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Inleiding
De Nederlandse Onderwatersport Bond werkt in de periode 2021-
2024 aan drie speerpunten uit het meerjarenbeleidsplan. De 
speerpunten zijn belangenbehartiging, duiken en onderwaternatuur.

Uit het meerjarenbeleidsplan selecteren we projecten en acties die 
worden opgenomen in een jaarplan. Dit doen we op basis van de 
actualiteit, input vanuit het bestuur en het bondsbureau, maar zeker 
ook op basis van de vragen en wensen uit het land. Onder andere door 
de input uit het Rondje NL daarin mee te nemen.

Het meerjarenbeleidsplan is geschreven vóór de coronapandemie. De 
afgelopen twee jaar heeft de pandemie grote impact op de sport, onze 
verenigingen en de uitvoering van de plannen gehad. Maar er zijn ook 
nieuwe kansen ontstaan die zijn meegenomen in dit jaarplan.

Voorheen liep de uitvoering van het jaarplan uit de pas met de 
financiële plannen. Met dit nieuwe jaarplan trekken we dat gelijk en 
sluiten we aan bij het financiële boekjaar. Dit (anderhalve)jaarplan 
loopt daarom eenmalig van de periode mei 2022 t/m december 2023. 
Daarna volgen jaarplannen die op 1 januari starten en in december 
eindigen. De ledenraad stemt in het voorafgaande jaar in met het 
volgende jaarplan.



Voorwoord
We hebben weer een bewogen jaar achter de rug.
Corona heeft een grote impact gehad op de invulling van 
ons leven. Sociale contacten waren zeer beperkt, duiken 
konden we nog wel, maar het  verenigingsleven had het 
zwaar. Er waren periodes waarbij we wel konden trainen, 
maar het ook zo belangrijke “naborrelen” na de training was 
lang niet mogelijk. 

Ook voor de NOB konden veel plannen geen doorgang 
vinden, corona beperkte ons teveel. Echter, ook hier vonden 
we nieuwe mogelijkheden zoals het online aanbieden van de 
specialisatie onderwaterbiologie, waarbij we ook niet 
aangesloten duikers bij de NOB een kans gaven om kennis 
te maken met een vereniging en de NOB. Op termijn willen 
we meer van deze activiteiten ontwikkelen.

Het NOB-bestuur moest ook op zoek naar nieuwe leden 
door het vertrek van een drietal leden. Twee leden traden af 
vanwege persoonlijke omstandigheden en één lid trad na 
zijn maximale termijn af.
We zijn blij een aantal kandidaten te hebben gevonden die 
willen toetreden of intussen al zijn toegetreden tot het 
bestuur als kandidaat bestuurslid, vele handen maken 
tenslotte licht werk.

Hoewel corona nog niet weg is, is het land wel weer open.
Dat maakt dat we weer mogelijkheden krijgen om onze 
plannen ten uitvoer te brengen, waarbij de ondersteuning 
van onze vrijwilligers in commissies en werkgroepen erg 
belangrijk is. Dat geldt ook voor onze verenigingen waarbij 
de vrijwilligers een bijdrage in het goed functioneren van de 
verenigingen vormen. Het bestuur wil daarbij ondersteunen 
middels het ontwikkelen van een bestuurdersplatform.

Een belangrijk aandachtspunt blijft het ondersteunen van de 
verenigingen en de ledenwerving. Hopelijk kan de duik APK 
nu worden geïmplementeerd om zo ook duikers die geen lid 
zijn te verbinden aan een vereniging.
Daarnaast willen wij onze contacten met de vereniging ook 
weer intensiveren met de “rondjes Nederland”, dan met 
name in fysieke vorm.

Ondertussen; blijf duiken, 
maar vooral, blijf gezond.

Hennie Elshof
Voorzitter NOB 



Waar staat de NOB voor?

Missie
De NOB stimuleert en faciliteert veilig en plezierig recreatief duiken, 
laagdrempelig voor iedereen, waarbij de NOB zich richt op behoud, 
versterking van en respect voor het onderwaterleven in Nederland.

Visie
De NOB is de grootste duikorganisatie op het gebied van recreatief 
duiken/-onderwatersporten in Nederland, vertegenwoordigt alle 
duikers in Nederland en alle Nederlandse duikers waarbij de waarde 
van de onderwaternatuur constant een grote rol speelt.

Nederlandse Onderwatersport Bond
De NOB is dé organisatie voor iedereen die zich wil verdiepen in de 
onderwaterwereld. We brengen onderwatersporters met 
elkaar in verbinding en zorgen ervoor dat ze elkaar inspireren en 
enthousiasmeren. De NOB is aangesloten bij NOC*NSF en CMAS.



Meerjarenbeleidsplan 2021 – 2024

De NOB stimuleert en faciliteert veilig en plezierig recreatief duiken
voor iedereen op een laagdrempelige manier. Daarbij hebben we
aandacht voor het maximaal behoud van de onderwaternatuur waarin
in Nederland gedoken wordt. De NOB heeft de intentie om de leidende
duikorganisatie van Nederland te worden. Als vertegenwoordiger van
álle duikers in Nederland stelt de NOB de komende beleidsperiode drie
doelstellingen.

✓ Doelstelling 1. Belangenbehartiging: De NOB is dé 
vertegenwoordiger en belangenbehartiger van alle recreatieve 
duikers in Nederland

✓ Doelstelling 2. Duiken: De NOB faciliteert en ondersteunt het 
leren duiken en bovenal het blijven duiken

✓ Doelstelling 3. Onderwaternatuur: De NOB draagt bij aan het 
behoud en versterken van de onderwaternatuur en maakt de 
onderwaterwereld zichtbaar



Belangenbehartiging
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Meerjarenvisie
De NOB zet zich in als belangenbehartiger van alle duikers in Nederland. 
Dankzij de aangesloten duikers heeft de NOB de mogelijkheid zich in te 
zetten voor duikvoorzieningen in Nederland. Dit om veilig en georganiseerd 
of op eigen gelegenheid te kunnen duiken. Als vertegenwoordiger van een 
grote groep duikers laten we van ons horen wanneer beslissingen genomen 
worden over duiklocaties in Nederland. 

De NOB zal zich de komende periode blijven richten op haar doelgroep en 
haar aanbod aanscherpen waar nodig om zo waarde te leveren voor alle 
duikers in Nederland en op die manier nieuwe doelgroepen (beter) aan te 
spreken. Dit is alleen mogelijk met een sterke organisatie van vrijwilligers, 
bestuursleden en medewerkers.

Belangenbehartiging
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In het komende jaar worden we beter en meer zichtbaar als 
vertegenwoordiger en belangenbehartiger van alle onderwatersporters en 
onze clubs in Nederland. Dat gaan we doen door o.a. de volgende acties uit 
te voeren. 

• Uitbreiden van het bestaande netwerk met een overheidsorganisatie;
• Samenwerking met twee andere duikorganisaties in NL versterken;
• Deelnemen aan de Duikvaker 2023;
• Twee nieuwe partners aan NOB toevoegen met interessante acties of 

aanbiedingen voor leden;
• Vergroten van de betrokkenheid van duikers op social media;
• Zichtbaarheid verbeteren van de verschillende disciplines en het werk van 

vrijwilligers en medewerkers van de NOB;
• Tenminste één duikplek wordt beter toegankelijk;
• Er komt een onderzoek en daaruit volgt een pilot met een nieuwe 

lidmaatschapsvorm.

We werken hierdoor aan een groei van het aantal leden maar vooral aan het 
verminderen van de uitstroom van bestaande leden. We doen dat o.a. door 
nieuwe sterke producten en diensten te ontwikkelen. Hiermee proberen we 
beter in te spelen op de huidige behoeften van onze leden. De inzet op 
verenigingsondersteuning sluit hier goed op aan. 

Belangenbehartiging
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Verenigingsondersteuning
Om ervoor te zorgen dat bestuurders van verenigingen zich meer bewust 
worden van de ontwikkelingen in hun omgeving en behoeften van huidige 
leden, zet de NOB zich het komende jaar in op ondersteuning van 
verenigingsbesturen. Dit doen we onder anderen door:

• Kennisuitwisseling onderling faciliteren/verbeteren via één centraal 
platform;

• De vernieuwde Code Goed Sportbestuur bij clubs onder de aandacht 
brengen;

• De werkgroep Verenigingsondersteuning ontwikkelt twee nieuwe 
producten/diensten gericht op ledenbinding/behoud voor clubs;

• Er komen 6 acties of aanbiedingen met interessant ledenvoordeel;
• Er komt een communicatiepakket voor het gebruik van ScubaFISHual

door clubs; 
• Het uitzetten van de verenigingsmonitor;
• Het organiseren van de week van de onderwatersportvereniging.

Administratiesysteem
In de loop van 2022 komt er een compleet nieuw platform dat de huidige 
geautomatiseerde administratie zal gaan vervangen. De eerste sportbond in 
het Sportcluster, de Toerfiets Unie, is intussen bezig met deze overstap. 
Daarna volgt de NOB. Het systeem werkt straks efficiënt en is financieel 
aantrekkelijk. Het zal voor alle gebruikers - verenigingen, leden en de 
medewerkers op het bureau – even wennen zijn, maar we kunnen straks 
veel flexibeler inspelen op veranderingen, ontwikkelingen en wensen dan 
we nu kunnen.

Belangenbehartiging
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Duiken
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Meerjarenvisie
De focus van de NOB verschuift gedeeltelijk van vele aantallen nieuwe 
mensen leren duiken naar mensen die geleerd hebben te duiken langer 
behouden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de NOB veel duikers aan 
zich bindt die leren duiken en dan de bond/vereniging weer verlaten. 

Als bond richten we ons allereerst op het kunnen neerzetten van een goed 
aanbod met de uitdaging om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen 
en wat werkt te behouden, om ons daarna te focussen op het vermarkten 
van deze producten en diensten. Dit met de achterliggende gedachte dat we 
moeten denken aan de toekomst en het bestaansrecht van de NOB.

Duiken
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Opleidingen
Het komende jaar verleggen we onze focus verder van vele aantallen nieuwe 
mensen leren duiken naar mensen die geleerd hebben te duiken langer te 
behouden. We doen dit op verschillende manieren.

• Het vernieuwen van tenminste één bestaande specialisatie zodat deze 
goed aansluit bij de nieuwe duikopleidingen;

• Er worden tenminste 10 landelijke specialisaties georganiseerd voor 
leden en niet leden;

• Ontwikkelen van twee nieuwe en organiseren van voldoende instructeur 
workshops;

• Behoefte onderzoek/evaluatie uitzetten onder 1*, 2* en 3* cursisten.

In de loop van het jaar ronden we de opleiding PvB-beoordelaar af en 
starten we met een nieuwe docentenopleiding. Ook krijgen de huidige 
opleidingsboeken van de duikopleidingen een update in de vorm van een 2e 
druk. Daarnaast is er speciale aandacht voor her-certificering van onze 
opleidingen volgens de ISO-normeringen. 

Duiken
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Duik APK
Het komende jaar wordt de Duik APK verder uitgerold bij meer 
verenigingen. Hiermee lanceren we in 2022 een definitief product waarmee 
we ongebonden duikers, die in Nederland en het buitenland duiken, laten 
kennismaken met de NOB. We bieden zo een mogelijkheid om ze voor 
langere termijn aan onze verenigingen te koppelen. 

Beter zichtbaar
In 2023 willen we nog beter en meer laten zien wat de NOB voor alle duikers 
en clubs doet. We zetten meer in op communicatie en het delen van 
artikelen, video’s en nieuwsberichten op de socials van de NOB. We 
verhogen hiermee het bereik van de NOB en de betrokkenheid van 
onderwatersporters bij de NOB. Ook brengen we de duikreisverzekering nog 
beter onder de aandacht.

Duiken



Onderwaternatuur
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Meerjarenvisie
Als belangenbehartiger van de onderwatersporters en de onderwaternatuur 
in Nederland maken we ons hard voor duiklocaties in zoet en zout water. 
Ontwikkelingen op het gebied van energietransitie, vaarroutes, focus op 
onderwaternatuur en de visserij geven kansen en bedreigingen voor de 
onderwaternatuur. Een beleidsdoel van de NOB voor de komende 
beleidsperiode is een betere bescherming van de Nederlandse 
onderwaternatuur. 

Dit kunnen we niet alleen en daarom staat samenwerken met overheden, 
kennispartners en belangengroepen in dit beleidsdoel centraal. De NOB is 
een proactieve deelnemer bij projecten van anderen, initieert zelfstandig 
geen projecten en ondersteunt initiatieven proactief bij kansrijke 
ontwikkelingen.

Onderwaternatuur
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In 2022-2023 werken we verder aan het behoud, de bescherming en de 
versterking van de onderwaternatuur in Nederland. We willen mooi, schoon, 
gezond en veilig duikwater, waarin de flora en fauna floreert. We doen dit 
op twee manieren:

1. Door de onderwaternatuur zichtbaar te maken bij een breed (ook niet-
duikend) publiek;

2. Door de onderwaternatuur onder de aandacht te (blijven) brengen bij 
beheerders, beleidsmakers en beslissingsbevoegden.

Concreet doen we dit door:

• Contacten te onderhouden op bestuurlijk niveau (zowel gemeentelijk 
als provinciaal);

• Proactief de samenwerking met natuurorganisaties en 
gebiedsbeheerders op te zoeken (denk aan Rijkswaterstaat, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en WNF/ARK);

• Proactief zitting te nemen in plan-vormende advies- en 
kenniscommissies (denk aan Nationaal Park Oosterschelde, Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel, Natuur- en Recreatieadviescommissie 
Grevelingen, Kennis Community Oosterschelde, Burgemeester Van 
Jouw Noordzee);

Onderwaternatuur
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Concreet doen we dit verder door:

• Verenigingen beter te betrekken bij de mogelijkheden om zelf de 
onderwaternatuur te beschermen en te versterken;

• De workshop Duurzaam Duiken af te ronden en als pilot bij een aantal 
verenigingen uit te zetten;

• Samen met Stichting ANEMOON en RAVON monitoringsduiken te 
organiseren;

• Het snorkelen in het buitenwater uitgebreid onder de aandacht te 
brengen;

• Het Open Nederlands Kampioenschap Onderwaterfoto en –film te 
organiseren;

• Het project ‘Oosterschelde Bovenwater’ van de Biologische Werkgroep 
te steunen;

• Onze leden als ambassadeurs van de Nederlandse onderwaternatuur te 
beschouwen en lokale, regionale en landelijke media-uitingen als 
zodanig te organiseren en te faciliteren.

Onderwaternatuur



Staat van baten en lasten (1)
Begroting 2023 Begroting 2022 Resultaat 2021 Begroting 2021 Resultaat 2020

Personeel 483.808 461.376 431.472 459.133 427.937

Huisvesting 37.000 59.600 39.541 62.300 52.533

Bureau en organisatie 100.550 117.708 95.123 116.908 130.279

Bestuur en commissies 26.250 25.000 12.192 26.450 9.312

TOTAAL 647.608 663.684 578.328 664.791 620.061

Begroting 2023 Begroting 2022 Resultaat 2021 Begroting 2021 Resultaat 2020

Contributies 605.102 618.232 629.711 618.273 542.488

Subsidies 100.000 100.000 153.686 100.000 122.106

Huisvesting 84.938 80.000 83.044 77.000 81.762

Samenwerking 0 0 0 0 0

Overige opbrengsten 0 0 24.327 0 2.137

TOTAAL 790.040 798.232 890.768 795.273 748.493

Begroting 2023 Begroting 2022 Resultaat 2021 Begroting 2021 Resultaat 2020

29.449 32.000 17.459 30.000 19.381

TOTAAL 29.449 32.000 17.459 30.000 19.381
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Staat van baten en lasten(2)
Begroting 2023 Begroting 2022 Resultaat 2021 Begroting 2021 Resultaat 2020

Verzekeringen/personeel 39.644 41.240 43.995 40.400 33.175

Producten 10.000 10.000 7.642 10.000 5.419

Magazines 103.000 74.500 78.773 74.500 67.419

Marketing en PR 28.000 28.833 17.224 27.333 19.289

Wedstrijden/toernooien 33.500 33.500 9.953 33.500 8.926

VO en ledenservice 17.000 22.000 9.227 17.000 3.769

Webshop 74.000 74.000 45.135 75.000 43.628

Opleidingen 49.000 45.500 16.857 48.500 38.904

TOTAAL 354.144 329.573 228.806 326.233 220.529

Begroting 2023 Begroting 2022 Resultaat 2021 Begroting 2021 Resultaat 2020

Subsidie VO 0 0 0 0 0

Verzekeringen 26.412 27.487 25.910 28.000 26.824

Producten 0 0 0 0 5

Magazines 50.000 0 0 0 0

VO en ledenservice 6.250 6.250 16.200 6.500 38.029

Webshop 90.000 120.280 74.890 133.100 81.094

Opbrengsten competities OWH en VZ 18.500 18.500 16.249 18.500 170

Opleidingen 50.000 64.000 48.617 64.000 59.565

TOTAAL 241.162 236.517 181.866 250.100 205.687

Egalisatiefonds 0 9.492 0 24.349 94.199

RESULTAAT 0 9.492 280.251 24.349 94.199
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Bestemmingsreserves
Resultaat bestemming

Magazine 25

Verbeteren duiklocaties 30

Sport 10

Verenigingsondersteuning 10

Automatisering 38

Personeel 35

Communitybuilding 10

Online marketing 40

Toevoeging algemene reserve 83

Totaal 280


