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Aanbieding NRB-nota "Veiligheid rondom stadseiland Veur-Lent" 

Donderdagavond 21 augustus had Watersport Nijmegen bezoek van de nieuwe 

Nijmeegse wethouder Renske Helmer-Englebert. Na een excursie met uitleg op het 

bouwterrein en in het Bastion (de beoogde botenloods) werd de genoemde nota 

formeel aan de wethouder overhandigd waarin de Nijmeegse Reddingsbrigade haar 

toekomstige bijdrage had neergelegd inzake strandwacht, observatiepost en 

toezicht op het water, onderhoudsinspectie en signalering, toezicht en veiligheid bij 

(sport)evenementen, opleiding zwemmen, cursus auto te water, lifeguard en 

gemotoriseerd redden op en rond het stadseiland. 

Indachtig afgelopen zomer met een aantal betreurenswaardige verdrinkingsgevallen 

en watersportongelukken, is een dergelijke partner niet overbodig. Een uiterst 

interessant aanbod aan de gemeente denken wij. 

 

 

  

Watersportverenigingen presenteren zich 

op Lentse Oeverspelen! 

De eerste zondag van september (dit keer 7/9) is 

traditioneel de dag van de Oeverspelen op en rondom 

de Oosterhoutsedijk in Lent. Een combinatie van kunst, 

kunstnijverheid, activiteiten en attracties,  doorreken 

met informatiestands, een podium en eetstalletjes. 

Kortom, een gezellige activiteit voor Lentenaren en de 

bewoners van de Waalsprong. Ook Nijmegenaren zijn 

welkom, mits ze bereid zijn over de brug te komen. 

Ook dit jaar weer veel belangstelling ook bij de 

watersportkramen. Roeivereniging De Waal, 

Kanovereniging De Batavier, Studentensurfvereniging 

Aeolus en Watersport Nijmegen presenteerden zich! 

 

Sander Lemmens, NSZV De Loefbijter 

Ik ben 20 jaar en derdejaars scheikundestudent.  Na mijn 

functie als Assessor Vloot zal ik namens De Loefbijter 

betrokken blijven bij WSN. Als fanatiek zeiler in de Laser-

klasse, maar ook andere disciplines, zie ik een mooie 

toekomst voor de watersport op de nevengeul. Ik hoop 

dan ook dat leden van onze vereniging in de toekomst op 

fietsafstand heerlijk kunnen zeilen.  

 

 

 

  

 

Duurzame Estafette Nijmegen – Kopenhagen 

Helaas is Nijmegen niet uitgeroepen tot de Duurzaamste Stad van Europa 2016. 

Maar de Duurzame Estafette leverde perfect op tijd de Nijmeegse presentatie af in 

Kopenhagen! 

In een ongelooflijk spannende ceremonie in Kopenhagen is Lubjljana (Slovenië) als 

winnaar voor deze eervolle titel uit de bus gekomen. Jammer, maar de fantastische 

ervaring en het avontuur van deze bijzondere Duurzame Estafette pakt niemand 

meer af! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressie speciale activiteiten 

verenigingsagenda's najaar 2014 

(zonder reguliere trainingen, clubavonden, cursussen, instructies, 

feestjes ed.) 

 

 

13-14 sept. Slalomwedstrijden Gennepermolen (Batavier) 

  NK kanopolo weekend (Batavier) 

  Triathlon Almere (Trion) 

14 sept. Autopuzzeltocht (NRB) 

19-21 sept. Weekend golfsurfen (Aeolus) 

21 sept. Maastricht triathlon (Trion) 

25 sept. Overleg gemeente (WSN) 

  Bestuurlijk overleg verenigingen (WSN) 

26 -29 sept. Rallye de la Cure (Batavier) 

27 sept. Hart van Brabant loop (Trion) 

  Color Obstacle Run, Berendonck (NRB) 

28 sept. Seizoensopening (Batavier) 

  Veluwe ralley (Batavier) 

3-4 okt. NSK Zeilen (Loefbijter) 
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Livesaving, redden als sportieve uitdaging 

Jaarlijks vindt  ergens in Europa het Europese Kampioenschappen 

Lifesaving plaats. Daar doen honderden sporters uit meer dan 17 

Europese landen aan mee. In 2013 in Nederland  is dat EK voor de 

Nederlandse equipe zeer succesvol verlopen.  

Lifesaving is het sportgedeelte van de Reddingsbrigades Nederland. 

Deze sport bestaat uit pool en ocean events, die plaatsvinden in 

respectievelijk het zwembad en de zee. Deze specifieke onderdelen van 

een lifesaving-wedstrijd zijn te beschrijven als simulaties van 

verschillende reddingsacties in wedstrijdvorm.   

Op het EK in 2013 bestond het Nederlandse team uit 10 atleten, waarvan 

er zeven uit Eindhoven. Getraind werd o.a. bij het Topsport 

TrainingsCentrum (TTC), in het studentensportbad op de campus van de 

TU/e,  onder leiding van twee ervaren trainers. Deelgenomen werd aan 

twee internationale toernooien: het EK lifesaving en de World Games (de 

Olympische Spelen voor kleine sporten) 

 

 

4 okt.  clubkampioenschappen Freestyle 

  (Batavier) 

10-12 okt. Wildwater veiligheidsweekend 

  (Batavier) 

17-19 okt. Trainingsweekend (Loefbijter) 

27 okt.  Bestuurlijk overleg verenigingen 

  (WSN) 

28 okt.  ALV (Loefbijter) 

30 okt.  Overleg gemeente (WSN) 

1 nov.  Kaderavond (NRB) 

10 nov. Beurs Maatschappelijke  

  Meerwaarde in ROC 

15 nov. Begeleiding stoomboot St. Nicolaas 

  (NRB) 

27 nov. Overleg gemeente (WSN) 

17 dec. Familie zwemmen (NRB) 

  Open Loefbijterfeest (Loefbijter) 

4 jan.  Nieuwjaarsborrel (NRB) 

6 jan.  Diner Rouler (Loefbijter) 

7 jan.  Nieuwjaarsborrel (Batavier 

Watersport Nijmegen voldoet aan 'SBBI'-status! 

Gebleken is dat WSN de voorwaarden als Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). Dat 

kan belangrijk zijn voor beschermers en donateurs. 

WSN heeft: 

 Statuten, doelstelling en de activiteiten om de gestelde doelen te bereiken voor de 

aangesloten verenigingen. 

 Geen winstoogmerk 

 Geen bestuursvergoedingen 

 WSN moet het o.a. hebben van schenkingen 

 Voldoen aan de voorwaarden van schenkingen dus geen tegenprestatie die er 

tegenover staat 

Dit impliceert dat schenkingen vrij zijn van belasting., mits deze schenkingen boven de 1%  

drempel van het belastbaar inkomen uitkomen. Bedrijven kunnen een gift (dat wordt geen 

schenking genoemd) als kosten aftrekken indien zij winst maken. Daar is wel een 

maximum aan. 

Een particuliere schenker kan het bedrag van de schenking fiscaal geheel met zijn 

inkomstenbelasting compenseren zonder 1% drempel van het inkomen (sinds 1 januari 

2014) indien: 

 De gift bij overeenkomst met WSN wordt aangegaan 

 Deze voor een periode van 5 jaar wordt aangegaan met dus een jaarlijkse betaling 

die ongeveer van dezelfde hoogte is. 

 Er geen tegenprestatie is 

 Er is voor de schenker en de ontvangende vereniging/stichting geen maximum van 

het bedrag als aftrekpost.  

 

 

 


