Jaarverslag 2017 Stichting Verbond Nederlandse Motorbootsport
Algemeen
Het jaar 2017 was voor het VNM wat minder hectisch dan 2016, maar van rust kan ook niet
gesproken worden want Joost Meijer heeft de bestuurszetel bij Waterrecreatie Nederland
ingevuld, er zijn 12 participanten bij gekomen, waardoor de vraag naar informatie en
ondersteuning is toegenomen Ook in de zoektocht naar kandidaat bestuursleden voor het VNM
is veel tijd en energie in gestoken.
Gelukkig heeft dat geresulteerd in 1 nieuw bestuurslid de heer Wout Kraaijeveld en met een
aantal kandidaten wordt overlegd om de ook de laatste zetel in te vullen. Zodat het bestuur van
het VNM op volle sterkte 2018 in kan gaan.
De taken binnen het bestuur van het VNM zijn voor het grootste deel van 2017 ongewijzigd
gebleven. Na de participantenraad van 18 november 2017 (verkiezing van de heer Kraaijeveld)
zijn de taken van de bestuursleden herzien.
Het redactieteam van de Nieuwsbrief is in 2017ook uitgebreid. Maar de zoektocht naar
correspondenten in de regio gaat onverdroten verder. Het doel is de Nieuwsbrief zo actueel
mogelijk te maken. De waardering voor de Nieuwsbrief is nog steeds zeer groot, niet alleen bij de
participanten maar ook bij anderen.
Kerntaak
Ook in 2017 is de kerntaak van het VNM ongewijzigd gebleven: Het opkomen voor de belangen
van de motorbootvaarder mede door het ondersteunen van de (besturen) van de aangesloten
watersportverenigingen. Die ondersteuning raakt een breed terrein van onderwerpen. Veel van
die onderwerpen die een gemiddeld verenigingsbestuur bezig houden gaan verder dan het varen
en de boten in de haven. Het aantal onderwerpen breid zich nog steeds uit door maatregelen op
veel gebieden uit Den Haag (regering) en Brussel (EU) De huidige belangenbehartiging laat zien
dat het noodzakelijk is het besturen van een vereniging op een professionele wijze vorm te geven.
De samenwerking met de KNMC in 2017 was naar wederzijdse tevredenheid.
Ook in 2017 bleef de BTW problematiek een veel besproken onderwerp. Inn de loop van 2017 is
duidelijk geworden dat de invulling van de BTW in de verenigingen voornamelijk en zaak is
tussen de betreffende vereniging en de belastinginspecteur. Een extra overleg activiteit voor de
besturen van de betreffende verenigingen.
De internationale belangen van de watersport worden voor de KNMC en het VNM bij de EBA
(European Boating Assiociation) behartigd door Harm Smidt. Daarnaast is het VNM via de
samenwerkingsovereenkomst met de KNMC vertegenwoordigd bij het NOC/NSF als
sportkoepel.
Ondersteuning verenigingsbesturen
Het beleid ten aanzien van belangenbehartiging op lokaal en regionaal niveau werd wederom
gekenmerkt door ‘ondersteuning op aanvraag’. Gedurende 2017 nam de vraag voor
ondersteuning op het gebied van BTW af. Wel bleven er het gehele jaar door vragen binnen
komen voor ondersteuning op velerlei gebieden.

Belangenbehartiging
Ook in 2017 hebben de vrijwilligers en bestuursleden veel inbreng gehad bij en groot aantal
bijeenkomsten en evenementen van diverse organisaties, zoals
 Waterrecreatie Nederland
 Varen doe je Samen
 NOC*NSF
 HISWA
 Boot Holland
 EBA
De samenwerking met de Vlaamse zusterorganisatie VVW Toervaren en de betrokkenheid bij de
stichting Bevordering Motorbootvaren is in 2017 onveranderd voort gezet. Ook in 2017 heeft het
VNM deelgenomen aan de beeldbepalende beurs Boot Holland.
Overleg op landelijk niveau ten aanzien vaarwegbeheer met Rijkswaterstaat vind plaats via de
zetel van het VNM bij Waterrecreatie Nederland. Omdat het landschap van vaarwegbeheerders
nog steeds erg versnipperd is in Nederland blijft het overleg met die vaarwegbeheerders onze
aandacht vragen.
De opzet van een regionale overlegstructuur begint steeds meer vorm te krijgen.
Ontwikkelingen die onze vaarwegen raken kunnen het beste lokaal bewaakt worden. Daarvoor
zijn er een aantal regio coördinatoren aan het werk. Er is nog steeds behoefte aan regio
coördinatoren om de open gaten in Nederland op te vullen.
Ontwikkelingen en inspanningen
Ook in 2017 is er hard gewerkt aan het Handboek Jachthaven Beheer. De inhoud is weer
aanzienlijk uitgebreid. Het zal en ieder duidelijk zijn dat bij het besturen van een
watersportvereniging aan meer zaken aandacht besteed moet worden dan alleen jachthaven
beheer. Daarom is het bestuur op zoek gegaan naar en andere naam voor het handboek. Er werd
gekozen voor Handboek voor Watersport Verenigingen (HWV). Als snel werd het bestuur van
het VNM er op gewezen dat ook deze naam niet vlag was die de lading dekte, omdat ook andere
organisaties dan een watersportvereniging zich kan aansluiten bij het VNM. Daarom is er voor
gekozen om de naam wederom te wijzigen nu in Handboek-VNM.
De werkgroep Handboek-VNM is in 2017 ongewijzigd gebleven. De werkgroep bestaat uit
J. Van Gelder, Peter Otterspeer, mr. Ada Sanders-Kranenburg en Wim Prins.
Het VNM is gewoon lid van de KNMC en betaalt de contributie die geldt voor gewone leden.
De participanten van het VNM zijn geassocieerde leden van de KNMC. De participanten
betaalden in 2017 ongewijzigd een contributie van € 125.- plus € 1.- per lid verenigingslid.
De participanten/geassocieerde leden zijn verspreid over heel Nederland en het aantal
participanten is in 2017 flink gegroeid. Nog voor de jaarwisseling van 2017 naar 2018 was het
getal van 100 participanten ruim overschreden. Daardoor vertegenwoordigt het VNM nu meer
dan 15.0000 varende leden. Eind 2016 bedroeg het aantal participanten 89.

Alle werkzaamheden werden gerealiseerd door een organisatie met een (net niet) sluitende
begroting van iets meer dan € 25.000.- waarvan bijna € 11.000.- ten gunste komt van de KNMC
voor de uitstekende facilitering.
Dit alles dankzij de niet aflatende inzet van de vrijwilligers die het VNM dragen en de goede
afspraken met de KNMC.
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