Meerjarenplan - Holland Surfing
Association - 2022-2025
Missie & Visie
Een positief, duurzaam en veilig surfklimaat behouden en bevorderen waarin iedere surfer
in Nederland zich thuis voelt
•

De HSA support de surfer in Nederland

•

De HSA zet zich in voor het behoud van surflocaties in Nederland

•

De HSA zet zich in voor veiligheid in het water ten behoeve van alle surfers

•

Topsporters en surftalent weten zich gesteund door professionele begeleiding

•

Wedstrijdsurfers weten zich gesteund door een professionele organisatie van
wedstrijden

•

De HSA verkent de Olympische mogelijkheden en bekijkt – binnen de beperkingen
van haar organisatie – wat de realistische ambities zijn

•

De opleidingen en trainingen die de HSA verzorgt en ontwikkelt zijn gebaseerd op de
geldende internationale standaarden.

•

De HSA richt zich op zowel topsport als breedtesport

•

Betrokken partijen vinden in de HSA een partner

•

De surfer support de HSA – meer surfers in Nederland herkennen zich in de HSA

Strategie
1. Het Surf Topsport Centre is een goed georganiseerde tak van de HSA. De HSA en het
STC dragen zorg voor borging en verdere ontwikkeling van het huidige systeem van
talentontwikkeling.
2. De HSA bouwt voort op de organisatie van de NK-wedstrijden. Het systeem met 2
nationale edities en een buitenlandse finale is een succes gebleken.
3. De HSA stimuleert verder een lokaal wedstrijdcircuit met name met betrekking tot
longboarden en de recreatieve surfer. Voor de longboarder vormen de lokale

wedstrijden de basis voor het Nederlands Kampioenschap. Zodoende is er een link
tussen het lokale wedstrijdcircuit en de HSA NK wedstrijden.
4. Nu surfen een Olympische sport is, is het zaak dat de HSA de realistische
mogelijkheden voor de Nederlandse topsurfers gaat beoordelen. De HSA creëert een
lange termijn topsportplan en draagt zorg voor de borging daarvan bij een groep
vrijwilligers.
5. De opleidingen van de HSA voldoen voortdurend aan de internationaal hoogste
standaarden. Er is voldoende plek om alle geïnteresseerden te plaatsen. De
opleidingen leveren voldoende gekwalificeerden af voor surfscholen en andere
organisaties.
6. De HSA is een gesprekspartner en aanspreekpunt voor haar externe relaties:
A. HSA werkt – waar nodig - samen met lokale partijen, met name in het kader
van bescherming van surf spots
B. Lokale overheden kennen en erkennen de HSA als vertegenwoordigend
orgaan en werken samen, indien nodig
C. KNRM en vergelijkbare (veiligheids)instanties staan in contact met de HSA en
dragen zorg voor de veiligheid in het water
7. De HSA en NOC*NSF verduurzamen het samenwerkingsverband. De HSA gaat mee in
de ontwikkelingen van NOC*NSF en ontwikkelt de benodigde competenties en
voldoet aan de Minimale KwaliteitsEisen (MKE).
8. De HSA maakt zich hard voor een veilig sportklimaat binnen haar topsport, alsmede
voor integriteit binnen alle geledingen van haar organisatie.
9. Sponsoring wordt uitgebreid en sponsor-exposure wordt verankerd in een
communicatieplan dat als leidraad zal dienen voor uitingen van de HSA.
10. De HSA blijft stagiaires inzetten om de tijdelijke expertise en effort die stagiaires
leveren te kunnen gebruiken.
11. De HSA maakt zich ook de komende 4 jaar sterk voor het openhouden van de
surfstranden in Nederland.
12. De HSA ontwikkelt een realistisch communicatiesysteem, waardoor zij in staat is om
de achterban, potentiële leden, sponsors en andere stakeholders aan te spreken.
Hiervoor is een goede website en actieve sociale media benodigd, alsmede
doorlopende (vrijwilligers) bemanning van de communicatiekanalen.

