenden tegen geringe betaling laten meevaren met de 
volgboot, bijvoorbeeld een familielid van degene die de tocht supt. 
 
Ook meerdaagse suptochten mogelijk, conditie en techniek belangrijk. Voor leden, maar ook voor 
niet-leden (die dan wel meer betalen, … of lid moeten zijn van de vereniging). Bijvoorbeeld een 
trainingsgroep die traint voor de 11-stedensuptocht. 
 
Projectleider/commissie suppen 
Zou mooi zijn als we dit op korte termijn oppakken, zodat we bij de opening van het clubhuis op 18 
april kunnen presenteren. Projectleider die dit voortvarend oppakt is nodig, met steun van het 
bestuur. Zie ook de notitie waarin een kort overzicht wordt gegeven over suppen en de tarieven. 
 
Reactie van de voorzitter WSV Aalsmeer: 
Koop enkele sup’s om gebruik te stimuleren en het wiel op gang te brengen 
 
7 Skûtsjes Drachten 
 
Drachten heeft maar liefst 12 Skûtsjes. Met een aantal van de betreffende schippers heeft wsv 
Drachten-Veenhoop goede contacten, deze zijn ook lid van onze vereniging geworden. De schippers 
vergaderen in het clubgebouw. Een groot bord met daarop alle skûtsjes hangt inmiddels in het 
clubgebouw. Jeugdleden mogen een keer meezeilen op een Skûtsje en komen zo in aanraking met, 
en krijgen belangstelling voor, het skûtsjesilen. Datzelfde geldt ook voor hun ouders. 
De skûtsjeskippers zouden een aparte groep binnen de vereniging kunnen zijn, waarbij ze gebruik 
kunnen maken van de faciliteiten van de vereniging en er meteen een verbinding is met de leden en 
andere watersporters. Op de website van de WSV kunnen zij zich ook etaleren, waarbij bijvoorbeeld 
elk Skûtsje zich met een foto en tekst kan presenteren. Alle Skûtsjeschippers zouden daarbij met hun 
schip lid moeten worden van de WSV 
 
- Skûtsjeskippers commissie 
Jan Kampherbeek is hier lid van en als bestuurslid hiervoor contactpersoon 
 
8 Cursussen.  
 
In de wintermaanden worden er in het clubgebouw cursussen georganiseerd. Zoals de cursussen 
Vaarbewijs 1, Vaarbewijs 2 en Kustnavigatie. Voor deze cursussen is veel belangstelling, maar zitten 
lang niet vol. Eerdere informatieverstrekking over de mogelijkheden en data zijn van belang, zo zou 
op de opening van het clubgebouw de data voor winter 2020/2021 al bekend, moeten zijn zodat 
mensen zich direct kunnen inschrijven, waarbij leden voorrang en korting hebben. 
 
Daarnaast kan ook gedacht worden aan andere cursussen, bijvoorbeeld motorbootonderhoud. 
Indien de cursussen door de bond erkend zijn, kan het Sportbedrijf Drachten de cursus voor 50% 
subsidiëren, deze mogelijkheid verder onderzoeken. Jan Kampherbeek geeft de cursussen vaarbewijs 
1en 2 en kustnavigatie 



 
Paar mensen die dit coördineren: planning van cursussen, benaderen van cursusleiders, etc. 
Dit zou samen kunnen gaan met de commissie winterprogramma. 
 
9 Lezingen en activiteiten in de winter 
 
Van oktober tot en met april wordt er 1 keer per maand op zondagmiddag een lezing of activiteit 
georganiseerd in het clubgebouw. Ook kun je een keer een muzikale middag organiseren, 
bijvoorbeeld in september en in mei. 
 
Reactie van de voorzitter WSV Aalsmeer 
De verenigingen rond de Westeinder plassen nodigen elkaars leden ook uit op hun lezingen; meer 
deelnemers, meer inkomsten en interessantere lezingen. Een van onze collega 
watersportverenigingen organiseert maandelijks een jazzmiddag met veel publiek. 
 
Commissie winteractiviteiten 
Deze commissie bestaat maar kan nog wel wat ondersteuning gebruiken. Het werk bestaat uit het 
inventariseren van de wensen van de leden, sprekers hiervoor uitnodigen, sprekers ontvangen en 
bedanken, zaal inrichten en na afloop spullen opruimen. Niet elk commissielid hoeft elke keer 
aanwezig te zijn. Deze commissie zou ook de cursussen kunnen coördineren.  
 
10 Kaarten: Klaverjassen/Bridge 
 
Klaverjassen 
Voor watersporters die graag klaverjassen organiseren we dat in de wintermaanden op 
vrijdagavonden in het clubgebouw. Er is een coördinator klaverjassen en op de website is hiervoor 
een apart item. Klaverjassers die geen lid zijn kunnen tegen een betaling van bijvoorbeeld 5 euro 
meedoen (= extra inleg prijzenpot). Indien het leden zijn die klaverjassen, zijn er van de gemeente 
geen bewaren te verwachten voor het gebruik van het clubhuis. 
 
Dit zouden we kunnen gaan doen. 
Mocht er voldoende belangstelling zijn en iemand zou dit willen coördineren dan zou zoiets ook voor 
bridge georganiseerd kunnen worden, het clubhuis staat er al. Bridgers die geen lid zijn betalen een 
bepaald bedrag. 
 
11 Een ontmoetingsplaats voor watersporters 
 
Het clubgebouw is een ontmoetingsplaats waar (toekomstige) watersporters elkaar kunnen treffen. 
Op de donderdagavonden (als er wedstrijdzeilen is) en de vrijdagavonden (als er jeugdzeilen is) is 
iedereen van harte welkom in het clubgebouw. En wie weet op de woensdagmiddag (of andere 
dagen) met suppen. En op zaterdag/zondag als er activiteiten zijn. Op de kalender op de website 
staat aangegeven wanneer de kantine open is. Daarnaast worden er cursussen lezingen en andere 
activiteiten georganiseerd voor leden, oud-leden, donateurs, sponsoren en niet-leden. 
 
Nodig: bezetting kantine. Hier zijn vrijwilligers voor nodig.  
 
12 Vrijwilligers  
 
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers, zonder vrijwilligers geen activiteiten en geen vereniging. 
Vrijwilligerswerk is niet alleen zinvol maar ook een leuke activiteit waarbij je andere mensen 
ontmoet en je jezelf kunt ontwikkelen Voor elk lid is er wel een activiteit die aansluit bij iemands 
persoonlijke belangstelling of mogelijkheden. Jaarlijks een dag organiseren voor alle vrijwilligers die 



de vereniging ondersteunen. Er zijn verenigingen waar leden verplicht zijn ondersteuning te geven, 
men kan zich daarbij inschrijven voor een activiteit. 
 
Kijk of je functies op kunt splitsen in een aantal taken, en zoek daarvoor vrijwilligers. 
Als je vrijwilligers zoekt: 

- beschrijf dan de taak zo concreet mogelijk 
- probeer dan voor een taak altijd meerdere vrijwilligers te zoeken, zodat mensen niet het idee 

hebben er alleen voor te staan. 
 

Reactie NVM: Drachten maakt deel uit van de gemeente Smallingerland. De gemeente 
Smallingerland heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten voor alle vrijwilligers binnen de 
gemeente. Wellicht is het handig potentiele vrijwilligers erop te wijzen dat deze verzekering bestaat 
en dat is wellicht een stimulans om eerder vrijwilligerswerk op te pakken (bij reglement verplicht 
gestelde werkuren gelden niet als vrijwilligerswerk daarvoor dient indien gewenst een aparte 
ongevallenverzekering voor worden afgesloten). De ongevallenverzekering van de gemeente 
Smallingerland is een verzekering met secundaire dekking.  
 
Reactie van de voorzitter WSV Aalsmeer 
Het bestuur van de WSV Aalsmeer nodigt jaarlijks de vrijwilligers met hun partners uit voor een buffet 
in het clubhuis. Het buffet wordt verzorgd door een cateraar. Het bestuur schept op en helpt achter 
de bar. Jaarlijks nodigen we ca. 70 vrijwilligers met partners uit. (er komen ongeveer 85 mensen) 
 
13 Koop- en verkoop boten 
 
Dit zouden we kunnen gaan doen 
Op de website kunnen leden die hun boot willen verkopen of op zoek zijn naar een boot 
(bijvoorbeeld een optimist, laser, valk, sloep of motorboot) dit kenbaar maken. Via deze mogelijkheid 
zijn de lijnen kort, de boot ligt in Drachten en kan er makkelijker een keer worden proefgevaren. 
Hierdoor ontstaat er meer een sfeer van vertrouwelijkheid. 
 
14 Kortingen voor leden 
 
Bij FBTO krijgen leden korting op hun bootverzekering 
De wimpels van de Marrekrite verkopen we aan leden met korting, aan niet-leden voor de gewone 
prijs. 
 
Dit zouden we kunnen gaan doen 
Een voordeel van het lidmaatschap is dat leden korting krijgen bij een aantal watersport gerelateerde 
bedrijven. Te denken valt bijvoorbeeld aan een bedrijf in watersportartikelen, een bedrijf dat boten 
verhuurt, stalling van boten, zeilmakerij. 
Met een aantal bedrijven kun je korting afspreken indien je lid bent van de vereniging. Een 
kortingspasje (veel werk, kosten, bijhouden) hoeft niet altijd. Veel bedrijven zijn al blij dat je bij hen 
koopt, als je aangeeft dat je lid bent is dat vaak al voldoende. Of dat je bijvoorbeeld een afschrift van 
je jaarlijkse lidmaatschap laat zien (vereniging kan dat jaarlijks mailen, op naam, en dan controle via 
je identiteitsbewijs. 
 
15 Behartigen belangen watersporters 
 
We willen de belangen van de watersporters van Drachten en omgeving behartigen. We zijn 
betrokken bij het te ontwikkelen Waterfront Drachten en kijken ernaar vanuit het oog van de 
watersporter. We hebben contacten met de gemeente Smallingerland en zijn betrokken bij de 



ontwikkeling van vaarwegen en havens in Friesland. Daarnaast hebben we contacten met de 
gemeente, de Marrekrite,  
Het Watersport verbond behartigt op landelijk niveau de belangen van watersporters. Het gaat 
daarbij niet alleen om de belangen van zeilers en wedstrijdzeilers, maar zeker ook van 
motorbootvaarders (bijvoorbeeld openingstijden bruggen, vaardiepte, etc.). Veel wsv zijn 
aangesloten bij de NWB, waarbij alle leden 20 euro afdragen aan de bond. Voor de leden van de wsv 
zou dit een verhoging van het lidmaatschap betekenen. 
 
16 Samenwerking met andere verenigingen 
 
We stellen ons open voor andere verenigingen en willen daarmee graag samenwerken. Te denken 
valt bijvoorbeeld aan de roei- en kanovereniging, scouting, visvereniging, reddingsbrigade, Hearen 
fan de feart, skûtsjes, suppen, WSV oudega, …………… (nog verder aanvullen) 
Zo maakt de naastgelegen roeivereniging soms gebruik van ons clubgebouw en zouden ouders die 
hun kinderen vrijdagavond naar het jeugdzeilen brengen misschien ook kennis kunnen maken met de 
mogelijkheden die de roeivereniging, of de naastgelegen kanovereniging, biedt. 
 
17 Samenwerking bedrijfsleven en sponsoring 
 
De firma’s Bolt. Mast en van der Werf sponsorden afgelopen jaren de shirtjes van de jeugdzeilers 
 
Dit zouden we kunnen gaan doen 
De vereniging zoekt de samenwerking met het bedrijfsleven. Wij kunnen iets betekenen voor het 
bedrijfsleven, bijvoorbeeld in de vorm van naamsbekendheid (website, clubgebouw, naam op 
optimist) of het aanbieden van een activiteit. Daarnaast kan het bedrijfsleven iets voor ons 
betekenen, bijvoorbeeld in de vorm van financiële sponsoring, materialen, buitenmeubilair, kleding 
of ondersteuning bij activiteiten. Zo zou het bedrijfsleven misschien de Optimisten of een Valk 
kunnen leveren of shirtjes voor de jeugdleden.  
Een aantal leden zou kunnen kijken hoe we dit kunnen aanpakken 
 
Reactie NVM: Bij punt 16 geeft u aan dat de vereniging samenwerking zoekt met het bedrijfsleven. In 
beginsel is samenwerking toe te juichen met welke partij dan ook. Maar over deze samenwerking is 
het wellicht handig om bij gelegenheid met ons te brainstormen over de mogelijkheden. 
 
18 Van betekenis zijn voor de Mienskip 
 
De vereniging wil iets betekenen voor de Mienskip.  

- Zo was het clubgebouw in 2019 al uitvalbasis voor de actie Skjin Wetter, waaraan ook veel 
andere watersportverenigingen hebben deelgenomen. 

- Activiteiten aanbieden aan kwetsbare mensen, mensen met een beperking 

Reactie NVM:  
U geeft aan dat de vereniging van betekenis wil zijn voor de Mienskip. Dat geeft aan dat de 
vereniging oog heeft voor gemeenschapszin in de omgeving van de vereniging en er zodoende 
midden in staat. Het bestuur van het VNM onderschrijft dit van harte.  

20 Open dag en evenementen 
 
- Jaarlijks een open dag organiseren, tevens als opening van het watersportseizoen Drachten 

en omgeving 
- Nodig elk jaar een aantal mensen uit (burgemeester, wethouder, directeuren bedrijven, 

voorzitters van andere verenigingen, plaatselijk belang, VES, sponsoren, etc.) voor een gratis 



skûtsjedag met lunch en na afloop een drankje in het clubgebouw. Met deze groep mensen 
kan een interessante interactie ontstaan rondom de watersport. 

- Nodig CIOS docenten/studenten van CIOS Heerenveen-Leeuwarden uit om hun interesse te 
wekken in de watersport ten gunste van hun leerlingen. 

 
Reactie van de voorzitter wsv Aalsmeer 

De WSV Aaalsmeer organiseert jaarlijks een open havendag met veel activiteiten voor de 
jeugd. Leden nemen familie en kennissen mee met kinderen. We adverteren in plaatselijke 
bladen. Ouderen en kinderen kunnen met leden meevaren in een motorboot of een zeilboot. 
Kinderen gaan dobbertjes vissen en er is voor de kinderen een viswedstrijd, blaaskussen in het 
water e.d.. Vorig jaar hadden we een draaiorgel op de haven en voor bijna inkoopsprijs 
broodjes haring 

 
21 Contacten CIOS Heerenveen-Leeuwarden  
 
Hier zou mee kunnen samenwerken. Introductiecursus, stageplekken, instructeurs, evenementen, 
meedenken/doen bij het opzetten van suppen en/of zeilen voor volwassenen. 
 
22 Gebruik van de kantine 
 
Als een vereniging een relatie/samenwerkingsverband heeft met de watersport zouden we de 
kantine aan hen ter beschikking kunnen stellen tegen een geringe vergoeding voor een vergadering 
Vergadering mogen activiteiten van de club niet in de weg staan. Mensen die vergaderen krijgen 
uiteraard informatie van de vereniging mee. 
 
22  andere ideeën 
Reactie van de voorzitter WSV Aalsmeer: 

- Zelfbouwprogramma elektrisch varen 
Reacties leden: 
- In clubverband een tocht (dag/weekend) voor leden organiseren naar ’t wad op een bruine 
vlootschip of kotter 
- Voor jeugd in de winter een eigen boot bouwen, opknappen of onderhouden 
-  Betrek scholen bij de toekomst van de watersport, misschien kan een student hier onderzoek 
aan wijden? 
 
V Wie en wat hebben we nodig? 
 
Leden 
Alles bij de vereniging draait om de leden. Van belang is om voldoende leden te hebben, waardoor 
we in staat worden gesteld om activiteiten te organiseren en bijvoorbeeld het clubgebouw te 
onderhouden. Ook bij het behartigen van de belangen van watersporters hebben we meer invloed 
als we vanuit een groot ledenbestand kunnen spreken. Het behouden van huidige leden en werven 
van nieuwe leden is daarom van groot belang. Jeugdleden zouden, naast dat hun ouders lid zijn, ook 
als apart lid geregistreerd kunnen worden en daardoor meetellen als lid. 

Reactie NVM:  
Onder de kop leden geeft u aan dat bij de vereniging alles draait om de leden en dat het van belang is 
voldoende leden te hebben het bestuur van het VNM onderschrijft dit. U geeft daarbij aan dat 
jeugdleden naast hun ouders als apart lid geregistreerd kunnen worden en daardoor meetellen als lid. 
Het bestuur van het VNM vraagt zich af of ook dit in lijn is met de vigerende statuten van de 
vereniging. Want een lid is een lid en heeft een stem op de ALV. Dat kan leiden tot conflicten binnen 
de vereniging. Reactie op bovenstaande: in de statuten van de WSV staat dat de vereniging twee 



soorten leden heeft, gewone leden en ereleden. Gewone leden kunnen zijn natuurlijke personen, 
ongeacht hun leeftijd. In de statuten wordt niet gesproken over jeugdleden. Jeugdigen die leren 
zeilen krijgen betalen geen contributie (wel een bijdrage aan de zeillessen) en zijn daarom niet als lid 
te beschouwen met een stemrecht op de ALV 

Bestuur 
- Voorzitter       Dick Jansma is niet meer            

                                                                                                                  herkiesbaar, functie vacant 
- Penningmeester      Bert Doosje 
- Secretaris       vacant, Frans van der Burg        

                                                                                                                  stelt zich beschikbaar 
- Lid, aandachtsgebied jeugdzeilen     Jan Kampherbeek 
- Lid, beheer kantine en pinkstertocht    Djurre Botenga 
- LID, Aandachtsgebied clubgebouw en terrein   Joost Coolegem 
- Lid/leden (sponsoring, suppen, …. )    vacant 

 
Aandachtsgebieden/contactpersonen  

- Websitebeheerder   vacant, met nieuwe website vooral een redactionele  
                                                                       functie bij het plaatsen van informatie en artikelen  
                                                                       aangeboden door leden op het intranet 

- Redactie website     
- Ledenadministratie   vacant: wordt nagenoeg geautomatiseerd met 

nieuwe website 
- Nieuwsbrief    Jan Kampherbeek    
- Klaverjassen    Djurre Botenga 
- Lezingen    Anne Huizinga, Frans van der Burg 
- Cursussen     
- Pinkstertocht    Djurre Botenga 
- Terrein en gebouw   Joost Coolegem    
- Beheer kantine    Djurre Botenga, Dick van der Molen 
- Commissie jeugdzeilen/instructeurs bemand 
- Barbezetting jeugdzeilen  Dick van der Molen, ouders 

Rouleerschema ouders, per keer 2 ouders. EHBO-er? 
- Zeilen volwassenen 
- Zomeravondzeilen/wedstrijdzeilen    
- Sponsoring, kortingspas leden    
- Suppen 
- Contact Skûtsjecommissie   Jan Kampherbeek 

 
Communicatie en PR 
Dit is een belangrijk aandachtspunt. Communiceren en profileren 
Nieuwe website en goede informatievoorziening is van groot belang. 
Daarnaast bekendheid geven aan de vereniging in plaatselijke kranten zoals Drachtster Courant, SA, 
Actief, Rondom Drachten, Leeuwarder Courant 
 
Website 

- verschillende bestuursleden kunnen er inhoud op plaatsen  
- mobiele versie en desktopversie moeten overeenkomen 
- met ledenbestand en e-mailadressen: versturen nieuwsbrief, nota contributie, te gebruiken 

als ledenadministratie. AVG-proof 
- ledenlogin: intranet voor reisverslagen tochten motorboot, zeilboot, vragenforum, 

wedstrijdverslagen, etc. AVG-proof 



Reactie NVM  
Onder de kop Website geeft u aan dat daar een ledenbestand en e-mailadressen te vinden zijn. 
Daarmee ontstaat snel een conflict met de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) Alle 
gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon vallen onder de AVG.  
Reactie: leden kunnen alleen hun eigen gegevens inzien 

Nieuwsbrief 
Versturen via mail. Alleen voor de leden die geen mail hebben uitprinten en thuisbezorgen 
 
Algemene opmerkingen 
Reactie NVM:  

Alles overziend is het bestuur van het VNM van mening dat de voorliggende beleidsnota een         
voortreffelijk stuk is waar de vereniging en niet in de laatste plaats het bestuur trots op mag 
zijn.  

Reacties van leden: 
- Allereerst de complimenten voor de grote inzet om tot dit epistel te komen, zeer uitvoerig, 

hier is met enthousiasme aan gewerkt. Het geeft gelukkig aan dat er bij het bestuur nog veel 
ambitie is en hopelijk vindt dat z’n weerslag in de vergadering van de leden 

- Goed verhaal: heb nog wel enige opmerkingen/adviezen: Ga het wiel niet opnieuw uitvinden, 
andere watersportverenigingen hebben dezelfde problemen. Ook de Hiswa zet zich al jaren 
hiervoor in en heeft de campagne ‘Welkom op het water’. Organiseer als WSV met deze 
campagne iets voor de jeugd, en dan niet alleen maar zeilen, zie bijvoorbeeld Hiswa Sport 
Experience. Organiseer de campagne samen met de roei- en kano-vereniging, De Drait, de 
reddingsbrigade, en zusterverenigingen in onze gemeente. En kondig dit aan op scholen, 
sportverenigingen etc.  

- Succes er mee, zie een goed team samen te stellen dan is er mijns inziens toekomst voor WSV 
Drachten Veenhoop 

 
 


