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Verslag bijeenkomst aangesloten verenigingen
Verkeer, recreatie, sport, administratie, natuur, veiligheid, opleidingen, examens….

Het VERBOND, daar vaar je wel bij!

W

as december een feestmaand voor het Verbond Nederlandse Motorbootsport?
Ja, met een opkomstpercentage van meer dan 50% van de besturen van de aangesloten watersportverenigingen, was de ledenvergadering op zaterdag 10 december al
bij voorbaat een succes.
In de zaal ’Brussel’ van hotel Vianen vroeg Arie Kwak (voorzitter) in zijn welkomstwoord speciale aandacht voor het feit dat er bij de 20 afgevaardigden er 2 dames aanwezig zijn, hetgeen hij van harte toejuichte. Met de agenda en het nieuwe dienstenpakket
VAARKLAAR op tafel, waarin alles beschreven staat wat de KNMC de waterssportverenigingen biedt, kon de voorzitter al spoedig vaststellen dat het Verbond steeds meer gewicht kreeg.
En het Verbond gaat zich verzelfstandigen! Meer eigen gezicht.

H

et komt niet veel voor dat je bij de afsluiting van een vergadering nog in een volle

zaal zit.
U kent het wel. Tijdens de laatste minuten struikel je haast over de tassen en jassen die achter in
de zaal klaar liggen, al vast klaar voor vertrek. Zeker als het je vrije zaterdag is.
Dat was geenszins het geval op de bijeenkomst
van de aangesloten verenigingen van het KNMC
Verbond. Je voelde het enthousiasme van de 20
deelnemers, de Verbondsbestuursleden en de secretaris van de KNMC.
Het Verbond op zichzelf is al een uniek initiatief,
namelijk opkomen voor de motorbootvaarders.
En dat ook nog op Europese schaal! En dat gebeurt natuurlijk niet alles vanzelf.
Allereerst werd het Jaarverslag van Verbondszaken 2005 behandeld.

Verslag 2005
Het bestuur van de sectie verbondszaken bestaat
in het verslagjaar uit Arie Kwak (voorzitter), Rob
Bouman, Jan Bronder (vanaf 19 maart), John van
Gelder en Dick Sluijter (secretaris).
Het aantal aangesloten verenigingen daalde in
2005 van 25 naar 24 als gevolg van het feit, dat
WV De Vijfsluizen per 31 december 2004 om
financiële redenen haar lidmaatschap heeft opgezegd. Op 6 januari 2005 werd een samenwerkingsverband met de Linge-Federatie gesloten,

waarbij werd overeengekomen dat de KNMC de
Linge-Federatie binnen de doelstellingen van de
federatie zal ondersteunen bij het overleg met
(semi)overheids- en particuliere organisaties.
Het jaar 2005 is een belangrijk jaar voor het verbeteren van de communicatie met de besturen
van de aangesloten verenigingen.
John van Gelder heeft met hulp van Anne van
Ieperen (WV De Oude Horn) en Annemarieke
Janssen (WV De Batavier) een communicatieplan
opgezet. Als eerste is ten behoeve van de presentatie op de Hiswa 2005 een nieuwe tekst gemaakt
voor de Verbondsfolder. Vervolgens is een veel
grotere klus geklaard, nl. de gedetailleerde beschrijving van de verschillende producten op het
gebied van dienstverlening, opleidingen en belangenbehartiging, die de KNMC aan de aangesloten
verenigingen te bieden heeft. Onder de naam
VAARKLAAR zijn deze producten in een handige en fraaie opbergmap gebundeld en aan de verenigingen toegestuurd. Verder is de Nieuwsbrief,
waarmee de verenigingen op de hoogte gehouden
worden van actuele ontwikkelingen, met eeen
grotere regelmaat uitgegeven.
Er is weer deelgenomen aan de (droge) Hiswa,
waarbij naast ledenwerving het bevorderen van
de naamsbekendheid van het Verbond een belangrijke doelstelling is. Als proef is één van de
aangesloten verenigingen, de Unie van Watertoeristen, in de gelegenheid gesteld zich zelf te presenteren en samen met de KNMC onze diensten
uit te dragen. Onder leiding van Jan Bronder,

Buiten was het
mistig
Binnen was alles
glashelder
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John van Gelder voor de Unie van Watertoeristen
en Rob Bouman voor de opleidingen van de S.A.
W. heeft deze aanpak veel positieve reacties opgeleverd. Vooral de informatie over opleidingen en
examens trekken veel aandacht. De ledenwerving
levert echter niet veel op. Deze doelstelling zal opnieuw onder de loupe moeten worden genomen.
De medewerkers van de Unie zijn een goede aanvulling op het team gebleken.
Het project ‘Overlegorgaan voor vaarscholen’ is in
een beslissende fase. Op 26 maart 2005 is in het
Schipperscentrum te Nijmegen een oprichtingsvergadering gehouden waar de interesse voor deelname is gepeild. Bijna 30 vaarschoolhouders hebben zich inmiddels aangemeld. De juridische stukken worden thans met medewerking van MR. J.
W.R. Sanders voorbereid. Er is gekozen voor een
CV constructie met een Stichting als beherend
vennoot. De voornaamste doelstellingen zijn belangenbehartiging en verhoging van de kwaliteit
van het recreatieve nautische onderwijs.
De belangenbehartiging vindt vooral plaats middels actieve deelname aan overleg in het Nederlands Platform voor Waterrecreatie, de
NOC*NSF, de UIM en de EBA.

De KNMC zit aan de
onderhandelingstafel
in de adviescommissies
voor de Europese wet–
en regelgeving, middels
de European Boating
Association
(EBA)

Op 6 maart 2005 is het Nederland Platform voor
Waterrecreatie geïnstalleerd als opvolger van het
Watersportberaad. Een nieuwe opzet is nodig gebleken als gevolg van het wegvallen van gesubsidieerde projecten. Het Platform is een overleg- en
informatieorgaan, waarvan bij het voorbereiden
van de vergaderingen een belangrijke plaats is ingeruimd voor het beroepsoverleg van de grote
bonden. Acties en projecten worden uitgevoerd
door individuele deelnemers of gelegenheidscoalities van deelnemers. Het platform kan zo slagvaardiger opereren. Dit jaar trad de KNRBD toe als
deelnemer.
Voorstellen met betrekking tot de invoering van
kenteken registratie voor pleziervaartuigen deed
weer veel stof opwaaien. Sommige bonden blijven
deze registratie fervent afwijzen. Wij hebben begrip voor hun argument dat deze registratie de
vaarbelasting weer wat dichter bij brengt, maar
zien toch ook voordelen van registratie door bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen - eventueel
in samenwerking met het kadaster - ten behoeve
van opsporing en identificatie bij diefstal.
De contacten met de NOC*NSF zijn uitstekend.

Dit jaar is de subsidie voor het project beleidsplan
2003 definitief toegekend. Het wachten is nu nog
op de definitieve toekenning van de subsidie voor
het project communicatie 2004. Er wordt intensief overleg gepleegd over andere vormen van subsidies.
Ook de contacten met de UIM verliepen in 2005
weer naar wens. In onze functie van Nationale
Autoriteit werden in het bijzonder de belangen
behartigd van Power Boat Holland.
Op Europees niveau nemen wij actief deel aan het
overleg in de EBA. Veel wet- en regelgeving wordt
thans op Europees niveau voorbereid en dat geldt
ook voor de waterrecreatie. Het is goed om daar
alert op te zijn en bij ongewenste ontwikkelingen
je stem te laten horen.
De gestelde doelen voor 2005 werden gehaald. De
succesfactoren: veiligheid met het vernieuwde BPR
en communicatie met het toestaan van portofoongebruik, naast die van marifoon.

VAARKLAAR

N

adat het financiële gedeelte was behandeld
kon John met het dienstenpakket VAARKLAAR aan de slag. Allereerst werd instemming
gevraagd of men de naam– en vormgeving gebruiksvriendelijk vond, hetgeen volmondig werd
beaamd. Daarna werden de producten en diensten apart vlot doorgenomen. De reacties waren
zeer positief. Een prima set aan diensten waar
men wat aan heeft.
De teruggave van de Ecotaks is dit jaar in de onderhandelingen op 61% uitgekomen en twee weken geleden uitgekeerd.
Om voortaan de Nieuwsbrief digitaal te ontvangen, zodat de redacties van clubbladen de teksten
gemakkelijk over kunnen nemen, bestond grote
belangstelling en zal in 2006 worden uitgevoerd.
Het clubblad van de KNMC zal niet meer aan de
verenigingen worden verstuurd, want het heeft
niets met het verbondswerk te maken en geeft
zelfs een eenzijdig beeld op de motorbootsport en
waterrecreatie.
Van het maandblad motorbootsport zal voortaan
één exemplaar in plaats van twee stuks naar de
verenigingen worden gestuurd. Scheelt kosten en
een exemplaar voor de leestafel is genoeg.

BEELDMERK (reacties)

Bijeenkomst besturen. Vianen, 10 december 2005
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Opleidingen (S.A.W.), een door KNMC erkende
motorboot vaarschool

R

ob Bouman legt uit dat de Stichting
voor Actieve Watersporters (S.A.W.) dezelfde doelstellingen heeft als het Verbond. Belangenbehartiging voor opleidingen en cursussen. Met een visuele presentatie wordt e.e.a.
duidelijk gemaakt.
Extra aandacht wordt gegeven aan de communicatie, want Marcom B wordt straks voor velen belangrijk, gezien de veranderende situatie.
Het Rijnsportpatent is verplicht op de Duitse
Rijn voor schepen met een waterverplaatsing
van 15 m3 , als vierkant blok gerekend. De opleiding in Nederland was eerst niet toegestaan
door het ministerie, maar via de KNMC is dit
wel gelukt. De opleidingen zijn nu de laatste
jaren zeer succesvol gebleken en mede omdat
ze in de Nederlandse taal worden gegeven.
Rob besloot de interessante uiteenzetting met
een voorbeeld op het water hoe het niet moet,
maar helaas dagelijks te zien is.

Nederlands Platform voor Waterrecreatie (NPW)

D

e KNMC heeft actief meegeholpen om
het platform van de grond te krijgen,
met o.a. het ontwerpen van het communicatiemateriaal. Het NPW is dit jaar 4 keer bijeen
geweest. We werken als watersportrecreanten
mee met de milieuverenigingen, een belangrijke groep. Over en weer weet je waar je staat.
Het NPW behartigt meer dan 1 miljoen goed
georganiseerde, bereikbare leden van honder-

den verenigingen. De waterrecreatiesector is
een professionele sector die wil meewerken aan
een goed water– en natuurbeleid, die bereid is
hierin te investeren en dit ook doet. Het gaat
om een jaarlijkse omzet van € 7,8 miljard en
werkgelegenheid voor ruim 62.000 mensen.De
folder van het Platform en het manifest van
Zeist werden op de vergadering uitgereikt.

Natuur en waterrecreatie,
een gouden bondgenootschap

ARBO wetgeving voor vrijwilligers

H

iel van
Oostrum
heeft het resultaat
gepresenteerd van
een onderzoek
naar de Arbo wetgeving betreffende
het vrijwillerswerk
dat op havens of
terreinen wordt
gedaan.
Dat onderzoek heeft twee jaar in beslag heeft
genomen. Het resultaat liegt er niet om. Prima
werk, dat als een nieuw product in het dien-
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stenpakket VAARKLAAR kan worden opgenomen.ARBO, zegen of zorg? Dat was de aftrap.
De wet regelt zorg voor veiligheid, gezondheid
en welzijn. Ook voor vrijwillersorganisaties!
Een draaiboek is voor de besturen gemaakt.
Zorg dat je de externe organisaties voor blijft,
zoals de milieudienst van de gemeente, brandweer, keuringsdienst van waren en de ARBO
inspectie (als er wat gebeurd). Want als het mis
loopt gaat uw vereniging wellicht failliet aan de
tegenwoordige claim cultuur!
De presentatie is nu al op te vragen via e-mail:
tw.dewaal@planet.nl van de watersportvereniging van Hiel te Tiel.
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ARBO
zorg voor bestuur
zegen voor vrijwilligers
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Ledenpasjes

D

e vergadering werd gevraagd of er belangstelling was voor pasjes voor de aangesloten leden. Dat zou dan om meer dan
5000 pasjes gaan.
Het Verbond moet dan lid worden van Nederland Sportland digitaal en de ledenadministratie van de aangesloten verenigingen worden
dan daar ondergebracht.
De administratie kunt u dus op die manier uitbesteden. De kosten per lid voor een pasje zou
€ 0,18 bedragen.
Voordeel voor de leden: kortingen bij zeer veel
organisaties en winkels én bovendien korting
bij de aangesloten jachthavens.
Ook het lidmaatschap van de NOC*NSF krijgt
hierdoor meer gewicht. De vele faciliteiten die
we als Verbond – en dus de leden – van het
NOC*NSF krijgen, o.a. de gratis brochures,
komen hiermee in de toekomst ook niet meer
in het gedrang.
Ook de subsidies voor de website en o.a. de

map VAARKLAAR ad € 5.000 heeft het Verbond van de NOC*NSF toegezegd gekregen.
Het bestuur zal op verzoek van de vergadering
nader onderzoek doen naar de voorwaarden
die worden gesteld, de privacy bescherming en
de (ongewenste) commerciële activiteiten die
aan het uitbesteden van een ledenadministratie aan Nederland Sportland digitaal vast zitten.
Het resultaat zal hopelijk het eerste kwartaal
van
2006
aan de
verenigingen
bekend
worden
gemaakt.

Nieuwe diensten VAARKLAAR 2006
ARBO
Ledenpasjes
Nieuwsbrief
per e-mail

D

e ARBO handleiding en tools zullen in
het dienstenpakket worden opgeno-

men.
Er zal worden onderzocht of het materiaal
middels een besloten website van het KNMC
Verbond beschikbar gesteld kan worden.
De pasjes voor de leden zijn pas geschikt als er
nader onderzocht is aan welke voorwaarden ,
voordelen en eventuele nadelen aan het uitbesteden van de ledenadministratie kleven. Als er
voldoende draagvlak bij de aangesloten vereni-

gingen is, zal overgegaan worden om dit product als dienst te gaan introduceren.
De elektronische Nieuwsbrief kan in januari
2006 al geïntroduceerd worden, want er zijn
inmiddels al veel e-mail adressen van de verenigingen bij het secretariaat van de KNMC bekend. De Nieuwsbrief zal als pdf bestand met
een kleurrijke opmaak worden verstuurd. Het
kale tekstbestand zal separaat als Word bestand
voor de redacties worden bijgevoegd.

HISWA 2006

D

e HISWA 2006 wordt van dinsdag 28
februari t/m zondag 5 maart in de RAI
gehouden. Het Verbond van de KNMC zal
weer met een stand op de Hiswa staan.
Anders dan in 2005 biedt de KNMC de aangesloten verenigingen aan om folders, brochures
en/of fotomateriaal naar het secretariaat op te
sturen, als ze tenminste een beetje aan PR voor
hun vereniging willen doen.
Dat materiaal kunnen we dan in showmappen,
folderbakjes of anderszins voor uw organisatie
laten zien of uitdelen. De ervaring heeft de af-
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gelopen jaren geleerd dat de Hiswa niet geschikt is voor het werven van leden. Echter
naamsbekendheid werkt wel. Het - O Ja – effect.
John van Gelder is voor 2006 de trekker van
de Hiswa stand.
De stand zal in het teken komen te staan van
het verbondswerk, met speciale aandacht voor
opleidingen en examens als het dienstverleningpakket voor de aangesloten verenigingen
VAARKLAAR.
We zien u graag voor een bezoek op de stand.
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100 jaar KNMC: receptie 21 februari
Schippersweekend september 2007

D

e besturen zullen worden uitgenodigd om op 21 februari 2007 in Amsterdam de honderdste verjaardag van de KNMC
te komen vieren.

2007

Feestjaar

gezamenlijke activiteiten

Voor alle leden van de
aangesloten vereniginBijeenkomst besturen. Vianen, 10 december 2005
gen is het voornemen
om half september 2007 een schippersweekend te Maasbommel te organiseren.
Een ontmoeting van alle motorbootvaarders, groot en klein, met leuke attracties en
nuttige en leerzame activiteiten.

7

We hopen dat uw vereniging hieraan meedoet en alvast in uw planning van activiteiten hiermee rekening houdt.

Examens (VAMEX)

D

e overheid wil minder directe bemoeienis met de examinering inzake het klein
vaarbewijs. Zo zal het toezicht op de examens
worden toegewezen aan de Stichting Examenkamer en zal de VAMEX zelf de examens gaan
samenstellen aan de hand van een itembank
en een toetsmatrijs, die door de Examenkamer
zijn goedgekeurd. Het zelf mogen samenstellen
van de examens is overigens een noodzaak
voor het afnemen van de individuele beeldschermexamens, waarmee de VAMEX reeds

mee is begonnen. In de toekomst kan een examenkandidaat zich middels internet inschrijven voor een individueel examen op een door
hem/haar te kiezen locatie, datum en tijdstip.
Op de examenlocatie kan dan met een pinpas
het examengeld worden voldaan, direct na afloop de uitslag vernemen en het getuigschrift
ontvangen.
De VAMEX zal verder professionaliseren en
bijgevolg zullen aan de inbreng van de KNMC
hogere eisen gesteld gaan worden.

Een individueel
examen doen op
een door hem/
haar te kiezen
locatie, datum en
tijdstip.

Verzelfstandiging Verbond

M

et de voorgenomen
verzelfstandiging
van het Verbond
zal een financiële
uitsplitsing plaatsvinden tussen de
KNMC club en
het verbondswerk.
Het Verbond zal
dan samen met de
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examen activiteiten in een stichting worden
opgenomen.
Met de verzelfstandiging kunnen de motorbootrecreanten beter worden bediend. Het
Verbond kan dan een eigen gezicht worden gegeven en de acquisities kunnen dan voortvarend te hand genomen worden.
Het verbondswerk en vakgebied wordt gezien
als een breed werkterrein, dat zich verder uitbreid.

Verbond Nederlandse Motorbootsport
daar vaar je wel bij

Pagina 5

Rondvraag en sluiting
Besluit Jachthavens.
Er werd gevraagd of er per 1 juni 2006 gecontroleerd gaat worden en door welke instanties.
Het bestuur is van mening dat de gemeentelijke milieudiensten als eerste komen controleren.
Verder heeft het secretariaat de teksten van het
besluit geldend van 6 december 2005 en de
toelichting voor u beschikbaar.
Sluiting.
De voorzitter nodigt een ieder uit om de algemene jaarvergadering van de KNMC bij te wonen, want dan zal ook bekend zijn of de verzelfstandiging statutair doorgang kan vinden.
Tot slot wordt een ieder uitgenodigd om een
broodje te eten en wat vloeibaars te nuttigen.
De vergadering vond zowel de maand december als de zaterdag een prima idee en reageerde
zeer positief op de vraag de bijeenkomst elk
jaar te organiseren.
Een wel thuis in de ietwat mistige omstandigheden buiten.

Tot op de algemene
ledenvergadering van de
KNMC op zaterdag
18 maart
en
op de HISWA
en
de ledenvergadering
in
december 2006

Lunch

Lunch

Verbond
Nederlandse Motorbootsport
daar vaar je wel bij
Bijeenkomst besturen. Vianen, 10 december 2005
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