Waterski & wakeboard Vlaanderen
WATERSKI & WAKEBOARD
VLAANDEREN

zoveel meer dan een lidkaart

www.waterski.be
03/271 19 59

Als waterskiër/wakeboarder kan ik bij Waterski & Wakeboard Vlaanderen terecht voor ...
Organisatie van laagdrempelige competitie
• Fun Tour (klassiek);
• Hyperlite Rookie Tour;
• Barefoot4all;
• Showhappening;
• Nieuwelingenrace;
• ...

Dank aan al onze

juryleden

Vlaamse Belofte

Ondersteuning Beloftevolle jongeren

Blootvoeten &
Klassiek

Samenwerking
KBWSF / IWWF
• EMS (ems.iwwf.sport)
• Wedstrijden

wedstrijdreglementen op
www.waterski.be

Ondersteuning
Topsporters
• Subsidies topsporters
• Team kledij

Youth Talent Team
Cable / Tournament / Wakeboard
VTS trainerscursussen
Op zoek naar een toffe
vakantiejob? Word
gekwalificeerd lesgever
waterski/wakeboard, in de
boot of aan de kabel.
Module 1&2
kabel & boot

Module 3&4: boot
Module 3&4: kabel

Ben je trainer,
en wil je graag meer
leren? De

Brevetten
Aan de hand van deze
brevetten kan je testen
hoever je staat. Dit is ook
de toelatingsproef voor de
initiator cursus.

Clubs met een
jeugdsportwerking
Data van initiaties, brevettendagen, (promo)wedstrijden,
kampen, opleidingen,... kan je terugvinden op onze website.

trainersvereniging
organiseert
regelmatig
bijscholingen.

Get Fit 2 Ski, 2 sterk uitgewerkte programma’s
• Train je fysieke fitheid & core stability.
• Coördinatie & techniektraining op de trampoline.
Boekjes te koop in onze webshop. Gratis voor
deelnemers aan bijscholingen/gasttrainingen.

Kalender met
handige filterfunctie
(per type, discipline of
locatie).
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Als waterskiër/wakeboarder kan ik bij Waterski & Wakeboard Vlaanderen terecht voor ...
G-sportwerking
• organisatie van
initiatiedagen
• ter beschikking
stellen van aangepast
materiaal
• medewerkers
opleiden.

Stuurbrevet & boorddocumenten
•
•
•
•
•
•

Belgisch stuurbrevet
Internationaal certificaat (ICC)
Marifoon
Registratiebrief
Opleidingen
Studiemateriaal

Promotie van
clubactiviteiten
zoals kampen,
stages, initiaties,
opendeurdagen,...

proce

www.stuurbrevet.be

Verzekering
Een sportpolis die je uitgebreid beschermt,
op weg van/naar, tijdens het sporten of
welke clubactiviteit dan ook.
Je kan rekenen op:
• kosteloze vrijstelling
• 150 % tussenkomst na mutualiteit
• dekking tot € 500 niet-RIZIV kosten
• dekking bij hartfalen
WSV beschikt over een
uitgebreide uitleendienst

de

Vernieudwure

Proficiat aan de
nieuwe Belgische
recordhouders

waterski.be/
federatie/nieuws

Indoor training
Figuurski

Promotie op
evenementen met
onze mobiele
kabelbaan

Vertegenwoordiging:
Uw lidmaatschap helpt ons als vertegenwoordiger bij:
• Overheden (sport, milieu, …)
• Scheepvaartbeheerders en -politie
• Overlegplatformen inzake ruimtelijke
ordening en milieu
Wist je dat dankzij WSV de Vlaremwetgeving
voor de waterskiclubs versoepeld is?
Administratieve steun
Ondersteuning watervlak
We
bieden
ondersteuning
enbij
vzw-wetgeving,
D.m.v.
bijscholingen
en m.b.t.•btwHulp
milieuGDPR,
boekhouding,
wetgeving,
clubbezoeken
biedenvrijwilligerswe
vergunningen.
verenigingswerk,
... btwondersteuning m.b.t.
• Onderzoek nieuwe
en vzw-wetgeving, GDPR,
watervlakken of
Ondersteuning watervlak
boekhouding, vrijwilligerssnelvaartzones.
• Hulp bijwetgeving
milieu- vergunningen.
wetgeving,
• Vragen rond water• Onderzoek nieuwe
watervlakken
of snelvaartzones.
verenigingwerk,
...
kwaliteit
(blauwalgen)
• Vragen rond water- kwaliteit (blauwalgen)

Professionele
ondersteuning via
het dynamo-project
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