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2. Inleiding 

Voor u ligt een structuurplan met de beleidsvoornemens van de Zeilvereniging Zuidlaardermeer voor 
de komende drie jaar. De ambitie van ZZ is om een bloeiende en actieve watersport vereniging te 
worden en te blijven. In dit plan staan de activiteiten en de organisatie van de vereniging beschreven 
en worden de ambities voor de langere termijn aangegeven.  
De Zeilvereniging Zuidlaardermeer organiseert sinds 1928 kleine en grote zeilevenementen op het 
Zuidlaardermeer. De vereniging heeft vele betrokken leden, van wie een groep deelneemt aan de 
evenementen en een groep actief bijdraagt aan de organisatie van de evenementen. Daarnaast zijn er 
leden die niet meer actief zijn, maar vanuit hun betrokkenheid, uit het verleden, lid zijn. Naast leden 
heeft de vereniging een grote groep donateurs. 
De evenementen van de vereniging bestaan uit diverse zeilwedstrijden, waaronder clubwedstrijden, 
de zuidlaardermeerweek, een aantal klasse-evenementen en soms een kampioenschap. Ook verzorgt 
de vereniging zeilopleidingen en -trainingen.  
De vereniging beschikt over een clubhuis, dat evenals het terrein is ondergebracht in een aparte 
stichting. Het beheer en onderhoud van clubhuis en terrein ligt bij de Stichting Clubhuis 
Zeilvereniging Zuidlaardermeer. 
 
De ambitie van de vereniging is om een bloeiende watersportvereniging te zijn. Hiertoe wil het 
het huidige activiteitenniveau voort zetten en uit bouwen, door meer deelname aan de evenementen 
en het jeugdzeilen te optimaliseren. Tevens wil de vereniging het ledenaantal verhogen. Om die 
ambities te kunnen verwezenlijken moeten er diverse knelpunten worden opgelost.  
De aanwas van nieuwe leden is beperkt, evenals het aantal leden dat bijdraagt aan de organisatie van 
de activiteiten van de vereniging. Daarnaast trekken leden die zich al jarenlang hebben ingespannen 
voor de vereniging zich terug. Dat betekent dat het steeds moeilijker wordt om het 
activiteitenprogramma van de vereniging op peil te houden, terwijl de ambitie juist is om het op te 
voeren. 
Naast het teruglopen van actieve leden, worden de eisen die aan de vereniging gesteld worden ook 
steeds hoger. Dat geldt voor zeer uiteenlopende onderdelen: van voorzieningen als douches en 
toiletten tot het walprogramma ‘s avonds; van de website tot de veiligheidseisen bij evenementen. 
 
Wil ZZ de activiteiten en het niveau daarvan op peil houden en zelfs vergroten, dan moet er de 
komende jaren een omslag worden gemaakt.  
De eerste stappen die daarin gemaakt moeten worden, zijn het formuleren van de ambities en het 
vastleggen van de structuren en afspraken binnen de vereniging. Dit kan helpen om de schouders er 
onder te zetten en maakt het participeren in de vereniging en de organisatie van activiteiten door 
leden gemakkelijker. Het is dan immers duidelijk wat er wordt ondernomen, door wie en hoe de 
communicatie- en de organisatielijnen lopen. Daarmee wordt ook de last op de schouders van de 
ervaren leden lichter en daarmee hun actieve bijdrage wellicht langer. 
Doel van dit alles is om de actieve vereniging op peil te houden en op termijn de ambities te kunnen 
verhogen en uit te groeien tot een grote bloeiende watersportvereniging met nog meer activiteiten, 
grote participatie en op een hoog niveau, aantrekkelijk voor nieuwe en oude watersporters. 
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3. Missie & Visie van de Zeilvereniging Zuidlaardermeer 

De zeilvereniging is gelegen aan het Zuidlaardermeer. Het Zuidlaardermeer is een van de grotere 
meren, gelegen op de grens van Drenthe en Groningen, heeft een open vaarverbinding met de andere 
vaarwateren en wordt omringd door prachtige natuur. Van oudsher wordt er actief gezeild door een 
breed scala aan zeilklassen. 

Missie ZZ 
De missie van de zeilvereniging, zoals is vastgelegd in haar statuten, is de beoefening en de 
bevordering van de watersport.  
 
Deze doelstelling wordt bereikt door 

a. Het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen, lezingen, 
b. Het organiseren van wedstrijden en tochten, 
c. Het aanbrengen en in stand houden van de nodige accommodatie, 
d. Het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel 

nastreven, 
e. Alle andere wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

 
Dit kan leiden tot het verhogen van het niveau en de vaardigheden van de zeilers, het bevorderen van 
plezier en het toenemen van het aantal leden van de vereniging. 
 
De doelgroepen van de vereniging zijn: 
 
Jeugdzeilers, van beginners tot toptalent 
Wedstrijdzeilers, eveneens van beginners tot toptalent 
Recreanten 
Overige watersporten 
Oud-wedstrijdzeilers  
Vrijwilligers betrokken bij de vereniging. 
 
Visie ZZ.  
 
De wereld om ons heen verandert. Wereldwijd zijn er vernieuwingen die niemand meer los wil laten. 
Te denken valt daarbij onder andere aan het internet, de mobiele telefoon, social media. Ook 
verandert het patroon van vrijwilligers inzet. Consumentisme groeit. Daarnaast zijn er bezigheden 
die mensen altijd al prettig vonden, en waar weinig verandert. Denk hierbij aan samenzijn, feestjes 
bouwen enzovoort. Dit is ook van toepassing bij een Zeilvereniging als ZZ. 
Het komt er op neer dat je goede zaken bij ZZ goed moet houden, innovatie moet implementeren en 
verbeterpunten met behulp van de juiste acties op gewenst niveau moet zien te krijgen. Een aantal 
zaken die we daarbij duidelijk moeten hebben zijn: 
 

1. De ambitie van ZZ is om een bloeiende en actieve watersportvereniging te zijn en te blijven. 
 

2. ZZ wil het huidige activiteitenniveau voort zetten en uit bouwen, door onder andere meer 
deelname aan de evenementen, het jeugdprogramma te optimaliseren, andere 
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watersportactiviteiten aan te bieden dan wel te faciliteren en samenwerken met andere 
verenigingen te bevorderen. Tevens wil de vereniging het ledenaantal verhogen.  

 
3. De eerste stappen die daarin gemaakt moeten worden, zijn het formuleren van de ambities en 

het vastleggen van de structuren en afspraken binnen de vereniging. 
 
Hoe we deze ambities gaan uitvoeren is te lezen in de hoofdstukken 8 en 9. 

4. Organisatie 

De Zeilvereniging Zuidlaardermeer heeft een bestuursprofiel vastgesteld. Onder het bestuur vallen 
commissies en binnen de commissies kunnen (soms tijdelijke) werkgroepen actief zijn.  
Het streven is om het bestuur zoveel mogelijk te beperken tot de werkelijke bestuurstaken, uitzetten 
van het beleid (uiteraard in nauw overleg met de leden actief in commissies en werkgroepen), het 
houden van overzicht, het aansturen van de activiteiten en het binnenhalen van kampioenschappen, 
subsidies, sponsoren etc. De commissies en de werkgroepen zijn in eerste instantie belast met de 
uitvoering van een onderdeel van de vereniging en houden daarover contact met het bestuur. Om de 
communicatie en de afstemming te verbeteren en vloeiend te laten verlopen, heeft ieder bestuurslid 
een commissie in zijn of haar portefeuille en is ook voorzitter van die commissie. Hierdoor beschikt 
de commissie over goede informatie vanuit het bestuur en kunnen zaken goed worden afgestemd 
tussen de verschillende commissies. Binnen commissies en onder verantwoordelijkheid van een 
commissie kunnen werkgroepen worden geformeerd. 
. 
De samenstelling van het bestuur is als volgt. 
 
Voorzitter 
Secretaris, algemene secretariaat taken  
Penningmeester, gelden en ledenadministratie 
Lid jeugdzaken 
Lid techniek 
Lid wedstrijdcommissaris 
Lid PR en Sponsoring 
Lid algemeen 
 
De commissies (tekst) gekleurd in rood, zijn in 2018 nog niet bekleed, dit is wel wenselijk omdat 
deze schakels noodzakelijk zijn voor een goed functionerende organisatie, waarin in ieder geval de 
functies en verantwoordelijkheden aanwezig zijn. Het is aan te bevelen dit onder de leden bekend te 
maken dat het noodzakelijk is dat we hiervoor capaciteit nodig hebben en dat geïnteresseerden zich 
hiervoor kunnen aanmelden.  
Ruime bestuurlijke ervaring, bekendheid met ledenorganisaties, bekendheid met watersport en 
watersportorganisaties, netwerk rondom het Zuidlaardermeer, omringende overheden en binnen de 
watersport, inhoudelijke kennis van evenementen, goede kennis van wensen en behoeftes van leden, 
bekendheid met jeugdzeilen en zeilopleidingen, communicatief, bindend, professioneel, juridische en 
financiële kennis. 
 
De commissie jeugd en de commissie wedstrijden en events leveren voor 1 december een 
jaarprogramma en een begroting in. Mede op basis daarvan leveren de commissies PR en Sponsoring 
en technische commissie voor 1 december hun jaarprogramma en begroting in. Dit programma wordt 

Genoemd het Dagelijks bestuur (DB) 
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besproken in het bestuur en verwerkt in een algemeen jaarplan en jaarbegroting. Deze stukken 
worden in de algemene ledenvergadering in februari/maart voorgelegd. 
 
Onderstaand volgt een overzicht van alle commissie die nodig zijn om het programma van de 
vereniging te kunnen realiseren. 

Jeugdcommissie 
Houdt zich bezig met de opleidingen, trainingen en evenementen voor de jeugd binnen de vereniging 
en probeert nieuwe jeugd aan te trekken, te motiveren en binnen de club te houden. De commissie is 
verantwoordelijk voor het rooster en het aantrekken van goede trainers en geeft mogelijke 
verandering in behoeftes door aan het bestuur. 
De commissie bestaat uit het bestuurslid jeugdzaken (voorzitter), de vlootvoogden van de 
jeugdvloten, de hoofdtrainer, enkele vrijwilligers en ouders die helpen bij de uitvoering van de 
activiteiten. 

Wedstrijden en evenementen 
Deze commissie is verantwoordelijk voor het geheel van alle wedstrijden en evenementen. 
De commissie wordt aangestuurd door de wedstrijd commissaris ( bestuurslid). 
Zij maakt het jaarprogramma, zoekt nieuwe evenementen, houdt contacten met de vlootvoogden over 
ontwikkelingen binnen de klasse. De commissie plant de wedstrijdleiders in, heeft contact met de 
Technische Commissie over de benodigde materialen en zorgt voor een goede organisatie van het 
walprogramma, dat binnen deze commissie door een aparte werkgroep wordt opgezet en uitgevoerd. 

Technische commissie 
Deze commissie zou verantwoordelijk moeten zijn voor de aanwezigheid, de staat en het onderhoud 
van alle materialen binnen ZZ; van motoren tot wedstrijdvlaggen van bestuurskamer tot optimisten 
stelling. De commissie geeft, in samenwerking met de commissies, aan wat er minimaal nodig is om 
bepaalde activiteiten uit te kunnen voeren en maakt een meer jaren programma voor het onderhoud 
van materialen en de aanschaf van nieuwe materialen. 
De commissie heeft nauw overleg met de stichting over de staat van terrein en clubhuis m.b.t. de 
activiteiten en de evenementen van de vereniging (zoals de steigers, grasmaaien voor een evenement, 
beschikbaarheid en onderhoud toiletgebouw). 
De commissie bestaat uit het bestuurslid techniek en enkele vrijwilligers die willen helpen met het 
onderhoud van de boten, motoren en andere materialen van de vereniging. 

PR en sponsoring 
Deze commissie zou zich kunnen inzetten om de activiteiten van de vereniging onder de aandacht te 
brengen in de omgeving van het Zuidlaardermeer, maar ook bij media en ander watersporters. 
Daarnaast onderhoudt de commissie contacten met de relaties van ZZ en probeert deze uit te 
bouwen. Ook is de commissie belast met de sponsoring van de vereniging en de evenementen. 
Het organiseren van de communicatie met de leden berust bij deze commissie, evenals de content en 
het beheer van de website. De commissie zoekt en organiseert zoveel mogelijk momenten en 
activiteiten om nieuwe leden voor de club te trekken. Deze commissie bestaat uit het bestuurslid PR 
en sponsoring, de webmaster en enkele vrijwilligers die helpen met het verbeteren van de 
communicatie en het verspreiden van de naamsbekendheid van de ZZ. 
Voor nu is een dergelijke commissie zeer belangrijk voor het vergroten van het ledenaantal van de 
vereniging. 



 
 

Missie en Visie ZZ 2018 & 2020 7 

5. Wedstrijden en evenementen 

 
De Zeilvereniging Zuidlaardermeer organiseert wedstrijden en evenementen voor de klassen die 
actief zijn op het Zuidlaardermeer en participeren in de Zeilvereniging. 
Het jaarprogramma voorziet in wedstrijden voor de gevorderde wedstrijdzeilers, beginners en 
recreanten. 
  

Clubwedstrijden 
ZZ organiseert ten minste 6 clubwedstrijden per seizoen, elk van één dag met twee starts. Voor de 
clubwedstrijden wordt als basis de driehoek baan gevaren. Boven windkracht 5 of andere voor 
onervaren of beginnende zeilers risicovolle weersomstandigheden wordt de wedstrijd afgelast of een 
waarschuwing afgegeven. 
Deze clubwedstrijden zijn bedoeld voor iedere zeiler die wil kennismaken met wedstrijdzeilen, een 
recreatieve wedstrijd wil zeilen of als trainings- of oefenwedstrijdje. 
De wedstrijden staan open voor iedere klasse en voor elk niveau. Beginnende zeilers kunnen worden 
geïntroduceerd (via de vlootvoogd of verzoek om introductie aan de wedstrijdleider).  
In overleg met het bestuurslid jeugdzaken en de vlootvoogden wordt er apart gestart voor de jeugd. 
Indien er van een klasse gedurende het hele jaar ten minste 5 boten aan de start zijn, wordt er een 
aparte start gemaakt. Voor het overige is er een gezamenlijke start, de finish is wel per klasse. 
De clubwedstrijden zijn gratis voor leden. Zeilers van andere verenigingen en mensen die willen 
kennismaken met het wedstrijdzeilen betalen startgeld. 
 
 

Klasse-evenementen 
ZZ streeft er naar om voor alle klassen actief op het Zuidlaardermeer en met een waarborg van 
voldoende deelname (15 boten aan de start) een apart klassen evenement op het programma te 
hebben. Dan praten we over de volgende klassen: 

• Optimist.  ( Geen klasse event) 
• Splash.  ( Geen klasse event) (loopt aanvraag richting SKON) 
• O-Jol  ( ZZ Cup internationaal event) 
• 16M2   ( Olie bollen race ) 
• Laser  ( Geen klasse event) 

 
Ook voor nieuwe opkomende klassen maakt ZZ ruimte. 
 
 
Om het programma goed gestalte te kunnen geven wordt er van ieder evenement een aankondiging, 
draaiboek en een begroting gemaakt waarin de taken en de verantwoordelijkheden duidelijk 
vastliggen. Dit wordt vooraf goedgekeurd door het bestuur. Per wedstrijd zijn er twee 
aanspreekpunten, namelijk de wedstrijdleider voor alles wat er op het water voor, na en tijdens de 
wedstrijd moet en gaat gebeuren. En er is iemand verantwoordelijk voor alle activiteiten op de wal, 
zoals inschrijven, stallen van trailers en het avondprogramma. Deze ‘walleider’ heeft met de stichting 
goede en heldere afspraken gemaakt over wat er geleverd wordt, op welk niveau en wanneer.  
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6. Actieve Wedstrijdklassen 

 
Op het Zuidlaardermeer vindt een aantal vloten onderdak bij de zeilvereniging. De Vereniging zorgt 
ervoor dat er in het jaarprogramma diverse evenementen zijn die open staan, dan wel speciaal 
georganiseerd worden voor een vloot. 
De vloten hebben een vlootvoogd. Van deze vlootvoogden wordt verwacht dat ze de deelname van 
zijn of haar klasse aan onze evenementen stimuleren, ambassadeur zijn voor de klasse en 
evenementen van de klasse en zich in overleg met de wedstrijdcommissaris inspannen voor het 
binnenhalen van evenementen en kampioenschappen. Verder vangen de vlootvoogden nieuwe leden 
in een klasse op en maken hem of haar wegwijs in de klasse. 
De vlootvoogden leveren een actieve bijdrage aan de evenementen, trainingen en opleidingen van 
ZZ. Iedere vlootvoogd heeft een vaste contactpersoon binnen het bestuur van ZZ.  
 
De huidige actieve vloten bij ZZ zijn: 
 
Optimist  
Splash  
Laser en laser radiaal 
O-Jol  
16m2 
 
De vereniging biedt volop ruimte om de hoeveelheid boten in deze klassen uit te breiden. 
Vanzelf is er ruimte voor andere klassen. Streven daarbij is dat er leden in de klasse wedstrijdzeilen 
of gaan wedstrijdzeilen. 
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7. Lessen en trainingen 

Jeugd 
Het aanbod voor de jeugd bestaat uit een zeilopleiding met verschillende niveaus, wedstrijdtraining 
en CWO lessen.  
Er is een trainingsleider die jaarlijks uitzet hoe en wat er getraind gaat worden en de andere trainers 
daarop aanstuurt. 
 

Opleiding 
Doelstelling van de zeilopleidingen (CWO) is een uniforme diploma systeem voor vrijwillige 
vaaropleidingen in te richten en in stand te houden. ZZ stelt zich bovendien tot doel om de jeugd op 
te leiden tot wedstrijdzeilers. Hiermee onderscheidt de zeilvereniging zich van de zeilscholen, die 
wel een jeugdopleiding aanbieden, maar niet gericht op het niveau dat nodig is als wedstrijdzeiler. 
Naast een goede opleiding, staat het plezier in het zeilen in deze fase voorop.  
 
De omslag naar een gevorderd niveau van de jeugdopleiding is in ontwikkeling. Een leermoment uit 
het recente verleden geeft aan dat de jeugd tussen 16 en 20 jaar afscheid neemt van de zeilsport. 
Redenen hiervoor zijn gelegen in deelname aan teamsporten, studie, pubertijd, weekend baantjes en 
zo voort. 
Het is van belang dat we deze gevorderde jeugd zeilers bij de Zv Zuidlaardermeer actief houden. 
Deze jeugd heeft niet alleen behoefte aan zeilen, maar ook het bezig zijn in een team, de sociale 
contacten met volwassen zeilers, de meerdere mogelijkheden om te trainen zijn interessant voor deze 
doelgroep. Door het aanbod uit te breiden en de trainingen te wijzigen moet het mogelijk zijn om uit 
een gevorderde jeugdzeiler een topzeiler te halen die de ZZ trouw blijft.  
De jeugd heeft de toekomst, wil ZZ een toekomst dan kan dat niet zonder de jeugd. 
 
Hiervoor is nodig: 
 

• Trainers / Instructeurs 
• Materiaal 
• Organisatie 
 

Sinds 2017 is ZZ in het bezit van een Verenigings Boot (“Spanker”) om geïnteresseerde ouders/leden 
kennis te laten maken met het zeilen. De lessen/trainingen worden verzorgd door een senior lid. 
 
ZZ organiseert regelmatig opleidingen voor het vaarbewijs. Hiermee worden leden gekwalificeerd 
voor het besturen van de motorboten van de vereniging. 
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Trainers 
Gekwalificeerde en vaste trainers. Voor de kinderen van deze leeftijdsgroep (10 tot 14) is het 
belangrijk dat ze een vaste en vertrouwde trainer hebben, die ze kent, weet wat ze kunnen en wat ze 
de vorige lessen hebben geleerd. Van deze trainers wordt gevraagd dat hij/zij gekwalificeerd is om 
kinderen daadwerkelijk te motiveren, uit te dagen en het wedstrijdzeilen tot op top niveau te leren. 
Dat hij of zij betrokken is bij de kinderen en hun vorderingen goed volgt. De trainers hebben contact 
met de trainingsleider over het verloop van de lessen. 
 

Materieel.  
ZZ biedt optimisten, Splash en laser zeilboten te huur aan voor instappende zeilers. Deze boten 
kunnen maximaal een jaar worden gehuurd voor een instaptarief. Daarna zorgen de 
ouders/verzorgers zelf voor het materiaal. Uitzonderingen hierop kunnen alleen worden gemaakt op 
schriftelijk verzoek aan het bestuur. Bij aanwezigheid van voldoende materiaal kunnen de boten ook 
gehuurd worden tegen een commercieel tarief. Ook dat kan alleen op schriftelijk verzoek en is een 
bestuursbesluit. 
 

Overig 
De kinderen worden gestimuleerd om zoveel mogelijk te gaan zeilen.  
Bij de evenementen van de vereniging wordt rekening gehouden met deelname van CWO zeilers en 
kan bij voldoende belangstelling een aparte op maat gemaakte baan en start worden geregeld. 
 

Organisatie 
Het bestuur heeft een lid dat belast is met de jeugdzaken van de club. Dit bestuurslid werkt samen 
met de jeugd commissie, welke bestaat uit de trainers, vlootvoogden en de ouders van de 
jeugdzeilers. Jaarlijks voor aanvang van het seizoen maakt dit bestuurslid samen met de trainers een 
jaarplan met daarin de les data, de promotie, een begroting en wat er nodig is aan materieel en vaste 
afspraken met de vereniging en / of de stichting. 
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8. Verbeterpunten binnen de vereniging. 

 
Bij elke vereniging of bedrijf zijn er onderwerpen die verbetering, aanpassing of extra focus nodig 
hebben. Zo ook bij onze zeilvereniging. De punten hieronder genoemd zijn al aanwezig bij de 
vereniging maar zijn ondergesneeuwd of aan de aandacht ontsnapt. Toch kunnen veel van deze 
punten een grote impact hebben en het verschil maken tussen leuk /sfeervol of stress en 
teleurstellingen. De punten waarover het gaat hoeven niet opnieuw te worden ontwikkeld maar 
dienen alleen meer gestructureerd te worden uitgevoerd. Het gaat om de volgende onderwerpen: 
 

Materiaal beheer 
ZZ beschikt over een breed scala van materialen. Deze materialen zijn nodig om de activiteiten van 
de vereniging veilig en goed uit te kunnen voeren. 
De materialen bestaan uit de volgende categorieën: 
 

• Wedstrijdschip. 
• Rescues en trainingsboten 
• Zeilboten en bijbehorende materialen. 
• Wedstrijdbenodigdheden zoals portofoons, wedstrijdvlaggen, wedstrijdboeien enz. 
• Trainingsbenodigdheden als trainingsboeien, fluitjes, portofoons/megafoon enz. 

 
Het is voor de uitvoering van de activiteiten van ZZ van groot belang dat de materialen in goede staat 
verkeren en direct zijn te gebruiken indien nodig. De materialen worden beheerd door het bestuurslid 
techniek. Aan dit bestuurslid wordt door de gebruikers ( verschillende commissies) gerapporteerd 
wanneer er aandacht nodig is. Jaarlijks wordt er door de technische commissie een inspectie ronde 
uitgevoerd conform een checklist. 
 
 

Betrekken van Ex zeilers, donateurs en motorboters 
 
Oud leden, zeilers en donateurs zijn te allen tijde welkom bij de vereniging en zijn zeer welkom als 
vrijwilliger bij de evenementen. 
Donateurs en oud zeilers kunnen aparte activiteiten opzetten, als toertochten etc. Het initiatief en de 
organisatie ervan moet door de donateurs, ex zeilers en moterboters zelf ter hand worden genomen 
en wordt door de vereniging ondersteund. Vooraf dient een plan met een begroting te worden 
ingediend en door het bestuur te worden goedgekeurd. De activiteit moet bij voorkeur een (licht) 
positief saldo hebben, om zo weer extra activiteiten voor de vereniging te kunnen organiseren. 
 
 

Relaties 
Rondom de vereniging zijn tal van bedrijven en organisaties. Contacten met deze bedrijven dienen 
gestructureerd en met beleid te worden onderhouden. Middelen daarvoor zijn het jaarprogramma, 
activiteiten voor relaties, de persberichten van grote evenementen en de digitale nieuwsbrief. 
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Donateurs 
De donateurs doneren jaarlijks om hun moverende redenen aan de vereniging. Zij ontvangen na 
betaling een bewijs van betaling. Daarbij worden ze geattendeerd op de website van de vereniging 
die ze kunnen raadplegen voor recente informatie. Belangrijk is voor de aankomende jaren om de 
donateurs actief te blijven betrekken bij de vereniging, zoals PR en evenementen. 
 
 

Nieuwe leden 
De aanwas van nieuwe leden binnen de vereniging is beperkt. Om meer leden te krijgen, is na het 
doorvoeren van een nieuw beleid, een ledenwerfcampagne op zijn plaats (we hebben immers wel wat 
te bieden). Er is regelmatig gelegenheid om mensen kennis te laten maken met de zeilsport 
(bijvoorbeeld de open dag, zeilclinic’ s). 
ZZ zal inhaken op dit soort kennismakingsdagen en op zo’n dag zo veel mogelijk nieuwe leden 
proberen te trekken. Een van de leden binnen het bestuur is verantwoordelijk voor de PR en 
communicatie van de vereniging. 
 
Verder moeten nieuwe leden zich welkom voelen in de club. Ons gezamenlijk streven is dat 
nieuwkomers het clubhuis beleven als een verlenging van hun eigen huiskamer en zich er thuis 
voelen. Hiervoor krijgen ze een mail bericht en ook een contactpersoon bij wie ze met vragen terecht 
kunnen. 
 

Media 
ZZ organiseert regelmatig grote evenementen, die zeker in de noordelijke pers aandacht verdienen. 
Daarvoor zijn nodig persberichten vooraf en uitslagen + foto’s na afloop van een evenement. 
Daarnaast wordt de pers rondom ZZ geattendeerd op goede uitslagen van ZZ zeilers op grote 
toernooien. 
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9. Uitvoering visie acties ZZ 2018 t/m 2020 

Leden 
ZZ is en blijft een ledenorganisatie. Dat betekent dat de leden goed inzicht moeten hebben in het 
doen en laten van hun vereniging. Dat betekent ook dat het bestuur goed moet weten wat er speelt 
onder de leden, binnen de doelstellingen van ZZ, namelijk het bevorderen van de watersport. De 
communicatie met de leden is daarbij van essentieel belang. 
Nu is de organisatie van ZZ voor veel leden onzichtbaar en is onduidelijk wie waar over gaat.  
Bovendien is niet voor iedereen duidelijk welke activiteiten ZZ organiseert. 
De communicatie met de leden is geïntensiveerd. Jaarlijks ontvangen de leden na betaling van de 
contributie een jaarprogramma. Verder zijn er moderne communicatiemiddelen ingezet, zoals een 
nieuwsbrief per e-mail.  
 
In 2017 is de organisatie gestart om het clubhuis ook open te houden op de zondag in de 
zomermaanden. Er is een agenda gemaakt met een planning, welke vrijwilligers de bemanning van 
het clubhuis op de zondag mogelijk maken. Hierdoor wordt de communicatie, aantrekkingskracht 
naar de vereniging verhoogd. Voor de aankomende jaren zal dit worden doorontwikkeld. 
 
De nieuwe website wordt het belangrijkste instrument voor de communicatie met de leden. Hierop is 
alle informatie over de vereniging te vinden, evenals het jaarprogramma en andere informatie over de 
activiteiten. Maar de website biedt ook mogelijkheden voor leden om ervaringen via de webmaster 
uit te wisselen, verslagen en oproepen te plaatsen. Voor de jaren tot 2020 wordt de website 
overzichtelijker gemaakt wat de leesbaarheid en informatie stroom verbetert. 
 
 
 

Externe communicatie, PR en sponsoring 

 
De externe communicatie van de vereniging moet sterk worden verbeterd. Het directe doel is de 
verbetering van de naam en het imago van de vereniging. Indirect doel is het vergroten van het 
ledenaantal. De actie voor aankomende jaren t/m 2020 is het opbouwen van een commissie welke 
de activiteiten eerder genoemd uitwerken en faciliteren. 
 
Op het terrein van PR, communicatie en sponsoring moet veel gebeuren. De interne communicatie 
moet worden gestructureerd, de communicatie naar de leden geïntensiveerd en er moet een PR en 
sponsorbeleid worden opgebouwd. De sponsoring voor de club en evenementen is beperkt en wordt 
ad hoc, per geval, geregeld. Er komt een apart sponsorplan, waarin sponsorpakketten worden 
aangeboden met daaraan gekoppeld nauw omschreven tegenpresentaties. 
 
Binnen het bestuur blijft dit een aandachtspunt voor de komende jaren. Denk hierbij aan een digitale 
nieuwsbrief, upgrade en verbeteren lay-out website en social media. Leden en vloten hebben reeds 
zelf de Whats App tool gevonden om onderling activiteiten te plannen en onder de aandacht te 
brengen. 
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Winteractiviteiten 
 
Gedurende de winterperiode worden er theorie lessen, lezingen en cursussen georganiseerd over 
verschillende onderwerpen. 
Gedacht wordt aan onderwerpen als: 

• Basis theorie lessen voor jeugd en beginnende wedstrijdzeilers. 
• Wat moet je echt weten van het wedstrijd regelement? 
• Een vragen avond over bootonderhoud. (hoe doen we dit?) 
• Leren knopen 
• Effecten van het Weer.  
• K- boot (modelbootraces) 
• Spelletjesavonden / wanneer aanwezig ijspret. 

 
 

Training / Clubzeilavonden 
Er is van mei tot en met half september een vaste clubzeilavond. Op de woensdagavond traint de 
gevorderde en beginnende jeugd, gezamenlijk met de senioren klassen. Worden lessen en recreatief 
gevaren met de verenigingsboot. Ook zijn de faciliteiten van ZZ de woensdagavond beschikbaar.  
Het clubhuis de douche en kleedruimtes zijn die avond open. 
 
De woensdagavonden zijn allemaal bedoeld om de volgende aspecten te bevorderen: 

- Gelegenheid om met andere zeilers te kunnen trainen.  
- De gevorderde jeugdzeilers meer training mogelijkheden te bieden. 
- Momenten van uitwisselen van kennis en vaardigheden tussen ervaren zeilers / jeugd / 

beginnende zeilers.  
- Gelegenheid voor nieuwe leden en beginnend wedstrijdzeilers om sneller aansluiting te 

kunnen vinden en thuis te raken in het wedstrijdzeilen. 
 

Vanuit de zeilvereniging zijn er boeien en rescueboten beschikbaar en vrijwilligers die een baantje 
kunnen uit leggen, een startsignaal kunnen geven voor een oefenwedstrijdje en in geval van nood 
kunnen en willen helpen. 
 



 
 

Missie en Visie ZZ 2018 & 2020 15 

 

Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen              
Voor de vijf punten genoemd in de Visie voor 2018 & 2020 heeft NPJ Nationaal Platform 
Jeugdwedstrijdzeilen hulp aangeboden. NPJ ondersteunt de ZZ in de volgende punten: 
 

1. NPJ begeleidt beginnende jeugdwedstrijdzeilers van zeilscholen naar de 
zeilverenigingen. Dus ook naar de ZZ, wat direct het aantal jeugdleden vergroot. 

2. NPJ heeft training en demo materieel beschikbaar voor de ZZ.  
3. NPJ faciliteert in het opleiden van instructeurs/ trainers. 

 
Hoe gaan wij als ZZ de capaciteit van NPJ zo goed mogelijk gebruiken. 
 

1. Zv Zuidlaardermeer is een erkende CWO zeilvereniging met gediplomeerde trainers. 
Ook is er training materiaal in de vorm van boeien, zeilboten, rescues e.d. voorhanden om de 
jeugd in de basis op te leiden tot wedstrijdzeilers. De faciliteiten zijn dus goed. 
De ZZ staat dus gereed om de potentiële jeugd zeilers te verwelkomen en te helpen om 
zelfstandig een wedstrijd te kunnen zeilen. 
 

2. De ZZ wil meer aan PR doen om direct naamsbekendheid te verkrijgen in de regio en indirect 
het ledenaantal te vergroten. Dit willen we doen door de open dag groot op te zetten. Hier 
kunnen we hulp gebruiken van NPJ.  

 
- Bijvoorbeeld, welke ingrediënten horen voor de jeugd in zo’n open dag!  
- Heeft NPJ demo materiaal waarmee we aankomende jeugd kunnen motiveren (in kan varen). 
- Kan NPJ die dag een training verzorgen voor de beginnende jeugd. 

 
3. ZZ heeft goede trainers die zelf ook wedstrijdzeilen of dit actief hebben gedaan. 

Vanzelfsprekend willen de trainers op de hoogte worden gehouden en weten van nieuwe 
training methodieken. NPJ zou voor de ZZ trainers een dag / dagen kunnen organiseren om 
onze trainers te laten zien wat de best practice in wedstrijdtraining zoal is. NPJ heeft immers 
de helikopter view v.w.b. hetgeen er bij diverse verenigingen in Nederland gebeurt. 

 
4. ZZ heeft alle benodigde materieel in huis. Denk aan boeien, ankers, rescueboten, portofoon 

enz. Ook boeien verouderen en ankers verliezen we op de bodem van het meer. Natuurlijk 
willen wij bij NPJ onze bestellingen doen wanneer NPJ de laagste prijsgarantie geeft. NPJ wil 
immers de ZZ en dus ook direct het wedstrijdzeilen ondersteunen.  
 

Naar gelang de contacten met NPJ groeien, kunnen wij als zeilvereniging beter en gericht vragen 
naar hulp of advies. “Learning by doing” is dus ook hier van toepassing. 
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10. Conclusie 

Zv Zuidlaardermeer is een bloeiende en erkende watersportvereniging. Positieve signalen zijn in het 
recente verleden daarover afgegeven door een klasse organisatie en stichting jeugdwedstrijdzeilen. 
Deze trend wil ZZ voortzetten en uitbouwen. De vereniging kan dit alleen maar doen door in alle 
opzichten een sfeer en aanbod te ontwikkelen, aansluitend op de wensen van de doelgroepen en de 
leden. 
 
Daarom voert het bestuur in goede samenwerking met de leden een aantal verbeterpunten en 
noodzakelijke acties uit, om de ambities van ZZ te verwezenlijken. 
De acties en verbeteringen waarom het gaat zijn: 
 
 Het formuleren van de ambities en het vastleggen van de structuren en afspraken binnen de 

vereniging. Het in kaart brengen van wie doet wat. 
 Het betrekken van de leden bij het organiseren van evenementen en activiteiten. 

Communicatie met de leden intensiveren zodat het voor iedereen duidelijk is welke 
activiteiten ZZ organiseert.  

 Het verenigen van de leden door het aanbod van gezamenlijke zeilmomenten en trainingen uit 
te breiden. Hierdoor groeit het niveau van de zeilers. Beginnende zeilers krijgen een 
zorgvuldige begeleiding. Er wordt een tussenstap gemaakt tussen de gevorderde jeugd en de 
senior zeilers. 

 Iedereen moet weten dat ZZ een erkende en maatgevende watersportvereniging is waar het 
aangenaam vertoeven is. Dit laten we weten door middel van PR en communicatie naar 
buitenwereld ( Media, Klassen organisaties en Watersportverbond, e.d.). Het directe doel is 
verbetering van de naam en het imago van de vereniging. Indirect doel is het vergroten van 
het ledenaantal. 

 
 
Nu dat ZZ bovenstaande acties (genoemd in hoofdstuk 9) ontwikkelt, en de huidige activiteiten 
(genoemd in hoofdstuk 8) goed verankert in de organisatie, zal dit rust brengen in de vereniging en 
het bestuur. Dit zal de kwaliteit van evenementen en activiteiten verbeteren.  
 
De leden zullen de ZZ gaan beleven als een prettige plek waar je tegelijk wordt uitgedaagd tot 
sportieve prestaties. Op het prachtige, geheel natuurbeschermend Zuidlaardermeer, met daaraan het 
op een unieke locatie gelegen goed geoutilleerde clubhuis met alle voorzieningen: daar gebeurt het.  
 
Wat ons voor ogen staat is dat we blijvend een trend zetten waarin ZZ uit de bus komt als een 
toonaangevende watersportvereniging, waar je als recreatieve, beginnende watersporter en als 
toptalent niet om heen kunt. 
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11. Bijlagen 

 

Bijlage I Samenstelling bestuur ZZ 
 
 

           Indeling Bestuur ZZ ( 2018 )

Dagelijks Bestuur

Voorzitter
Egbert v Veldhuizen

Secretaris Penningmeester
Wim Bijlsma Rik Klok

Documentatie
Annemarie v  Ijsendoorn

Lid Jeugdzaken Lid Techniek Wedstrijdcommisaris Lid PR en Sponsoring Lid Algemeen
Karina Schutten ? Jeroen d Groot ? Harm Messchendorp
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Bijlage II   Jeugd Commissie  
 
 

BESTUURSLID JEUGDZAKEN
Karina Schutten

JEUGD COMMISSIE
Erwin v Dam
Marnix d Vries
Everdien Brinkhuis

CWO Trainers
1. Karola Mars Kruijer

4. Rik Klok(reserve)

Ouders jeugd

Vlootvoogd Optimist Vlootvoogd Splash
? Everdien Brinkhuis

 Optimisten Vloot  Splash Vloot
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Bijlage III  Organogram Wedstrijd Comité. 
 
 

Wedstrijd commisaris
Jeroen de Groot

Wedstrijdleiders GWO
1. Rik Klok
2. Henk Mik
3. Chiel Mik
5. Harm Messchendorp

Wedstrijdcomité lid
Vrijwilligers leden

Wedstrijd comité / Race
1x Wedstrijdleider
1x Lid vlaggen en seinen
2x Lid boeienboot / rescue
2x Lid contraboot/ scoring

   Wedstrijdcomité   ZZ    2018
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Bijlage IV Naamlijst vrijwilligers 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Missie en Visie ZZ 2018 & 2020 21 

 


	1.  Inhoudsopgave
	2. Inleiding
	3.  Missie & Visie van de Zeilvereniging Zuidlaardermeer
	Missie ZZ

	4. Organisatie
	Jeugdcommissie
	Wedstrijden en evenementen
	Technische commissie
	PR en sponsoring

	5. Wedstrijden en evenementen
	Clubwedstrijden
	Klasse-evenementen

	6. Actieve Wedstrijdklassen
	7.  Lessen en trainingen
	Jeugd
	Opleiding
	Trainers
	Materieel.
	Overig
	Organisatie

	8.  Verbeterpunten binnen de vereniging.
	Materiaal beheer
	Betrekken van Ex zeilers, donateurs en motorboters
	Relaties
	Donateurs
	Nieuwe leden
	Media

	9.  Uitvoering visie acties ZZ 2018 t/m 2020
	Leden
	Externe communicatie, PR en sponsoring
	Winteractiviteiten
	Training / Clubzeilavonden
	Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen

	10.  Conclusie
	11. Bijlagen
	Bijlage I Samenstelling bestuur ZZ
	Bijlage II   Jeugd Commissie
	Bijlage III  Organogram Wedstrijd Comité.
	Bijlage IV Naamlijst vrijwilligers


