Verbond Nederlandse Motorbootsport
NETWERKEN IN WATERRECREATIE

Portfolio ‘Vaarklaar’2019
factsheet

Ook in andere Europese landen hebben motorbootvaarders zich verenigd in een apart landelijk verbond.

Doeltreffend
Het Verbond Nederlandse Motorbootsport
(VNM) positioneert zich als hét
Verbond van motorbootvaarders,
vraagbaak voor besturen en begeleider van
jachthavenbeheer.
Het Verbond Nederlandse Motorbootsport is
een stichting, die zich ten doel stelt:
Het behartigen van de belangen van de
betrokkenen bij de watersport, de
waterrecreatie en het watertoerisme in het
algemeen en van de bij haar aangesloten
watersportverenigingen in het bijzonder.
Voorts: zorg dragen voor ondersteuning van de
besturen van die verenigingen.
Om dit te realiseren is het beleid van het VNM
erop gericht zo veel mogelijk interne en externe
netwerken op te bouwen en te onderhouden.
De externe netwerken zijn voornamelijk
bedoeld om de genoemde belangen zo
adequaat mogelijk te kunnen behartigen. De
interne netwerken zijn erop gericht om
enerzijds zo adequaat mogelijk de behoeftes
van de genoemde sectoren te kunnen peilen en
anderzijds om een zo groot mogelijke stem te
kunnen hebben in de overleggen met de
externe contacten.
Kenmerkend voor het VNM is, dat het
gedragen wordt door enthousiaste
vrijwilligers, die gebruik maken van effectieve
lijnen en een uitgebreid netwerk.

Handboek-VNM
Een soort wikipedia voor
bestuursleden

VNM

Het portfolio Vaarklaar

Het portfolio Vaarklaar geeft een overzicht van
wat u van het Verbond mag verwachten op het
gebied van het behartigen van uw belangen en
van de onderwerpen waarvoor u bij het
verbond kunt aankloppen voor advisering en/of
ondersteuning.

Onderwerpen in het portfolio Vaarklaar
Juridisch beheer: statuten, huishoudelijk
reglement, havenreglement, contracten,
activiteitenbesluit, belasting wetgeving, andere
wetgeving, diverse subsidieregelingen,
bestuurdersaansprakelijkheid,
omgevingsvergunning
Praktisch beheer: sociale hygiëne, brandveiligheid, calamiteitenplan, swot-analyse,
aanbevelingen voor goed sportbestuur,
Handboek-VNM, organisatiemodel watersport
verenigingen, opleidingen, meet en match,
bijzondere onderwerpen, communicatie.
Het verbond is direct- of indirect lid van:
WRN (Water Recreatie Nederland)
EBA (European Boating Association)
NOC*NSF(Nederlands Olympisch Comité)
(Nederlandse Sport Federatie)
BLN (Binnenvaart Logistiek Nederland)

Contributie VNM 2019
De contributie voor 2019 bestaat uit een basisbedrag van
€ 125.- voor de aangesloten watersportvereniging of
andere organisatie, vermeerderd met € 1,25 per lid van
18 jaar en ouder.
Het entreegeld bedraagt € 115.Heeft u vragen of belangstelling, neem dan contact met
ons op!
www.knmc-vnm.nl/contact/adres
Het complete portfolio ‘VAARKLAAR’ kunt u downloaden
van:
www.knmc-vnm.nl/documenten/vaarklaar

