
Notulen Jaarvergadering          

Regio Overijssel 2019 

 

Datum: 5 maart 2019 
 
Tijd: 20.00 uur tot 22.30 uur.  
 
Plaats: Clubhuis WSV De Riette, Steenovensdijk 27, 8262 PL Kampen  
 
Aanwezigen: Jan van Esseveld (voorzitter Regioteam), W. Lammerts (Regioteam), F. Helleman 
(Regioteam, stag. De Hanze), R. Dijkhof (WSV de Riette en WSV ZMV Deventer), E. van Dijkhorst 
(WSV D Riette) J. van der Toolen (WSV ZC’37, CvD), H. Frerichs ( WSV ZC’37) M. Kievit (WSV het 
Koggeschip), Th. Bont (KV Skonenvaarder), E. van der Kant (KV Skonenvaarder), B. Schreuder (ZV 
Belterwiede), J. Stelwagen (Watersportverbond), Louise Polet ( Watersportverbond), M. Poiesz 
(KWS aangepast zeilen), G. van der Werf (KWS Sponsoren), F. Mollema ( WSV Enschede), J. 
Posthuma ( WSV Enschede) 
 
Notulist: W. Vos (Regioteam, Stichting De Hanze) 
 
Afwezig: de afgevaardigden van KV Deventer en KV Hardenberg-Vecht 
 

Agenda 
 
 1.  Ontvangst, kennismaking, toelichting op de agenda.  
 
# Jan van Esseveld  (voorzitter jaarvergadering) opent de jaarvergadering om omstreeks 20.00 

uur. Er wordt begonnen met een voorstelronde van alle aanwezigen. Ook wordt de agenda 
nader toegelicht. 

# Bij agenda punt 5 over sponsoring, houdt Gerlof v.d. Werf een PowerPoint presentatie. 
# Evenals bij de Jaarvergadering van 2018 (toen het sneeuwde) zijn ook nu maar weinig 

vertegenwoordigers van verenigingen ver weg bij Kampen aanwezig. 
# De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2.  Vaststelling verslag d.d. 27 februari 2018.  
# Op de tweede pagina bij Beheerplan Natura 2000:  

 De overleggen met de provincie Overijssel (en Flevoland) zijn voortgezet. Bij agendapunt 
3 speerpunten Zwarte Meer. 

 Het blijft zaak om de beleving en het gebruik van de (vaar-)wateren in de gaten te 
houden. 

# Verder zijn er over het verslag geen opmerkingen. De vergadering stelt de notulen vast. 
 
 
 
 
 
 



3. We gaan de goede dingen doen.  
 
# Jaarverslag 2017 regioteam: 

 het jaarverslag lijkt elk jaar langer te worden. Er zijn dan ook in 2018 veel 
aandachtspunten voor het Regioteam aan bod gekomen. De leesbaarheid is evenwel 
goed. 

 inhoudelijk zijn er geen opmerkingen. 
 

# Speerpunten vanuit het regioteam:  
 

 Wim Lammerts - kanosport: 
- De steigers bij de Scheeresluis (ingang Reevediep) zijn voor motorboten wellicht prima, 

maar als aanlegsteigers voor de kano-overdraag-gelegenheid onbruikbaar. Bolders en 
een leuning maken het dragend manoeuvreren (bijna) onmogelijk. 

- In de Wieden zijn we bezig om kano aanlegpunten te mogen realiseren. E.e.a. gebeurt 
in overleg met Natuurmonumenten en lokale Horeca. 

- Als binnenkort de sluisjes bij Junne en Diffelen in de Overijsselse Vecht gereed zijn, dan 
is er voor bootjes met 50 cm. diepgang een mooi vaargebied bijgekomen. 

-  
 Jan van Esseveld – waterplanten op de Wieden + Twentekanalen: 

- De belanghebbenden [watersportverenigingen, bedrijven (Hiswa) en de plaatselijke 
ondernemers en de Provincie zijn in zoverre eensgezind, dat: “er een oplossing moet 
komen”. 
Het te maaien oppervlak is een bepaald percentage, van elke meer afzonderlijk. Als er 
op de Kleine Belter dat percentage gemaaid zou mogen worden van de drie meren die 
in elkaar overvloeien dan is het probleem beheersbaar te maken. Wordt vervolgd. 
N.B. in de programma’s van politieke partijen (voor Prov. Staten verkiezing maart ’19) 
is, met uitzondering van een enkele opmerking bij CDA en PVV, niets over deze materie 
te vinden!  

- Twentekanalen / Eefde: Nabij de nieuwe sluis (t.b.v. beroepsvaart) komen toeristische 
voorzieningen. Nabij de oude sluis (t.b.v. recreatievaart) zijn die er niet! 

-  
 Wim Vos – Zwarte Meer + Reevediep: 

- In januari 2017 hebben o.a. het Watersportverbond, Stichting De Hanze en WSV Het 
Koggeschip (los van elkaar) een zienswijze ingediend m.b.t. de voorgenomen 
vaarbeperkingen (t.g.v. Natura 2000 en TBB’s) op het Ketelmeer en Zwarte Meer. 
In mei en juni 2018 is hierover gesproken met RWS en prov. Overijssel. Achteraf is 
geconstateerd dat Zwarte Meer niet onder Overijssel valt, maar bij Flevoland hoort. 
Vervolgens is er contact gezocht met prov. Flevoland en zijn ook daar de wensen van 
de waterrecreatie overgebracht. Wordt vervolgd. 

- De officiële opening van het Reevediep is op 14 maart door Willem-Alexander. Wim 
Vos (deelnemer in het gebruikersoverleg) is voor deze ceremonie uitgenodigd. Om daar 
als afgevaardigde van het Watersportverbond herkenbaar te zijn, krijgt Wim een cap 
met het bekende Watersportverbond-logo. 

- De Provincie zal het Reevediep (vanaf midden maart), als de (beheer-)overdracht van 
RWS naar Provincie heeft plaatsgevonden, openstellen. (of de Raad van State dan al 
een uitspraak heeft gedaan, is juridisch gezien voor het openstellen ansich niet 
bepalend) 
nagekomen bericht: openstelling vanaf 18 april 



- Op 22 april (2e Paasdag) wordt het Reevefestival georganiseerd.  
De organisatoren onderzoeken of Optimist-on-Tour van het Watersportverbond kan 
worden ingepast. 
nagekomen bericht: de geschikte locatie voor Optimist-on-Tour (t.w. in de havenkom 
van geplande Reevedorp) vond men te dicht bij het omstreden gebied (d.w.z. de 150 m. 
brede rietzone waarin de roerdomp en grote karekiet zouden kunnen verblijven). De 
andere locatie (toekomstige recreatie plek wijk Onderdijks) lag buiten de route en had 
geen voorzieningen.  
 

 Fré Helleman – Ketelmeer en IJsseloog: 
- Op ondiepe armen tussen de eilanden op het Ketelmeer is/wordt een TBB gelegd. Dat 

is (voor de vogelstand prima en) in feite geen beperking van ons vaargebied.  
- [N.B. dit TBB heeft dus geen beperking op ons vaargebied, zoals wel aan de orde rond 

dat nieuwe karekiet-eiland (notulen Jaarvergadering 2018 – blz. 2 – Beheerplan Natura 
2000)] De opmerking over waakzaamheid n.a.v. uitbreiding verboden terrein, geldt 
misschien binnenkort voor het IJsseloog. 

- Het IJsseloog is inmiddels voor 90% gevuld met verontreinigd slib. Er zitten 160 
vogelsoorten. Als het gif-eiland vol is, wordt het dan een Natura 2000 gebied en daarbij 
de zo genaamde lagune afgesloten? M. Kievit: Advies, neem contact op met Hans Vos 
(RWS) 

-  
# (Speer-)punten vanuit de verenigingen: 
 

 Marcel Kievit – WSV Koggeschip: 
- De insteekhaventjes voor passanten aan het Dronthermeer zullen, als de Roggebotsluis 

wordt verwijderd, t.g.v. dan wisselende waterstanden meer dan eens per vaarseizoen 
te ondiep / onbruikbaar zijn. 
antwoord regioteam: We kennen het probleem. Het speelt ook bij het zgn. 
“Ambtenaren”haventje en bij KV Skonenvaarder. Wordt vervolgd.  
 

 Thijs Bont – Skonenvaarder: 
- Die wisselende waterstanden zijn een gróót probleem voor de kanovereniging. 

antwoord regioteam: Er is een rapport opgesteld door de Landsadvocaat. Van dat 
rapport (over hoe veilig is het nu en straks) wil de kanovereniging een complete versie 
ontvangen. Toezending daarvan wordt geweigerd. Het Watersportverbond probeert te 
bemiddelen. Indien nodig kan een WOB-verzoek worden ingediend. 

- De herinrichting van de N307 met de afslag naar de kanovereniging (Music Club en 
jachthaven v.h. Malcorps) levert een veiligheidsprobleem. N.B. Skonenvaarder heeft 
veel leden/kinderen die op de fiets vanuit Kampen komen. N.B. Contactpersoon bij 
prov. Overijssel voor wegen & kanalen is Theo Sikkema (dus ook voor o.a. waterplanten 
en het Reevediep) 

 
4.  Ontwikkelingen bij de verenigingen en het Watersportverbond 
 
# Over het functioneren van het landelijk bestuur/bureau van het Watersportverbond, is door 

de werkgroep Herkenbare Meerwaarde het rapport geschreven: Direct Koers Wijzigen met 
Duidelijke signalen. Dit rapport is op de website van het Verbond te vinden. 

  
 



Jan Stelwagen (Watersportverbond):  
 Het rapport is kritisch waar het over belangenbehartiging gaat. 

maar dat is ook nodig om duidelijkheid te krijgen over: missie, visie en strategie. 
 Binnenkort gaat het bestuur, onder leiding van de nieuwe directeur Arno van Gerven, het 

land in om reacties aan te horen. 
 Maar ondertussen gaat het werk wel door. Bijvoorbeeld het organiseren van 

wedstrijdzeilen. Zoals het WK op stromend water bij Scheveningen 
  
Marcel Kievit (WSV Het Koggeschip + medeauteur Herkenbare Meerwaarde) 
 aanhakend op het laatste item van Jan Stelwagen: Het werk zou toch om de 

belangenbehartiging van de 80 à 90.000 aangesloten waterrecreanten moeten gaan. Te 
bepalend zijn echter: de aandacht voor wedstrijdzeilen en daarnaast de overduidelijke 
stem van een zestal grote en/of Koninklijke verenigingen. Door bestuurders van zo’n 
vereniging werd onlangs in het Watersportverbond de deelname van een (eigen) 
America’s Cup jacht ingebracht. Dat helpt écht niet in de beeldvorming van een bond die 
de belangen van een volkssport / waterrecreatie wil bevorderen. 

 
Hans Frericks ( WSV ZC’37) 
 De afstand tussen WS Verenigingen en Bondsbestuur is groot. Het “bureau” moet meer 

naar beneden kijken. En tegelijkertijd draagvlak voor de koepel creëren  
 
Wim Lammerts (regioteam Overijssel + KV Skonenvaarder) 
 Wim is van mening, aanhakend op de door Hans genoemde: afstand tussen WS 

Verenigingen en bondsbestuur, dat het voorstel om met slechts enkele districten te 
werken, in plaats van de huidige zestien regio-teams, de belangenbehartiging voor de 
lokale WS Verenigingen niet beter en zeker niet herkenbaarder wordt. 

 Is het voorstel over die districten een afgeleide van de missie?  
(N.B. de kanosport kent het zo genaamde kanoplatform.) Is voor belangenbehartiging, 
naast een structuur met meerdere platforms, het regioniveau niet genoeg? 

 
Jan Stelwagen: 
 De koepel is nodig voor: promotie van de sport, deskundigheid en belangen behartiging. 

Ze horen, op het water, bij elkaar: recreatie en wedstrijd. Het gaat erom hoe je vereniging 
van de verenigingen kunt zijn. 
We hebben elders gehoord, en ook hier weer: Het Watersportverbond zou zich meer 
moeten profileren, zodat het individuele lid va een watersportvereniging duidelijk ziet 
wat het verbond doet. 

 Herkenbare Meerwaarde is een kritisch rapport, maar daar was ook om gevraagd. 
 
 
Jan van Esseveld (voorz. Regio-team Overijssel) 
 Ik kom bij overleggen in de regio nooit een andere bond van watersporters tegen (zoals 

bijvoorbeeld die motor-boten-club) Wij werken wel samen met Hiswa, Horeca en 
Sportvisserij. Het gaat bij belangenbehartiging om contacten en locatie-specifieke kennis. 
Denk aan de 5*P  

 
Jan Stelwagen: 
 Inderdaad, een proces, van onder op.  



5.  Het geheim van sponsoring anno nu. 
 
# Lezing door Gerlof van der Werf – 29 jaar bestuurslid Koninklijke Watersport Vereniging 

Sneek – waarvan 17 jaar voorzitter sectie wedstrijdzeilen + 10 jaar sectie Sponsoring & PR – 
(was in het dagelijks leven: verpleger hartbewaking) 

# filmpje KWS – 60 wedstrijddagen – ± 2100 bootinschrijvingen per jaar - ± 1000 inschrijvingen 
bij Sneekweek. 

# organisatie: 
 De Sneekweek heeft een professionele organisatie, mét vrijwilligers. 
 KWS heeft een sectie Sponsoring en PR, met zes bemanningsleden. De sectie is o.a. actief op 

social-media en in netwerken. De commissie heeft, gebaseerd op goede resultaten in het 
verleden, een ruim mandaat van het bestuur. Indien nodig wordt deskundigheid ingekocht 
(bijvoorbeeld voor het maken van bovengenoemd filmpje) 

# financiën: 
 De hoofdsponsor is Rabo. Maar het is en wordt geen Rabo Sneekweek. Sneekweek is als 

merknaam gedeponeerd bij het merkenbureau. 
 KWS vindt dat sponsoren wat anders is dan geld doneren. Doe met de sponsors leuke dingen. 
 Onderzoek de subsidie mogelijkheden bij Gemeente en Provincie. Vaak komen de belangen 

van Gemeente en Provincie overeen met die van de organisatie van het evenement. 
# omgang met sponsors: 
 Zoek in de organisatie van de sponsor naar een contactpersoon die hoog in de hiërarchie 

staat en affiniteit heeft met de watersport. En houdt daarmee regelmatig contact. 
 Achterhaal wat de sponsor wil: naamsbekendheid, relatiebeheer, maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. En vervolgens welke uitingen wil de sponsor (bij voetbal kan het 
gaan om shirtreclame, borden langs het veld, reclame op een sporttas etc.) 

 Koppel de sponsor aan het evenement, door: 1) sponsor uit te nodigen. 2) sponsor de 
gelegenheid geven zich te presenteren. 3) opleuken (voor de jeugd) van wedstrijden met een 
bekende sporter 4) ontwikkel relatie met de stad. In Sneek zijn ’s avonds op terrassen filmpjes 
en uitslagen te zien. 

 Geef sponsoren de mogelijkheid te netwerken. De KWS heeft een zakenclub: Zakelijk 
Gezelschap der KWS.  De 53 sponsorleden leggen € 500 per jaar in. Geoormerkt krijgt de KWS 
daarvan € 350,00 De resterende 53 * € 150 spendeert het Gezelschap aan een 
maatschappelijk doel. 

 
7.  Wat verder ter tafel komt”: 
 
# Ronald Dijkhof – WSV De Riette: Het verenigingsportaal is een ramp. De kortste weg, als je 

wil bij het Watersportverbond, is: bellen met Louise Polet.  
 antw. Jan Stelwagen: er wordt gewerkt aan verbeteringsmogelijkheden. 
# Maria Poiesz – KW Sneek:  contactpersoon bij het Watersportverbond voor aangepast 

sporten is Christoffel. 
 
Sluiting om 22:30 uur 


