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“Wij geven kiten een plek.
We zorgen dat de spo(r)t veilig wordt en blijft.
We brengen kiters met elkaar in verbinding waardoor we elkaar
kunnen inspireren en enthousiasmeren.
Wij zijn de stem van alle kiters in Nederland.
Wij zijn de Nederlandse Kitesurf Vereniging!”
We hebben onze missie, visie en strategie onlangs onder de loep
genomen en herschreven in meer concrete, duidelijke taal. We
zetten ons in voor de kitesurfer in Nederland en werken vanuit
drie fundamentele bouwstenen: Spots, Veiligheid en Verbinding.
Hieronder lees je hoe dat er precies uitziet.
Spots - Wij komen op voor de ruimtelijke belangen van de
kitesurfer
We hebben als doel om in 2024 ten minste twee nieuwe plekken te
realiseren voor kitesurfers. Daarnaast willen alle bestaande spots
behouden en van enkele spots de inrichting verbeteren.
Wat we concreet doen?
We zijn samen met overheden en andere organisaties de volgende
locaties op wenselijk- en haalbaarheid aan het onderzoeken;
Binnenwater: Hoorn, Zeewolde, Trintelhaven, Huizen, Blaricum,
Tjeukemeer. Zee: IJmuiden Zone 1 en 2, Slufter en Maasvlakte
P5/P6. Met behulp van gemeenten verbeteren we de inrichting van
bestaande spots. Bijvoorbeeld het zorgen voor meer
parkeergelegenheid bij Schellinkhout (NH). Ook maken we
informatieve video’s over populaire spots. En zeker niet op de
laatste plaats, een actuele en overzichtelijke spotkaart, met alle
spots erop.

Veiligheid - Wij houden kitesurfen veilig
Eigen vaardigheid, externe omstandigheden, veilig materiaal en
redders + redmiddelen zijn onze vier bouwstenen om safetyclinics, nieuwsbrieven, informatiepunten en campagnes te
creëren. We dragen mede zorg, voor het terugdringen van de
kitesurf-ongevallen.
Wat we concreet doen?
De kennis die nodig is om onze spo(r) veilig te kunnen beoefenen,
dragen we over en deze kennis is vrij beschikbaar voor alle
kitesurfers!
Deze op de International Kiteboarding Organization (IKO)
afgestemde informatie is bijvoorbeeld beschikbaar bij
informatiepunten door heel Nederland middels een gratis
brochure voor beginners. Daarnaast maken we safetyvideo’s met
gecertificeerde instructeurs en organiseren we safety-webinars en
live safety-events voor beginners en gevorderden.
Verbinding - We verbinden kiters met elkaar
Door op locatie aanwezig te zijn. Door evenementen op te zetten
en de kiter een stem te geven, creëren we een gevoel van
verbondenheid met de NKV en met elkaar: de kitesurfers in
Nederland.
Wat we concreet doen?
De NKV informatiepunten zijn er voor alle kiters in Nederland, om
op een laagdrempelige manier vragen te kunnen stellen,
informatie in te kunnen winnen en om in contact te komen met
andere kiters op een spot. Ook ontmoeten we elkaar op onze
(safety-)evenementen en op wedstrijden.
Via onze social-media kanalen Facebook en Instagram kun je
vragen stellen en brengen we je op de hoogte van evenementen,
wedstrijden en andere activiteiten. Daarnaast delen we
ervaringsverhalen met je: belevingen van andere kiters om van te
leren of om je te inspireren.

