
TOEKOMST KANOPOLOKANOPOLO



Doel van dit document1

2

3

4

Huidige commissie

Vervolg

Ambitie en toekomstplannen

Opzet



September 2022
Na twee intensieve corona jaren met diverse lockdowns en allerlei beperkingen voor onze sport, is in 2022 
kanopolo weer opnieuw gestart. Er is een NK gespeeld, toernooien zijn georganiseerd en Oranje selecties zijn 
naar World Games en WK gegaan. 

De sport heeft echter wel klappen gehad. Verenigingen, vrijwilligers, spelers en scheidsrechters zijn gestopt. Het 
aantal deelnemende teams in Nederland staat onder druk en concentreert zich rond een selecte groep grote 
verenigingen. De Kanopolocommissie van het Watersportverbond is van beperkte omvang en heeft de handen 
vol met organisatie NK en Topsport. Er is geen lange termijn beleid gericht op Breedtesport en verdere 
ontwikkeling van Topsport. Van de huidige 5 leden van de Commissie moeten er 3 stoppen in 2023 i.v.m. 
verstrijken van hun zittingstermijn (2x 4 jaar). 

Kortom, alle reden en noodzaak om:  
1) Te komen tot een schets van de toekomstplannen van Kanopolo (dit document) 
2) Deze schets te gebruiken om komende winter nieuwe leden te werven voor de Commissie. Deze nieuwe 

commissie kan deze schets vervolgens vertalen naar een concreet plan voor de komende 4-8 jaar. 

Martijn Rol, voorzitter Kanopolocomissie
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Joris Heesakker → NK 

Ronald Pel → Algemeen commissielid

Martijn Rol: → Voorzitter, PR

Jacques Webbers → Topsport

Martijn de Vries → Breedtesport

Van de huidige commissie moeten Joris, Martijn en 
Jacques formeel in 2023 als commissielid stoppen. 

Huidige Kanopolocommissie2



Ambitie en toekomstplannen 

• Visie: kanopolo is een dynamische balsport met veel groeipotentieel, 

het spreekt zowel jongeren als volwassenen aan die anders dan 

anders willen zijn en houden van actie, water, scoren en in 

teamverband grenzen willen verleggen. Elke kanovereniging in 

Nederland zou kanopolo moeten willen aanbieden om jongeren te 

binden en hun clubs toekomstbestendig te houden. 

• Ambitie: groei van kanopolo, zowel in de breedte als in de top.

• In de breedte: groei van het aantal kanoverenigingen waar in 

competitieverband kanopolo wordt gespeeld. 

• In de top: groei van het niveau van de huidige grote verenigen 

zodat hun clubteams en in het verlengde de Oranje selecties, op 

de internationale toernooien met de top meedoen

3



Toekomstplannen. Stap 1: Breedtesport

• Focus op Breedtesport met als doel kanopolo te laten groeien in aantal 
verenigingen, teams en spelers.

• Mogelijk te nemen stappen en acties: 
1. Netwerk bieden 
2. Kennis bieden
3. Starterstoernooien organiseren 
4. Trainingskampen organiseren
5. Materiaalset te leen of te huur aanbieden
6. Opleidingen aanbieden (trainer/coach/scheidsrechter)
7. PR en communicatie ondersteunen
8. Financiële ondersteuning 
9. Nederlands Kampioenschap organiseren
10. …..



Toekomstplannen. Stap 2: Topsport

• Focus op Topsport met als doel het professionaliseren en verhogen van het 
niveau van de topclubs en Oranje selecties

• Mogelijk te nemen stappen en acties: 
1. Begint bij de Verenigingen en dus met Breedtesport
2. Meer teams, meer spelers = meer potentie voor Oranje
3. Overall: verhogen niveau Nederlands Kampioenschap 
4. Aanbieden opleidingen voor trainers/coaches
5. Introductie Oranje B en Oranje O18jr voor verhogen niveau en 

verbreden aanwas
6. Cash = King →meer sponsors, partners en subsidies werven
7. PR = cruciaal → betere communicatie en inzet social media 



Toekomstplannen. Stap 3: NK

• Verhogen en verbeteren van het niveau van de NK organisatie met als doel 
om het jaarlijke event te vormen waar zowel startende, recreantenteams 
(breedtesport) en de topclubs (topsport) willen spelen om zo de sport te 
verbreden en de top te vergroten. 

• Mogelijk te nemen stappen en acties: 
1. Startersklasse aanbieden
2. Damesklasse vergroten 
3. Juniorenklasse samen met Belgische bond
4. Certificering coaches in Hoofdklasse
5. Sponsorwerving
6. Materiaalcontrole
7. Scheidsrechters- en officialopleidingen



Vervolg

• September 2022: akkoord commissie voor deze plannen
• Oktober 2022: ALV voor de verenigingen organiseren om deze plannen te bespreken, 

hun feedback verwerken en vervolg bepalen
• November – Januari 2022: benaderen en werven nieuwe commissieleden

• Alles valt en staat met de ambitie van vrijwilligers om deel te nemen en een rol te willen 
vervullen. Voor de commissie zoeken we: 
• Een voorzitter
• Commissieleden die zich willen inzetten voor

• Topsport
• Breedtesport
• PR + Communicatie
• Sponsorwerving
• NK
Zie de volgende slides voor de verdere uitwerking

• Februari – Maart 2022: samenstellen en aanstellen commissie, die daarna de plannen 
verder concretiseert met tijdsplanning voor komende 4-8 jaar 
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Taken & profiel
• Organiseert periodiek vergaderingen en zit deze 

voor. Verantwoordelijk voor notulering 
• Verantwoordelijk voor financiën (mag 

gedelegeerd worden)  
• Heeft zitting in het Kanoplatform van het 

Watersportverbond
• Stuurt de commissie aan, overziet alle 

activiteiten

Werkgroep PR & Communicatie

Profiel voorzitter:
Ervaren met leidinggeven, 
bestuurderservaring, kennis van 
sport/verenigingsleven, communiceert 
makkelijk, verbinder, enthousiast

Profiel werkgroeplid PR & Communicatie: 
Enthousiast over kanopolo, schrijft en praat 
makkelijk, kennis met websites en social
media bijhouden, werkt gestructureerd

Verantwoordelijk voor interne en externe communicatie.
• (Online) kennisplatform
• Wedstrijdkalender
• Nieuwsbrief en mailings
• Organiseren (kennis)events 
• Informatie financiële ondersteuning 

Media en online Kanopolo.nl, Social media

Voorzitter



• Coördineert: werkgroep Breedtesport 
– Evenementen

• Starterstoernooien organiseren
• Trainings- & jeugdkampen organiseren
• Ondersteunen Topsport met Introductie Oranje B 

en Oranje O18jr voor verhogen niveau en verbreden aanwas

– Kennis en materiaal beschikbaar stellen 
• ism werkgroep PR & Communicatie
• Trainingsvormen, hoe te beginnen, etc.
• Opleidingen aanbieden (trainer/coach/scheidsrechters) 
• Materiaalset beschikbaar stellen voor beginnende teams

• Ambitie: 
– Nieuwe clubs starten 
– Gestopte clubs herstarten
– Clubs laten groeien

Profiel coördinator 
Bestuurderservaring, ervaren in 
kanopolo, kennis met training 
geven (jeugd), kennis met 
toernooien, 

Profiel werkgroeplid
Breedtesport
Enthousiast over kanopolo, wil 
graag helpen, ervaren met 
jeugdteams/startende teams, 
vind het leuk om event te 
organiseren of kennis te 
verzamelen en te delen

Coördinator Breedtesport



• Stelt coaches aan en begeleidt hen 
– 4 selecties: Heren, Dames, Dames O21 en Heren O21

• Coördineert: werkgroep Topsport
– Topsportmanager: verantwoordelijk voor alle faciliteiten 

van de selecties (overnachtingen, vervoer) 
– Oranjesponsoring: werven sponsorgelden en subsidies 

(i.s.m. coördinator sponsoring, volgende slide)

• Visievorming: 
– Afstemming tussen Senioren en Junioren (O21)
– Meerjarenplan -> professionalisering van de selectie

Profiel coördinator 
Ervaren met topsport, ervaren met 
kanopolo als speler en als coach, 
verbinder, communiceert sterk, 
ervaring in lange termijn planning 

Profiel topsportmanager
Ervaring met besturen e/o selecties 
(begeleiden), ervaren met kanopolo 
toernooien, werkt gestructureerd, vind 
het leuk om dingen te organiseren en 
te regelen

Profiel Oranjesponsoring
Pro-actieve houding, enthousiast, stapt 
makkelijk op mensen en bedrijven af. 
Communiceert makkelijk. Zakelijk 
instinct.

Coördinator Topsport



• Coördineert: werkgroep Sponsoring

• Werkt nauw samen met Oranje Sponsoring en PR & 
Communicatie. 

• Werkt samen met afd. Sponsoring Watersportverbond. 
Idealiter komt er een discipline overschrijdend 
sponsorwerkgroep voor alle kano-disciplines voor het 
Kanoplatform van de Bond

• Verantwoordelijk voor werven sponsoring/subsidies voor

– Oranje selecties

– NK

– Breedtesport 

Profiel Sponsoring
Ervaren in bedrijfsleven, 
uitgebreid netwerk, Pro-
actieve houding, enthousiast, 
stapt makkelijk op mensen en 
bedrijven af. Communiceert 
makkelijk. Zakelijk instinct.

Profiel werkgroeplid
Enthousiast, wil graag 
helpen, communiceert 
makkelijk, stapt makkelijk op 
mensen en bedrijven af

Coördinator Sponsoring



• Heeft zitting in bestuur St. Kanoactiviteiten

• Coördineert: werkgroep NK

– Organiseert jaarlijkse competitie

– Professionaliseert NK

– Ondersteunt ontwikkeling officials

– Ondersteunt ontwikkeling trainers/coaches

– Werkt samen met andere werkgroepen op sponsoring, 
breedtesport en PR/Com. 

Profiel Sponsoring
Ervaring in het organiseren 
van toernooien, werkt 
gestructureerd, ervaren in 
leiding geven, bevlogen 

Profiel werkgroeplid
Enthousiast, wil graag 
helpen, aanpakker, heeft 
ervaring met 
events/toernooien 
organisatie

Coördinator NK
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