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1. Stichting Watersport Nijmegen 
De Stichting Watersport Nijmegen (WSN) is in 2011 opgericht door sportverenigingen, die actieve en 
duurzame  water- en oeversporten in en rond de nevengeul willen realiseren en bevorderen. Het gaat 
om sporten zoals roeien en kanoën, triatlon, windsurfen, beachsporten, zeilschool en de 
Nijmeegse Reddingsbrigade. Er valt ook te denken aan skaten, duiken, zwemmen en klimmen. 
Gezamenlijk op dit moment zo'n 1200 actieve sporters. 

 

1.1 Missie 
Stichting Watersport Nijmegen werkt aan de realisatie van een watersportpark rond de toekomstige 

nevengeul bij de Waal bij Nijmegen. Wij richten ons op duurzame en actieve sporten met respect voor 

de natuur.  

1.2 Visie 
Voor roeiers een geschikte trainings- en wedstrijdbaan, voor zeilers en surfers een spot voor clinics en 

beginnerscursussen. Voor kanoërs start- en eindpunt voor tochten, maar ook een kanopoloveld op een 

zichtlocatie en een wildwater slalombaan bij de inlaat. Voor de reddingsbrigade een oefenlocatie voor 

redden in stromend water en varend redden. En beachsporten zoals volley, voetbal etc. passen daar 

natuurlijk bij, evenals skaten, triathlon, open water zwemmen, wandelen, fietsen etc. 

Door recreanten en toeristen wordt daar een bootje gehuurd of een roei-, kano-, of zeilclinic gevolgd. 

Vanaf een terrasje kijkt men naar het sportieve schouwspel op en rond het water. Er is een eenvoudige 

(groeps)overnachtingaccommodatie voor passanten, sporters en toeristen, geflankeerd door een kleine 

passantenhaven, vanwaar surf- en zeillessen voor jeugd worden gegeven en een aantal 

kampeerplekken zijn.  

Vanwege de fantastische ligging kunnen de verenigingen de aanloop van nieuwe leden nog net aan en 

worden bewoners en passanten ontvangen die af en toe eens iets met watersport willen doen. Het is 

prettig om langs de oever door dit sportcentrum te wandelen, waar in een parkachtige omgeving alle 

activiteiten natuurlijk zijn ingebed. Bijpassende horeca en detailhandel in en rond dit park versterken 

eveneens de aantrekkingskracht. 

De sportverenigingen richten zich op betere faciliteiten en meer mogelijkheden voor hun leden en 

daarmee een sterkere basis voor de toekomst.  In het gebied De Waalsprong, waar bijna mensen 

komen te wonen, zullen we, in samenwerking met KION, sportopleidingen en onderwijs, op het gebied 

van jeugdsport en lichamelijke opvoeding een belangrijke rol gaan spelen. 

Er zijn ook diverse maatschappelijke activiteiten aan het watersportcentrum verbonden: buitenschoolse 

opvang en huiswerkbegeleiding, sporten voor ouderen, aangepast sporten, revalidatie en fysiotherapie. 

Verenigingen worden ondersteund door studenten en docenten van onderwijsinstellingen op het 

gebied van (water- en oever)sport. HAN, CIOS, ALO en ROC organiseren een deel van hun buitensport- 

en sportopleidingen vanuit de watersportcentrum en studenten vinden er stageplekken. 

1.3 Organisatie 
Watersport Nijmegen is in deze periode een projectorganisatie in opbouw. Een projectorganisatie welke 

op dit moment volledig wordt ingevuld door enthousiaste en deskundige mensen op vrijwillige basis, 

ondersteund en gecoördineerd door een projectleider op parttime basis. Vrijwilligheid betekent 

bepaald geen vrijblijvendheid. Deze vrijwilligers komen met name uit de deelnemende verenigingen en 

partners. We streven tevens naar een verdere versterking (m.n. op bestuurlijk niveau) vanuit het 

bedrijfsleven, politiek en vanuit de Nijmeegse evenementenorganisaties. 
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Organisatie en overlegstructuur 

● Projectteam 

De WSN-organisatie is opgebouwd rondom het projectteam, waarin alle kern-verenigingen 

participeren middels een afvaardiging.  Aan dit team wordt leiding en ondersteuning 

gegeven door de projectleider. Dit projectteam kan werkgroepen rondom bepaalde taken 

instellen en organisatoren van WSN-activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn de Werkgroep 

Communicatie en Evenementen, evenemententeam Watercarroussel en Nieuwjaarduik. 

● Stichtingsbestuur 

Het stichtingsbestuur bestaat uit dit moment uit deskundige en ervaren bestuurders uit of 
namens de verenigingen. Deze bestuurders hebben in alle gevallen een passende 
beroepsmatige achtergrond. Dit kernbestuur (3 personen) kan zich laten bijstaan door 
adviseurs op diverse gebieden. Het bestuur wordt ondersteund en geadviseerd door de 
projectleider als ambtelijk secretaris. 
Dit kernbestuur kan naar eigen inzicht bestuursleden aantrekken uit relevante vakgebieden 

zoals bijv. opleidingen, recreatie, toerisme, evenementen etc. De omvang van het bestuur is 

statutair beperkt tot vijf personen. 

● Raad van Toezicht 

Om het beleid van de Stichting Watersport Nijmegen te bewaken in het belang van de 
deelnemende verenigingen én de oorspronkelijke missie is een vierhoofdige Raad van 
Toezicht gevormd uit de kernverenigingen. Deze raad overlegt met het stichtingsbestuur en 
controleert het beleid van WSN. De raad bestaat eveneens uit deskundige vrijwilligers en vult 
zichzelf aan naar eigen inzicht. Kernverenigingen hebben een recht van voordracht. 
 
● Organistatieschema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
2. Vrijwilligersbeleid Watersport Nijmegen 
De Stichting Watersport Nijmegen beschouwt haar vrijwilligers én de aangesloten 
verenigingen als hun belangrijkste 'werkkapitaal'. Dat is al te zien aan de 
organisatiestructuur en de gewaarborgde invloed van vrijwilligers en verenigingen. 
Het vrijwilligersbeleid van WSN is, net als de organisatie zelf, een groeimodel. Een model 
waarvan enkele zaken reeds zijn uitgewerkt, maar ook deels bestaat uit een stappenplan, 
wat naar behoefte en voortschrijdende ontwikkelingen en inzicht jaarlijks moet worden 
aangevuld en bijgesteld. 
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Stagaires worden grotendeels gelijk gesteld met de vrijwilligers, waarmee ze vaak zullen 
samenwerken. Dit aanvullend op hun opleiding en voor zover de regels vanuit hun opleiding 
hiermee niet in strijd zijn of hun belangen anders regelen. De beleidsinvloed blijft echter 
uitsluitend aan de vrijwilligers en verenigingen voorbehouden. 
 
2.1 Doelen vrijwilligersbeleid 
Een goed ontwikkeld vrijwilligersbeleid schetst het belang wat WSN hecht aan haar 
vrijwilligers en legt vast welke positie vrijwilligers in de organisatie innemen en welke invloed 
vrijwilligers in de organisatie hebben. 
Op termijn moet dit vrijwilligersbeleid een aantal doelen dienen: 

o Structuur aanleggen in de aanpak van werving, selectie en behouden van vrijwilligers. 
o Betrokkenheid van vrijwilligers vergroten en invloed borgen. 
o Voorwaarden scheppen en vastleggen voor optimaal functioneren van vrijwilligers 

binnen de mogelijkheden en doelen van WSN. Hierdoor wordt tevens de sportieve, 
bestuurlijke en professionele kwaliteit van werkzaamheden en organisatie versterkt. 

o Een goed vrijwilligersbeleid draagt aantoonbaar bij aan een betere werk- en 
teamsfeer, minder verloop en continuïteit in de organisatie. 

o Op termijn kan vrijwilligersbeleid doorgroeimogelijkheden van vrijwilligers versterken 
en stimuleren. 

o Vrijwilligersbeleid van WSN kan als inspiratie en voorbeeld werken naar de 
aangesloten verenigingen en als kwaliteitsaspect naar overheden en partners. 

 
2.2 Ontwikkelplan vrijwilligersbeleid in stappen 
Deze nota Vrijwilligersbeleid is nog slechts ten dele ingevuld. Andere delen zijn niet meer 
dan een raamwerk: een 'kapstok' waar toekomstig beleid aan kan worden 'opgehangen' en 
gelijktijdig een werklijst voor de komende jaren. 
 
Om deze ontwikkeling structureel in te bedden zijn er drie instrumenten die WSN hierbij 
helpen: 
 
a. Organisatie- en structuurontwikkelingen c.q. de effecten hiervan voor vrijwilligers en 
 deze nota. 
 
b. De besluitenlijsten van projectteam en bestuur; een soort beleidrotondes in de 
 organisatie. Hier worden beslissingen en afspraken vastgelegd, dus ook inzake de 
 vrijwilligers. Op basis daarvan worden besluiten en afspraken uitgevoerd en daarmee 
 afgevoerd van de lijst óf worden verplaatst naar de permanente besluitenlijst1. 
 
Op basis van ontwikkelingen en deze permanente besluitenlijst1  is jaarlijks een gewogen 
aanpassing en/of verdere invulling van dit vrijwilligersbeleid te maken en op te nemen in het 
betreffende jaarplan. De bewaking hiervan is een taak van de projectleider en valt onder de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid.  
 
c. Bij het jaarlijks doornemen van de permanente besluitenlijst wordt tevens de 
 checklist Vrijwilligersbeleid (zie bijlage 1) doorgelopen op wenselijke aanvullingen en 
 aanpassingen. 
 
Iedere vrijwilliger kan los van bovenstaande gewenste of gesignaleerde hiaten of wenselijke 
aanpassingen ter sprake brengen in projectteam, bij de coördinator/voorzitter van een 
werkgroep of evenemententeam of direct bij een van de bestuursleden. Op dit moment is de  
voorzitter tevens de portefeuillehouder Vrijwilligersbeleid. 
 
In dit geval gaat het traject verder conform punt b of wordt er direct actie ondernomen 
wanneer wenselijk. 
 
 
 

                                                           
1
 PM-lijst (pro memorie)= om te onthouden 



2.3 Ontwikkelimpulsen 
In de zaken waarin dit beleid (nog) niet voorziet of in zaken waarin de interpretatie van dit 
beleid verschillend wordt uitgelegd beslist het stichtingsbestuur. Het bestuur kan zich hierin 
laten adviseren door het projectteam, de projectleider of derden. 
 
Een dergelijke beslissing fungeert meteen als 'bouwsteen' voor nog te ontwikkelen of bij te 
stellen (vrijwilligers)beleid. Via de permanente besluitenlijst komt dat op de werklijst voor de 
jaarlijkse aanpassingen en aanvullingen op genoemde beleid. 
 
 
3.  Werving, selectie en waardering vrijwilligers 
De WSN-vrijwilligers zijn grotendeels afkomstig van deelnemende verenigingen en partners. 
De verenigingsbesturen hebben hierin hun verantwoordelijkheid en belang. Binnen WSN ligt 
deze verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de portefeuillehouder Vrijwilligersbeleid en 
de projectleider. 
Vrijwilligers worden verworven (of voorgedragen) en geselecteerd op: 
 
3.1 Functiegericht 
Bij functies in organisatie, bestuur kunnen  vrijwilligers geworven, voorgedragen en 
geselecteerd worden op de betreffende functie. Ze worden geworven vanuit een behoefte 
waarvoor gespecialiseerde kennis, vaardigheden, ervaring en/of netwerk nodig zijn (naast de 
betreffende sport). 
Voor deze werving wordt gebruik gemaakt van 

• de verenigingsbesturen en andere contacten van WSN-vrijwilligers c.q. projectleider 
binnen de deelnemende verenigingen 

• een oproep middels de WSN- nieuwsbrief 
• een rechtstreekse oproep aan leden van alle deelnemende verenigingen 

 
3.2 Vertegenwoordiging 
Voor een aantal m.n. uitvoerende functies in het projectteam, werkgroep(en) en in de 
activiteitenteams zijn ook vrijwilligers nodig met kennis uit betreffende sport en/of 
deelnemende vereniging. Deze vrijwilligers zijn niet direct de beslissende 
vertegenwoordigers vanuit de verenigingen (dat zijn de besturen middels het Bestuurlijk 
Overleg), maar wel belangrijke indicatoren binnen de verenigingen. 
Deze vrijwilligers worden geworven via 

• de verenigingsbesturen 
• contacten binnen de verenigingen 

 
 
 
3.3 Externe vrijwilligers 
Aanvullend hierop worden naar behoefte ook externe vrijwilligers geworven op functie. Deze 
worden altijd mede geselecteerd op deskundigheid en meestal ook op hun affiniteit met 
duurzame (water)sporten. 
Deze vrijwilligers worden geworven door 

• persoonlijke benadering 
• oproep binnen verenigingen 
• vacature in WSN-nieuwsbrief 
• wijkwebsites (www.mijnbuurt.je) 
• sociale media (twitter, facebook) 
• vacature bij Vrijwilligerscentrale (VWC) 
• oproep in adventorial De Brug (via VWC) 

 
 
3.4 Selectie 
Na werving zal een selectiegesprek plaats vinden met projectleider en team-, werkgroep- of 
bestuurslid. Tijdens dit gesprek wordt de  vrijwilliger duidelijk geïnformeerd over WSN  en 
worden verwachtingen naar elkaar uitgesproken. Na een bedenktijd kan worden besloten of 
de vrijwilliger wordt aangenomen en/of de vrijwilliger nog steeds positief is over WSN. 



Eventueel wordt een redelijke proefperiode afgesproken van met een evaluatiegesprek.  
 
3.5 Waardering vrijwilligers 
Watersport Nijmegen wil graag de waardering voor haar vrijwilligers en hun inzet ook 
tastbaar maken.  Dat wordt op een tweetal zichtbaar: 

• Jaarlijks 
Een keer per jaar organiseren we voor alle (vrijwillige) medewerkers van Watersport 
Nijmegen een gezamenlijke activiteit als waardering voor de inzet dat jaar. Het 
programma daarvan is gerelateerd aan gebeurtenissen of de doelstelling en heeft 
m.n. een recreatief karakter. 
Het initiatief voor een dergelijk activiteit ligt bij de portefeuillehouder Personele 
Zaken of de projectleider. Vrijwilligers kunnen ook zelf voorstellen hierin doen en/of 
de organisatie op zich nemen. 
 

• Afscheid 
Wanneer een van de vrijwilligers afscheid neemt ontvangt deze namens Watersport 
Nijmegen een herinnering in de vorm van een WSN-mok. Deze mok is exclusief voor 
deze gelegenheid. 

 
 
 
4. Taakomschrijvingen en profielen 
Binnen de organisatie van Watersport Nijmegen zijn de onderstaande functies nu voorzien. 
Niet alle functies zijn ook werkelijk gevuld. Sommigen zijn vacant en andere verwachten we 
in de nabije toekomst in te vullen.  De taak- en functieomschrijvingen (voor zover reeds 
uitgewerkt)  zijn te vinden in bijlage 2. 
 
4.1 Projectteam 
Dit projectteam bestaat uit 

• Projectleider 
• Verenigingsvertegenwoordigers 
• Secretariaat 

 
4.2 Werkgroep Communicatie & Evenementen 
Deze werkgroep bestaat uit 

• Coördinator  
• Werkgroepleden 
• Fotografen 
• Webmaster (technisch) 

 
4.3 Stichtingsbestuur 
Het bestuur bestaat uit  

• Voorzitter 
• Secretaris 
• Penningmeester 

Daarnaast kan het bestuur aangevuld worden met bestuursleden op aanvullende 
deskundigheid en netwerk, bijvoorbeeld een bestuurslid uit Midden- en Klein Bedrijf en/of 
uit Toerisme & Evenementen. 
 
4.4 Raad van Toezicht 
De raad van toezicht heeft minimaal drie leden en vult zichzelf aan. 
 
 
 
 
5. Werkvoorwaarden vrijwilligers 
Om vrijwilligers zo goed mogelijk in staat te stellen hun bijdrage te leveren zijn goede 
werkvoorwaarden belangrijk. Hieronder worden er een aantal geregeld en/of genoemd: 
 



5.1 Verzekeringen 
De Stichting Watersport heeft voor haar vrijwillige medewerkers een tweetal verzekeringen 
afgesloten via de gemeente Nijmegen, te weten: 
 
a. Een collectieve Ongevallenverzekering met diverse aanvullende dekkingen (bijlage 3) 
 
b. Een wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (bijlage 4) 
 Deze aansprakelijkheidsverzekering is een secundaire verzekering. D.w.z. alleen 
 dekking voor zover er elders geen dekking is. 
 
Indien, onverhoopt, het noodzakelijk blijkt om aanspraak te maken op deze verzekeringen 
dient men zich met de schademelding (liefst schriftelijk) te wenden tot het stichtingsbestuur 
c.q. de penningmeester. Deze melden de schade dan (opnieuw schriftelijk) via het Bureau 
Verzekeringen van de Directie Stadsbedrijven bij de verzekeringsmaatschappij. 
 
5.2. Onkosten en declaraties 
Vrijwilligers die noodzakelijke onkosten maken of moeten maken voor de werkzaamheden 
en in het belang van WSN kunnen deze onkosten vergoed krijgen. Richtlijnen (gereserveerde 
bijlage 5) hiervoor zijn nog in ontwikkeling. 
Te denken valt aan telefoonkosten, transportkosten (incl. parkeerkosten), deelnamekosten, 
verblijfkosten e.d.  Hiervoor declareert met deze kosten gespecificeerd middels een WSN-
declaratieformulier (zie bijlage 6) met corresponderende nota's en ondertekening door 
betrokkene en stuurt deze naar het adres van de penningmeester. 
 
5.3 Afzien van declaratie onkosten 
Voor sommige vrijwilligers is het om belastingtechnische redenen interessant om af te zien 
van bovengenoemde declaratie. De gemaakte kosten worden de stichting WSN geschonken. 
In dat geval regelt men dat in overleg met de penningmeester en ontvangt u een bevestiging 
van deze schenking. 
 
5.4 Vrijwilligersvergoeding 
In speciale gevallen kan het bestuur iemand een onbelaste vrijwilligersvergoeding toekennen 
conform de daarvoor geldende regels van de belastingdienst. 
De projectleider en de bestuursleden kunnen een vrijwilliger voordragen voor deze 
vergoeding. Verder beleid in deze wordt in de komende jaren ontwikkeld. 
 
5.5 Locatie en werkplekken 
Voor alsnog heeft WSN geen locatie en dus ook geen werk- of vergaderplekken. Iedereen 
werkt 'van huis uit' of in ieder geval vanaf de eigen laptop en telefoon. 
Ook is er geen vergaderruimte o.i.d. Bij kleinere gezelschappen wordt er meestal bij een van 
de vrijwilligers thuis vergadert, bij grote gezelschappen bij een van de verenigingen of in het 
USC. Deze vergaderruimten worden door verenigingen en partners doorgaans om niet te 
beschikking gesteld. 
Bij speciale gelegenheden en evenementen worden passende locaties per gelegenheid 
gezocht. 
 
 
 
5.6 Inwerken en werkbegeleiding 
Vrijwilligers leven bij WSN niet 'op een eiland', uiteraard in figuurlijke zin. Letterlijk zou dat 
in de toekomst nog best wel eens kunnen gezien de ontwikkelingen. Goede inwerking, 
samenwerking, onderlinge afstemming is dus zeker belangrijk. 
 

• Nieuwe vrijwilligers of vrijwilligers die nieuw zijn op de betreffende functie worden 
ingewerkt door een ervaren vrijwilliger op betreffende taak óf door de projectleider 
(voor zover mogelijk).  

• Werkbegeleiding wordt op reguliere basis afgesproken met de projectleider en bij 
meerdere personen in een regelmatig werkoverleg. De projectleider of één van de 
bestuursleden is telefonisch of per mail altijd op korte termijn te consulteren.  



 
5.7 Deskundigheidsbevordering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
1. Checklist Vrijwilligersbeleid 
2. Taakomschrijvingen en profielen 
3. Ongevallenverzekering 
4. Aansprakelijkheidsverzekering 
5. Declaratierichtlijnen (nog niet ingevuld) 
6. Declaratieformulier 
 
 
Achtergrondinformatie 
- Cahier 'Vrijwilligerswerk 1' en 'Vrijwilligerswerk 2' 
- Cahier 'Borging Vrijwilligersbeleid' (CIVIQ) 
- Nota 'Vrijwilligersinzet onderzocht' 
- Nota 'Sportvrijwilligers Zuid-Holland' 
- Checklist Vrijwillige Inzet "Goed Geregeld!" 



Bijlage 1 
 

  



  



Bijlage 2 
 
 
Taakomschrijvingen en profielen 
 
4.1 Projectteam 
 
4.11 Projectleider 
Op het moment dat gewerkt wordt aan deze eerste versie van deze nota wordt de in dienst 
name van een professionele projectleider voorbereid en uitgevoerd. Zijn/haar 
taakomschrijving zal in de toekomst ter kennisname worden toegevoegd. 
 
4.12 Verenigingsvertegenwoordiger 
Verenigingsvertegenwoordigers maken deel uit van het projectteam namens één van de 
kernverenigingen van WSN. Zij zijn vaak, maar niet altijd, bestuurslid bij de betreffende 
vereniging.  
Voor de burgerverenigingen betekent dit in de praktijk dat een vertegenwoordiger meerdere 
jaren actief zal zijn, namens de studentenverenigingen zullen leden vaker voor de periode 
van één jaar zitting nemen. Een goede overdracht is om deze reden extra belangrijk. In het 
kader hiervan is deze taakomschrijving tevens een hulpmiddel: 

o nemen deel aan de projectteamvergaderingen 
o kunnen naar behoefte plaats nemen in een werkgroep 
o zijn binnen de werkgroep “inhoudelijk expert” voor hun sport en zetten deze kennis 

waar nodig in om WSN-activiteiten te helpen organiseren 
o houden hun verenigingsbestuur op de hoogte van ontwikkelingen binnen WSN 
o sporen het verenigingsbestuur aan om meerjarenbeleid t.a.v de nevengeul te blijven 

ontwikkelen en ernaar te handelen 
o zijn binnen de vereniging ambassadeur van WSN en vormen het aanspreekpunt voor 

vragen vanuit de leden 
o dragen zorg – hetzij zelf, hetzij via het verenigingsbestuur – voor de promotie van 

activiteiten die voor WSN van belang zijn 
o behartigen de directe belangen van hun vereniging en haar leden binnen WSN 
o vragen hiervoor zo nodig input vanuit het verenigingsbestuur en overige leden 
o houden het meerjarenbeleid van de vereniging in de gaten en controleren of dit 

overeenstemt met de werkzaamheden van WSN 
o dragen er op deze manier zorg voor dat de vereniging en WSN duurzaam constructief 

samenwerken 
Profiel: 

• De vertegenwoordigers van verenigingen binnen het projectteam zijn afkomstig uit 
een van de aangesloten verenigingen. 

• Zij worden door hun verenigingsbestuur afgevaardigd binnen het projectteam. 
• In sommige gevallen kunnen er meerdere mensen namen hun vereniging in het 

projectteam deelnemen 
 
 
4.13 Secretariaat 
Het secretariaat werkt samen met projectleider en webmaster en heeft o.m. de volgende 
taken: 

o bijhouden en bewaken van planningen, data en besluiten 
o opstellen van agenda's en uitnodigingen en notuleren van vergaderingen projectteam 

en bestuur 
o verzorging, redigeren en ondersteuning zakelijke correspondentie 
o aanleggen en onderhoud van archief 
o secretariële ondersteuning van bestuur en projectleider 

Profiel: 
• Een goede kennis van de Nederlandse taal. 
• Goede schriftelijke vaardigheden.  
• Enige secretariële ervaring in een vrijwillersorganisatie. 
• Kennis van MSOffice, huisstijl, mailing en archivering.  



• Affiniteit met (water)sport is belangrijk. 
De tijdsinvestering schatten we op dit moment in op gemiddeld 4 uur per week. 
 
 
4.2 Werkgroep Communicatie & Evenementen 
 
4.21 Coördinator  
Deze functie plant en coördineert de uitvoering van het communicatie beleid en 
evenementen i.o.m. projectleider. Je draagt bij aan de vertaling van de activiteiten van WSN 
naar een effectieve communicatie met oog voor de mogelijkheden van vrijwilligers. Je weet 
hoe je de verschillende doelgroepen kan bereiken en werkt zo mee aan de  bekendheid aan 
Watersport Nijmegen. 

o verder uitwerken van een huisstijl en redactie van de website i.o.m. webmaster 
o coördinatie en regie communicatieplan 
o acties en kleine evenementen t.b.v. naamsbekendheid en externe uitstraling 

Profiel:  
• Een enthousiaste (water)sporter met een vlotte pen en liefst perservaring.  
• Een creatieveling die prima zelfstandig en in teamverband functioneert.  

 
4.22 Werkgroepleden 
Nog in te vullen door leden van deze werkgroep. 
 
4.23 Fotografen 
Deze functie werkt samen met coördinator C & E en projectleider. Je foto's ed. worden 
gebruikt  voor de nieuwsbrief, website, presentaties en publicaties of speciale verzoeken. 

o fotograferen van evenementen, activiteiten en bijeenkomsten 
o mee opbouwen en rubriceren van een beeldbank 
o beschikt over een goede digitale camera en kun je daarmee goed uit de voeten 
o redelijk bekend met fotobewerkingsprogramma's. 

Profiel: 
• Betrokkene vindt fotografie helemaal te gek en kan dat ook goed. 
• Betrokkene is een enthousiaste (water- of oever)sporter of heeft aantoonbare affiniteit 

daarmee. 
• Betrokkene wil en kan laten zien wat Watersport Nijmegen is en doet middels 

beeldrapportages. 
 
4.24 Webmaster (technisch) 
De webmaster werkt samen met coördinator Communicatie & PR en projectleider en heeft 
o.m. de volgende taken: 

o technisch onderhoud, instellen en verder ontwikkelen WSN-website en eventuele 
portals 

o beheer van de website, zowel technisch als inhoudelijk (CMS) 
o adviseert projectleider, projectteam en bestuur inzake website en gebruik 
o adviseren en ondersteunen van secretariaat en communicatie t.a.v. mogelijkheden en 

gebruik nieuwe media 
o levert een bijdrage aan inhoud- en documentbeheer systemen 

Profiel:  
• De website is opgezet in Joomla, dus kennis van modules, plug-in's en componenten 

is wenselijk. 
• Een enthousiaste (water)sporter met een goede kennis van nieuwe media en liefst ook 

basiskennis van div. fotobewerkingsprogramma's.  
De tijdsinvestering schatten we op dit moment in op 4-6 uur per week. 
 
4.3 Stichtingsbestuur 
De stichting heeft ten doel de bevordering en belangenbehartiging van de watersport in de 
meest ruime zin van het woord in Nijmegen in het algemeen en ten aanzien van het gebied 
“Veur Lent” en de nevengeul van de Waal in het bijzonder; het promoten van “een levenlang 
sporten” gerelateerd aan het hiervoor vermelde en voorts al hetgeen met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 



zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de 
samenwerking van (water)sportverenigingen en derden zoals daar kunnen zijn de overheid, 
ondernemers,  opleidingsinstituten; het (doen) organiseren van evenementen op, rond en in 
het water; het beheren/exploiteren, ontwikkelen van registergoederen en/of infrastructuur 
gerelateerd aan het voorgaande. 
 
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast kan het 
bestuur aangevuld worden met bestuursleden op aanvullende deskundigheid en netwerk, 
bijvoorbeeld een bestuurslid uit Midden- en Klein Bedrijf en/of uit Toerisme & Evenementen. 
Een van de bestuursleden heeft het Vrijwilligersbeleid in de portefeuille. Op dit moment is 
dat de voorzitter. 
Het bestuur kan zich verder laten bijstaan door adviseurs. 
 
Zie verder de statuten van Stichting Watersport Nijmegen. 
 
4.4 Raad van Toezicht 
De raad van toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op 
de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en 
bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend. 
Daarnaast heeft de raad van toezicht de taak om gevraagd en ongevraagd advies te geven. 
De raad van toezicht heeft minimaal drie leden en vult zichzelf aan.  Leden van de raad van 
toezicht vertegenwoordigen geen vereniging, partner, partij of overheid en hebben geen last 
van ruggespraak. 
 
Zie verder de statuten van Stichting Watersport Nijmegen. 
 
 
  



Bijlage 3 
 
Collectieve Ongevallen verzekering 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bijlage 4 
 
Aansprakelijkheidsverzekering 
 
 

  



 
Bijlage 5  
 
 
Declaratie richtlijnen 
 
Deze zijn nog in ontwikkeling. 
 
 
 



Bijlage 6 

Declaratieformulier .............................................. 

 

Datum declaratie:  Alle bonnen bijvoegen 

Datum  Doel / Omschrijving Bonnummer Bedrag 

  
 

  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

 Totaal    

 

Naam declarant: 
 

 Handtekening: 

Adres: 
 

  

Postcode en 
woonplaats: 

 

  

Banknummer: 
 

  

 

In te vullen door 
penningmeester: 

Paraaf akkoord: 

 
 

 

Declaratie ontvangen:  
 

Grootboek:  
 

Relatienummer 
 

 

 


