
Visie en Beleid KWV Frisia

Dit document beschrijft de visie van KWV Frisia als een visualisatie van de gewenste werkelijkheid in 2020. 

Een gezonde vereniging
In 2020 heeft de KWV Frisia meer dan 500 trouwe leden waarvan er ongeveer 200 jonger dan 25 jaar zijn. De vereniging is 
financieel gezond door contributie betalende leden, bijdragen aan activiteiten en, niet in het minst, door de jaarlijkse bijdragen
van onze gewaardeerde hoofdsponsor, subsponsors en donateurs!

Actief in midden Friesland
KWV Frisia staat bekend en is goed zichtbaar als de watersportvereniging van de regio en na de KWS de 2e vereniging van de
provincie Friesland. Niet noodzakelijk in omvang, maar wel in het aantal en de aard van de activiteiten.
KWV Frisia werkt nauw samen met de watersportverenigingen in en rond Grou en Leeuwarden. Hoewel de verenigingen in 
Grou in 2017 nog altijd opereren vanuit hun eigen naam, identiteit en doelstellingen, kun je door de verdergaande 
samenwerking meer en meer spreken van de ‘Watersportverenigingen Grou’ en van de ‘wedstrijdcommissie Grou’.

Frisia is er voor iedereen
KWV Frisia is een vereniging die breed toegankelijk is. ”Iedereen kan bij Frisia zeilen”. 
Zo leren we kinderen en volwassenen zeilen, maar tevens organiseert KWV Frisia zeilervaringen voor ouderen en mensen met
een beperking. Voor haar leden organiseert zij o.m. de nog altijd in populariteit groeiende Frisia Cup, Bikkeltocht, Solorace, 
Grouster Zeilmarathon en in flottielje op eigen kiel naar Helgoland en weer terug varen, en verenigingsavonden/cursussen in 
het winterseizoen.

Met focus op de jeugd…
Het begint al bij de allerjongsten waarvoor Skipkesilen wordt georganiseerd waardoor kinderen op jonge leeftijd al kennis 
leren maken met de watersport. De iets oudere jeugd is een belangrijke pijler voor de vereniging: we willen de jeugd graag 
lang aan ons binden. Voor hen organiseren we diverse activiteiten gericht op de zeilsport; activiteiten waar de jeugdleden met 
plezier aan deelnemen, of het nu gaat om een gezelligheidsweekend, om zeilopleidingen of om wedstrijden. Vast in de basis 
staan de CWO opleiding, de wekelijkse CWO en wedstrijdtrainingen, het skipkesilen en de familie-avond. Maar daar omheen 
vinden gedurende het hele jaar ook andere activiteiten plaats gericht op de jeugd. Tenslotte is er het jaarlijkse schoolzeilen dat 
Frisia organiseert voor kinderen van de groepen 5 en 6 in midden Friesland. 
Bij KWV Frisia leren wij elkaars kinderen zeilen!

…en op de wedstrijdzeilsport
KWV Frisia is actief in het organiseren van zeilwedstrijden voor de open eenheidsklassen, voor de eigen vereniging en 
desgevraagd voor andere organisaties. Zo organiseert Frisia jaarlijks tenminste 3 zeilwedstrijden met meer dan 150 boten aan 
de start. En, niet minder belangrijk, verzorgt zij een uitstekende opleiding voor jonge zeilers. Voor kinderen die voor het eerst 
kennismaken met de zeilsport in de CWO opleiding (in samenwerking met zeilschool PEAN) tot aan goede wedstrijdzeilers 
op het regionale A-niveau (in samenwerking met het CIOS en Sportstad Heerenveen). Vanuit die groep stroomt er gemiddeld 
elk jaar één zeiler door naar een hoger niveau zoals bijvoorbeeld een topteam of de kernploeg. KWV Frisia organiseert de 
toptrainingen niet zelf, maar ondersteunt deze wel door jaarlijks minimaal één keer haar faciliteiten in Grou ter beschikking te 
stellen.


