VNM Beleidsnota 2019 – 2021
Algemeen
De voorgaande beleidsnota besloeg de periode 2016 tot 2019 en is er dus noodzaak om voor de periode
tot 2022 een herziene versie op te stellen.
Het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM) staat aan het einde van 2018 voor situaties die voor
watersportverenigingen ingrijpend zijn. Naast de veranderingen in het VNM-bestuur, is ook de wereld van
de watersport sterk in beweging.
We hebben als bestuur de voorgaande periode op hoofdlijnen onze positie bepaald die van belang is voor
realiseren van de komende doelstellingen.
De doelstellingen van het VNM blijven evenwel de komende drie jaar op hoofdlijnen ongewijzigd.
De kaders van deze doelstellingen blijven bepaald door belangenbehartiging, advisering,
informatievoorziening en ondersteuning van besturen van aangesloten watersportverenigingen in
Nederland.
We richten ons op watersportverenigingen met een ledenbestand dat tenminste 75% motorboten omvat en
zonder commercieel oogmerk.
Op het terrein van de belangenbehartiging blijft het VNM nauw samenwerken met de Koninklijke
Nederlandsche Motorbootclub (KNMC).
Sinds 2018 maakt het VNM deel uit van het bestuur van Waterrecreatie Nederland (WRN). Deze
koepelorganisatie heeft als brede doelstelling het verbeteren van de waterrecreatie in Nederland.
Leidend hierbij is de realisatie van de ambities voor de ontwikkeling en de organisatie van waterrecreatie
beschreven in de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025.
Door de nieuwe positie van het VNM in het bestuur is er nu de mogelijkheid invloed uit te oefenen en te
helpen bij de vormgeving van die ambities en onze aangesloten verenigingen daarover adequaat te
informeren en te betrekken.
Het streven is en blijft: de uitwisseling van kennis en ervaringen, deze te optimaliseren en ook breed te
delen.
Dit delen is alleen mogelijk als er sprake is van “twee richtingsverkeer”. Om die reden is besloten om vanaf
2018 - zwaarder dan voorheen - de nadruk te leggen op participatie in letterlijke zin.
De Participantenraad van 2018 heeft dan ook de slogan “Participeren doe je Samen” meegekregen. Deze
beleidsnota wordt hier geïntroduceerd.

Organisatie
Het VNM is een vrijwilligersorganisatie, die wordt geleid door een bestuur dat statutair bestaat uit
tenminste 5 leden. Deze bestuursleden zijn actieve watersporters met bestuurlijke ervaring in eigen
(watersport-) verenigingen.
De bij VNM aangesloten watersportverenigingen zijn Participant van de stichting VNM.
VNM en KNMC zijn nauw met elkaar verbonden.
De KNMC heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor één VNM bestuurslid. Daarnaast
hebben het VNM-bestuur en de Participanten het recht tot het doen van bindende voordrachten voor de
overige bestuursleden, ieder voor een gelijk aantal bestuursleden.
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Het VNM is lid van de KNMC en is daarmee zijn de Participanten tevens geassocieerd lid van de KNMC
en daarmee ook bij het NOC*NSF aangesloten.
De KNMC verzorgt de algemene secretariële en administratieve ondersteuning op het brede werkgebied
van het VNM.
Zoals beschreven maakt het VNM deel uit van het bestuur van Waterrecreatie Nederland is mede
daardoor een volwaardige speler in de wereld van de watersport.

Positionering van de stichting VNM
Het VNM positioneert zich als het Verbond van Nederlandse Motorbootvaarders:
 dat zich inzet voor belangenbehartiging van de Nederlandse watersportverenigingen in het algemeen
en de aangesloten verenigingen of Participanten in het bijzonder,
 dat zich onderscheidt door een directe ondersteuning van en advisering aan de besturen van deze
aangesloten verenigingen;
 met speciale aandacht voor de veiligheid en duurzaamheid van de recreatievaart op grootscheeps
vaarwater in binnen- en buitenland;
 met een organisatie gekenmerkt door korte lijnen, enthousiaste vrijwilligers en een sterke positie in een
goed georganiseerd netwerk en lobbycircuit;
 met een focus op het opbouwen, verbreden en onderhouden van interne en externe netwerken.
 op het gebied van opleidingen wordt samengewerkt met de Stichting voor Actieve Watersporters,
(SAW).
Het VNM positioneert zich bewust naast organisaties die ook de belangen van zeilers behartigen zoals het
Watersportverbond. Het behartigen van de belangen van motorbootvaarders verdient een eigen
benadering, omdat sprake is van een ander vaargebied, ander vaargedrag, andere vaartechniek en een
recreatieve beoefening van hun hobby.
Daarnaast anticipeert het VNM op de mogelijkheden voor groei met nieuwe diensten (met de focus op
‘ondersteuning, advies en informatievoorziening’).

Doelgroep.
De doelgroep wordt gevormd door watersportverenigingen, waarvan het merendeel, d.w.z. tenminste 75%,
van de leden bestaat uit motorbootvaarders, evenals overige organisaties zoals motorboot- of
merkenclubs.
Naar schatting betreft het in Nederland ongeveer 270 verenigingen in een totaal van ca. 505, waarvan eind
2018 103 verenigingen zijn aangesloten bij het VNM. (bron: VNM-tool via Google).

Beleid.
Het beleid blijft gericht op het ontwikkelen en optimaal benutten van het door het bestuur opgebouwde en
onderhouden interne en externe netwerken.
Met het interne netwerk wordt tevens het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de aangesloten
verenigingen onderling beoogd. Het externe netwerk is vooral de basis voor de belangenbehartiging.
Middels deelname aan externe overlegorganisaties en het onderhouden van contacten met de
verschillende overheden wordt invloed uitgeoefend. Die invloed is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit
van de inbreng maar ook van de omvang van de achterban. Dit is de belangrijkste stimulans om een
groeistrategie na te streven.
Van de Participanten mag een actieve(re) ondersteuning van de doelstellingen van VNM worden verwacht.
Daarvan is nu onvoldoende sprake. Teveel (besturen van) Participanten zijn passief en participeren niet of
onvoldoende.
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Dit trekt een zware wissel op de organisatie en het VNM-beleid zal er deze periode op zijn gericht om hierin
verbetering te bereiken.
Ten behoeve van advisering, informatievoorziening en ondersteuning worden netwerken actief benut en ligt
er een prioriteit op het vastleggen en bundelen van kennis en ervaring op die gebieden die van belang zijn
voor een bestuur van een watersportvereniging.
De vormgeving van het “VNM Handboek” in digitale vorm blijft een belangrijke activiteit. Deze
“kennisdatabank” is voor de bestuursleden van de Participanten toegankelijk en beslaat veel interne
verenigingszaken. Er ligt hier ook een praktische link naar de WRN Kennisbank die meer externe zaken en
vaarwegbeheer aangelegenheden beslaat.
Een andere prioriteit wordt gevormd door het onderhouden en vormgeven van de VNM Nieuwsbrief.
Er zijn inmiddels enkele correspondenten benoemd in noord, midden en zuid Nederland.
Voor het redactieteam wordt nadrukkelijk gezocht naar versterking !

Doelstellingen.
•

Belangenbehartiging…….mede door het alert volgen natuur- en milieuwetgeving
Via WRN zijn we onder meer betrokken bij het sector brede overleg over de Toekomstvisie
Waterrecreatie 2025 en de Beleidsvisie Recreatietoervaartnet 2015-2020 (BRTN).
Deze visie beschrijft het grote nationale belang van de watersport en de voorstellen die worden
gedaan t.b.v. onderhouden en uitbouwen van de waterrecreatie sector in zijn algemeenheid en het
basis recreatie toervaartnet in het bijzonder.
Ten aanzien van adequaat vaarwegbeheer, met voldoende oog voor de watersport/recreatievaart,
is het van belang de vinger aan de pols te houden op nationaal en lokaal niveau. Ook dit vraagt
een meer pro-actieve opstelling van onze Participanten.
Er wordt ook binnen WRN gestreefd naar goede communicatie met zowel overheid,
watersportorganisaties en aangesloten verenigingen.
Op Europees niveau wordt binnen de European Boating Association onder meer overleg gevoerd
over ontwikkelingen op het gebied van Europese wet- en regelgeving.
De vormgeving van duurzaamheid en werken aan veiligheid staan hier in brede zin centraal.



Advisering, informatievoorziening en ondersteuning…..focus op jachthaven management
en externe ontwikkelingen rond regionaal vaarwegbeheer.
In de afgelopen jaren lag de nadruk bij de advisering op algemeen bestuurlijke onderwerpen, zoals
juridische en fiscale zaken.
De laatste tijd zijn ons vooral vragen gesteld op het gebied van jachthavenbeheer, de bescherming
van persoonsgegevens en fiscale aspecten binnen een vereniging.



Communicatie en public relations…..vergroten naamsbekendheid VNM.
De periodieke Nieuwsbrief, de link tussen de websites van het VNM en de KNMC en het portfolio
Vaarklaar blijven voor het VNM belangrijke communicatiemiddelen.
Ook de komende jaren blijft de extra aandacht voor het vergroten van de naamsbekendheid van de
stichting VNM. Het actueel houden en verder optimaliseren van de website is een speerpunt.
Bijzondere aandacht vragen de gedragscodes van het NOC*NSF t.a.v. goed sportbestuur in de
komende periode.



Acquisitie….. groei met gemiddeld 5 verenigingen per jaar.
Ultimo 2018 bedraagt het aantal aangesloten verenigingen 103. De gemiddelde toename bedroeg
dus ongeveer 5 verenigingen per jaar. Dat blijft een basis in de komende periode.



Organisatiebeleid …….. versterking met meer werkgroepen en commissies.
De versterking van het redactieteam heeft hoge prioriteit.
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Voor de komende periode zal er nadrukkelijker een beroep worden gedaan op beschikbare kennis
binnen de aangesloten verenigingen.
Onze participanten moeten – meer dan voorheen - een actievere rol krijgen en zullen daartoe
vanuit het VNM bestuur vaker direkt benaderd gaan worden.
Participeren is immers gestoeld op SAMENwerken!
Het streven blijft om de advisering, informatievoorziening en ondersteuning aan de participanten /
verenigingsbesturen te optimaliseren en professionaliseren.
Joost Meijer
Wim Prins
September 2018
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