Wil jij opkomen voor de belangen van de watersport in Limburg?
In verband met (aankomend) vertrek van enkele leden en groei van de watersportactiviteiten in
Limburg zijn wij ter versterking van het team op zoek naar één of meerdere nieuwe onbezoldigde
teamleden.
Over het werk in het regioteam
Op dit moment zijn er binnen de regio Limburg 12 Watersportverenigingen (met gezamenlijk ruim
1400 leden) lid van het Watersportverbond, variërend van motorbootverenigingen en
zeilverenigingen tot kanoverenigingen.
De Maas is het hoofdvaarwater in de regio Limburg. Daar is de aandacht vooral gericht op de
veiligheid voor de watersporter tijdens het gebruik van dit vaarwater in combinatie met
beroepsvaart. De overige vaarwateren proberen we vooral open te houden of open te stellen voor
de watersport en de faciliteiten zoals aanlegplaatsen te verbeteren.
Actuele thema’s waar het regioteam Limburg aan werkt zijn bijvoorbeeld onderhoud van bruggen
en kades van de vaarwegen, sluizen toegankelijk houden voor (motor)schepen en veiligheid op het
water, het uitdiepen van hoofd- en nevenwater voor een goede doorvaart en bereikbaarheid van
de havens en de Maasplassen.
Het team vergadert structureel vier á vijf keer per jaar in de avond en doet dit afwisselend bij de
verschillende verenigingen. Dossiers en werkzaamheden worden verdeeld op basis van affiniteit
en ervaring. De afstemmingsoverleggen die plaatsvinden met bijvoorbeeld gemeenten en
Rijkswaterstaat vinden meestal binnen kantoortijd plaats. Het afgelopen jaar heeft als gevolg van
corona ook het videobellen een vlucht genomen binnen het regioteam en de verwachting is dat
dit ook in de toekomst tot de mogelijkheden behoort.
Over de functie en wie wij zoeken
We zoeken bij voorkeur actieve watersporters die vanuit ervaring weten welk plezier en welke
uitdagingen een watersporter tegenkomt op het water en dit kunnen vertalen naar algemene
vraagstukken. Iemand die de vertaalslag kan maken van de gebruiker naar de betrokken personen
binnen Rijkswaterstaat en gemeenten (en vice versa). We verwelkomen graag nieuwe teamleden
die weten hoe het werkt bij onze gesprekspartners binnen de (regionale) overheid en daar liefst
ook een actueel netwerk hebben of in staat zijn dit op te bouwen.
Naast kennis en netwerk van (lokale) overheden zoeken we ook regioteamleden die contacten
onderhouden met de aangesloten verenigingen. Teamleden met affiniteit en ervaring met
secretariële werkzaamheden worden ook van harte uitgenodigd om te reageren. De tijdsbesteding
van de regioteamleden wisselt en is afhankelijk van de tijd die men beschikbaar heeft en het
aandachtsgebied waar je mee aan de slag gaat. Als je belangstelling hebt voor deze vrijwillige

functie dan bespreken we graag met je welke tijd je beschikbaar hebt en welke rol en activiteiten
daar het beste bij passen.
Wat we bieden en jouw reactie
Een vrijwillige functie waarin je vanuit een professionele omgeving van betekenis kunt zijn voor de
watersport in Limburg. Als je belangstelling hebt om onderdeel te worden van het enthousiaste
regioteam, als je vragen hebt of als je een keer wilt praten met Joep Mooren (voorzitter regioteam
Limburg), dan nodigen we je van harte uit om te reageren en zien we je reactie graag tegemoet
door een mail te sturen aan; joep.mooren@watersportverbond.nl - bij voorkeur inclusief een
motivatie en je CV. Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met Joep Mooren op 0653 93 26 63.

