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Netwerken in Waterrecreatie

Het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM)
positioneert zich als

Hét Verbond voor verenigingen
met motorbootvaarders

Het Portfolio ‘VAARKLAAR’, waarin beschreven staat wat het VNM te bieden heeft

Juridisch advies

Het bestuur van het VNM biedt u in het overzicht ‘VAARKLAAR’ aan van wat u van het verbond mag
verwachten op het gebied van de behartiging van uw belangen en van de onderwerpen waarvoor u
bij het verbond kunt aankloppen voor advisering en/of ondersteuning.

Betreffende het actualiseren en systematiseren van statuten,
huishoudelijk reglement en havenreglement voor de participanten
(watersportverenigingen). Ook voor contracten en in de rubriek FAQ
(veel gestelde vragen) en artikelen in het VNM-Handboek.
Op het terrein van de informatie en ondersteuning is door mevrouw
mr. A. Sanders-Kranenburg (jurist op het gebied van het verenigingsrecht)
in nauwe samenwerking met het VNM-bestuur veel kennis ontwikkeld
specifiek voor het actualiseren en systematiseren van de statuten, het
huishoudelijk reglement en het havenreglement en het haventerrein van
watersportverenigingen. Veel verenigingen hebben al gebruik gemaakt
van deze mogelijkheid, zeker nu, vanwege de nieuwe wetgeving WBTR.

Dit activiteitenpakket is vastgelegd in een handzaam portfolio dat de naam "VAARKLAAR" heeft
gekregen. De beschrijving en vormgeving is per onderwerp, waardoor het portfolio gemakkelijk
geraadpleegd en actueel gehouden kan worden.

Jaarlijks wordt het portfolio geactualiseerd en op de site geplaatst. Doordat iedere nieuwe versie het
jaartal van uitgifte meekrijgt, valt eenvoudig vast te stellen welke de meest actuele is. Het complete
portfolio ‘Vaarklaar’ kunt u downloaden van: www.vnmmotorbootsport.nl/portfolio

Contributie VNM 2022
Het digitale VNM-Handboek
Goed (Sport-)bestuur en Jachthavenbeheer
is uiteraard opgenomen in het portfolio ‘Vaarklaar’. Het
VNM-Handboek is onder MIJN VNM (besloten deel van de
VNM-website) voor de besturen van de participanten
(aangesloten verenigingen) toegankelijk en wordt nog
steeds aangevuld en functioneert als een dynamisch
archief. Zowel op smartphone, tablet en PC te gebruiken.

De contributie voor 2022 bestaat uit een
basisbedrag van € 125,- voor de watersportvereniging of –club, vermeerderd
met € 1,25 per lid van18 jaar en ouder.
Het entreegeld bedraagt € 115,-.
www.vnmmotorbootsport.nl/contact

