Welkom
bij het...

Watersportverenigingen en
-clubs...
… van harte welkom

H

et Verbond Nederlandse
Motorbootsport (VNM) is het
verbond waar alle watersportverenigingen
en watersportclubs zich bij zouden moeten
aansluiten, omdat dit Verbond in het
bijzonder opkomt voor de belangen van de
recreatieve motorbootvaarder en tevens een
passende, directe ondersteuning biedt aan de
besturen bij haar aangesloten watersportverenigingen en -clubs.

Het VNM positioneert zich als
hét Verbond
voor verenigingen en clubs
met motorbootvaarders

Kenmerkend voor het VNM is, dat het
gedragen wordt door enthousiaste
vrijwilligers, de kosten zijn daardoor laag ,
zodat de tarieven ook laag gehouden kunnen
worden.

het VNM verbindt
kennis
én
mensen

Netwerken
in
Waterrecreatie
Correspondentieadres VNM

Verbond Nederlandse Motorbootsport
Meent 2a
4141 AC Leerdam
T: 0345-62 31 00
E: secretariaat@vnmmotorbootsport.nl
I: www.vnmmotorbootsport.nl
Contributie 2022
De contributie voor 2022 bestaat uit een
basisbedrag van € 125,- voor de
aangesloten watersportvereniging of –club,
vermeerderd met € 1,25 per lid van18 jaar
en ouder.
Het entreegeld bedraagt € 115,-.

Hét Verbond
voor
verenigingen
met
motorbootvaarders

Kies voor het VNM

Belangenbehartiging

D

H

e besturen van de aangesloten
verenigingen en clubs hebben middels
het VNM toegang tot haar uitgebreide
kennisnetwerk en worden als het nodig is met
raad en daad bijgestaan.
Speciale aandacht heeft het VNM voor de
veiligheid van de recreatievaart op grootscheeps
vaarwater. Goed (sport-)bestuur en
jachthavenbeheer blijven ook actuele thema’s.
Kies voor het VNM om uw belangen in de
recreatievaart - en in het bijzonder de
motorbootvaart - door haar te laten behartigen.
Voordelen: uw bestuur heeft middels het VNM een
gegarandeerde continuïteit van uw zeggenschap
in allerlei overlegorganen.

et Verbond Nederlandse Motorbootsport
vertegenwoordigt haar participanten in
nationale en internationale overlegorganen.
Voor de belangenbehartiging van de motorbootvaarders
op nationaal en internationaal niveau verzet het VNM
veel werk.
Van onderstaande zes organisaties is het VNM
direct of indirect deelnemer of lid:
～

Waterrecreatie Nederland

～

Netwerk Waterrecreatie

～

European Boating Association (EBA)

～

Varen doe je Samen!

～

Koninklijke BLN-Schuttevaer

～

Nederlands Olympisch Comite * Nederlandse Sport

Informatievoorziening

Belangrijke informatie aangaande nationale en
internationale ontwikkelingen vindt u in de Nieuwsbrief
van het VNM.

Ook worden er periodiek Nieuwsflitsen en
videoboodschappen uitgegeven.

Federatie
Bij wijzigende regelgeving in de Europese Unie op het
gebied van de watersport is het heel belangrijk hierop
tijdig te kunnen anticiperen en bij het nemen van
belangrijke besluiten aan tafel te zitten en mee te
beslissen.
Door als watersportvereniging of club aangesloten te
zijn bij het VNM doet u dat.

Het VNM kent in vrijwel alle regio’s van Nederland zogenaamde regiovertegenwoordigers. ’De ogen en de oren van
het VNM’. Alleen in Friesland en in het gebied van het zuidoosten van Noord-Brabant en Limburg ontbreekt op dit
moment van schrijven een man (of vrouw) die namens het
VNM aan alle overlegtafels zitting neemt om de belangen
van de Nederlandse motorbootvaarder te behartigen.

Het VNM beschikt over een uitgebreid portfolio
genaamd VAARKLAAR.
Het portfolio bestaat uit twee delen:
1. Extern netwerk...
...Belangenbehartiging
garantie voor continuïteit
2. Intern netwerk…
...Advies en Ondersteuning
wel zo handig
Ieder onderdeel wordt apart en helder toegelicht.
Download: www.vnmmotorbootsport.nl/portfolio

H

et VNM-Handboek is bedoeld voor bestuurs– en
commissieleden van de aangesloten verenigingen
en clubs. De directe aanleiding voor het maken van dit
VNM-Handboek (kennisbank) was een groeiende
behoefte om zaken, die elke watersportvereniging of
watersportclub raken en ervaringen uit de ‘dagelijkse’
praktijk van bestuurders van verenigingen en clubs met
elkaar te kunnen delen.

