
Concept Meerjarenplan watersportvereniging de Watergeuzen 2023 – 2028 
 
De watersportvereniging de Watergeuzen mag dan inmiddels wel 93 jaar oud 

zijn en op dit moment gaat het goed met de vereniging maar de wereld om ons 

heen verandert snel en daar moeten we op inspelen. Als bestuur hebben we 

nagedacht over de toekomst van de vereniging zodat we dat met de leden 

kunnen bespreken. We doen dit aan de hand van een concept meerjarenplan 

2023 – 2028. In de ledenvergadering van maart 2023 willen we deze 

meerjarenplanning vaststellen. 

In de statuten, artikel 3, is het doel/missie van de vereniging vastgelegd: 
1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van 

de watersport. 
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. het behartigen van de leden op het gebied van de watersport 
b. het bevorderen van de goede verstandhouding tussen de leden en 

de samenhang van de vereniging 
c. het beschikbaar stellen en beheren van faciliteiten ten behoeve 

van de leden; 
d. het organiseren van activiteiten en evenementen 
e. het samenwerken met andere verenigingen, welke hetzelfde doel 

trachten te bereiken 
f. alle andere wettige en geoorloofde middelen, welke voor het doel 

bevorderlijk zijn. 
 
De statuten geven duidelijk aan waarop we ons moeten richten. Maar hoe we 
dat doen is aan de leden van de vereniging. Om de statuten te concretiseren 
hebben we dat vertaald naar een aantal uitgangspunten. Uitgangspunten die 
het hart van de vereniging vormen en die we minimaal willen behouden en 
daar waar gewenst willen verbeteren. 
 

- We zijn een watersportvereniging. Geen botenstalling. 

- We hebben drie verschillende havens op een goede/uitstekende plaats 

en een recreatielandje aan de Diem. Het behoud van deze havens is van 

groot belang. De havens in Durgerdam en Vinkeveen kunnen niet 

uitgebreid worden. Uitbreiding met één steiger in de haven aan de 

Diemerzeedijk is misschien mogelijk. 

- We hebben een schepenberging , zowel op de wal als in de loods met de 

( ruime) mogelijkheid tot zelfwerkzaamheid. De mogelijkheid tot het 



bergen van de schepen en het uitvoeren van werkzaamheden aan de 

boot is een zeer belangrijk pluspunt om lid te zijn. 

- Onze financiële positie is goed. We hebben geen schulden. We kunnen 

onze voorzieningen in stand houden zonder hiervoor de prijzen sterk te 

moeten verhogen. Uitgezonderd Durgerdam zijn er de komende 5 jaar 

geen grote uitgaven te verwachten. Op langere termijn kunnen er 

aanzienlijke kosten komen als er gebaggerd moet worden of 

beschoeiingen vervangen moeten worden. 

- We hebben een stabiel (licht groeiend)ledenbestand. We moeten een 

aantrekkelijke vereniging blijven. 

- Om de kosten laag te houden en de sociale cohesie te vergroten hebben 

we een werkplicht.  

- De kosten voor het stallen van de boten zijn in vergelijking tot andere 

havens laag. 

Kansen en bedreigingen. 

De wereld om ons heen verandert en wat zijn dan de belangrijkste 

ontwikkelingen voor de verenging? 

- De watersport veroudert, we hebben veel oudere leden. Er is in onze 

vereniging geen instroom van jeugdleden. 

- Individualisering heeft tot gevolg dat er minder sprake is van een 

“verengingsleven”. Het vervullen van de noodzakelijke 

verenigingsfuncties is moeilijk. Er zijn weinig initiatieven om 

verenigingsactiviteiten te organiseren 

- Wet- en regelgeving vragen meer professionaliteit van het bestuur.  

- Milieu/Duurzaamheid stelt steeds meer eisen, bijvoorbeeld de op 

handen zijnde verplichting tot emissieloos varen in Amsterdam en 

energiebesparing.  

- De veiligheid in de havens is een belangrijk onderwerp. Aan de veiligheid 

worden steeds strengere eisen gesteld. 

- Veranderingen in de “waterinfrastructuur”. Verder oprukkende 

bebouwing. Waterplanten in het Markermeer beperken de 

vaarmogelijkheden. 

- Er is een tendens naar minder “bootbezit ”. Steeds populairder is het om 

bootbezit te delen met anderen of een boot te huren. 



- Er is een toename van het gebruik van de havens als verblijfs- en 
recreatieplek, niet alleen als ‘botenstalling’. Vooral ouderen varen 
minder maar zijn wel vaak op de boot. 
 

Met de uitgangspunten en de geschetste ontwikkelingen komen we tot een 

concept meerjarenplan. 

Concept Meerjarenplan ( 2023-2028) 

- Havenvoorzieningen verbeteren waar nodig. Verblijf op de havens 

aantrekkelijker maken. 

o Vernieuwing haven Durgerdam zoveel als mogelijk is laten 

aansluiten bij de plannen voor de dijkrenovatie. 

o Geen uitbreiding van de haven aan de Diemerzeedijk 

o De loods wordt gebruikt als botenstalling maar ook om “groot” 

onderhoud uit te voeren. De loods herinrichten waarbij voor het 

onderhoud betere mogelijkheden gecreëerd worden                          

( schilderruimte/zaagruimte) en betere apparatuur beschikbaar 

wordt. 

o Toiletten/douches Diemerzeedijk vernieuwen 

o Aantrekkelijker maken van het verblijf op de havens: beter 

meubilair op terrassen,.  

- Noodzakelijke en gewenste maatregelen nemen op het gebied van 

duurzaamheid. Onze visie hierop is dat we de ontwikkelingen op het 

gebied van duurzaamheid volgen. We lopen niet voorop. 

o Aanleg zonneboiler. Gastank uitfaseren 

o Energiebehoefte dekken met zonnepanelen 

o Voorbereidingen treffen voor elektrisch varen ( in Amsterdam).  

o We gebruiken duurzame materialen  

- Vaarmogelijkheden voor leden vergroten. Hierdoor kunnen er ook 

watersporters lid worden die geen boot hebben.  

o Leden kunnen verenigingsboten huren om te varen.  

▪ Open boot; Finnjol 

▪ Kajuitzeilboot; Trotter Pandora, Leisure 

▪ Elektrische sloep 

- Vergroten sociale cohesie in de vereniging 



o Systeem “werkplicht” verbeteren. Meer gebruik maken van 

aanwezige potentieel, beter laten aansluiten op wensen/talenten 

van de leden, intekensysteem opzetten 

o Initiatieven voor verenigingsactiviteiten stimuleren en beter 

faciliteren. We willen geen vaste commissies instellen maar 

aansluiten bij “spontane acties “van de leden. 

o Communicatie verbeteren via website.  

o Acties van leden documenteren en communiceren via Facebook, 

de site en de Geus 

o Aspirant-leden meer betrekken bij de verenigingsactiviteiten. 

Betere introductie. Tijdens het aspirant-lidmaatschap moet 

duidelijk worden of het nieuwe lid in onze vereniging past.  

o Aspirant-leden in beeld brengen dmv artikelen in de Geus 

o Programma van lezingen opzetten 

o Technische ondersteuning aanbieden: lijst opstellen; wie kan wat? 

- Verstevigen van de bestuurlijke, financiële en administratieve basis. 

o Up to date houden van de  WBTR ( Wet bestuur en toezicht 

rechtspersonen) 

o Positie vertrouwenspersoon zichtbaarder maken 

o Versterken van de continuïteit van bestuur en 

havencommissarissen. Er moet vroegtijdig vervanging geregeld 

zijn. 

o Samenwerking intensiveren met andere watersportverenigingen.  

▪ Gezamenlijk belangenbehartigen ( Durgerdam, Het Y) 

▪ Gebruik maken van elkaars faciliteiten 

- Meer aandacht voor ARBO en milieu 

o Continu verbeteren van de arbeidsomstandigheden bij de 

werkplicht en het hellingen. Tweejaarlijks uitvoeren 

Risicoinventarisatie en evaluatie. 

o Veiligheid verbeteren op de havens. O.a. strenger toezicht op 

veiligheid  

o Handhaven milieuregels.  

o Mogelijkheid tot afzuigen vuilwatertank realiseren. Wettelijk 

verplichting. 

o Kennis opdoen en delen over elektrificering vaartuigen.  

 


