Visie 2025
In 2025 is KWV Frisia een gezonde en brede watersport vereniging voor iedereen in
Grou/Leeuwarden en omstreken, waarin evenementen worden georganiseerd voor elkaar
door elkaar. Een vereniging van 750 leden/donateurs, waarbij de nieuwe aanwas van leden
met name uit Leeuwarden/Drachten en omstreken is gekomen. Een vereniging bestaande
uit jeugd-, junior- en seniorleden, welke in de vereniging een meerwaarde ervaren op of
rond het water, waarbij plezier, competitie en gezelligheid een belangrijke rol spelen.
KWV Frisia staat bekend en is goed zichtbaar als dé watersportvereniging van de regio en
hoort bij de grootste verenigingen in de provincie Fryslân, wat zichtbaar wordt in het aantal
en de aard van de activiteiten.
KWV Frisia werkt nauw samen met de watersportverenigingen in en rond Grou. Hoewel de
verenigingen in Grou 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’.
”Iedereen kan bij KWV Frisia de watersport beleven”. Zo leren we kinderen en volwassenen
zeilen en organiseren we zeilervaringen voor ouderen en mensen met een beperking. Voor
haar leden organiseert KWV Frisia onder meer de nog altijd in populariteit groeiende: Fun
Sports Grou, KWV Frisia Cup, Solo Challenge, verenigingszeilen, eredivisie zeilen, in
flottielje op eigen kiel naar Helgoland/Engeland en weer terug en de “Grouster
Zeilmarathon” in samenwerking met omliggende verenigingen. In de winterperiode
worden er winterwedstrijden en verenigingsavonden georganiseerd.
Daarnaast houdt KWV Frisia tradities in ere met onder andere “De Merkewedstrijden” in
september en de “Friesche Elfstedenweek te Water” eens per drie jaar.
Binnen KWV Frisia heeft de jeugd een speciale plaats. Het begint al bij de allerjongsten
waarvoor twee maal per jaar het “Skipkesilen” wordt georganiseerd, waardoor kinderen op
jonge leeftijd al kennis maken met de watersport. KWV Frisia is de kraamkamer voor de
(oudere) jeugd in het hebben van plezier op het water. KWV Frisia is in staat deze groep
lang aan zich te binden door een gevarieerd activiteiten programma aan te bieden waarbij
plezier voor op staat. Of het nu gaat om leren zeilen, surfen, wedstrijdzeilen dan wel foilen,
suppen of kite-surfen: KWV Frisia is in staat dit te organiseren.
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Ook leden met een beperking kunnen binnen KWV Frisia de brede watersport bedrijven,
het G-Zeilen en de Hansa Klasse hebben een speciale plaats en ook de nieuwe SV14
verschijnt frequent in het trainings- en het wedstrijdveld.
In 2025 heeft KWV Frisia de volgende actieve commissies die hun activiteiten organiseren
met een sterk netwerk in Grou/Leeuwarden, waardoor ze haar leden eenvoudig toegang
verschaft tot materialen tijdens haar activiteiten en evenementen.
-Een jeugdcommissie die het jeugdzeilen en funsports organiseert, zowel voor
wedstrijdtraining als meer recreatief.
-Een PR commissie die in staat is sponsoren en een “Club van 100” aan zich te binden, die
zich thuis voelen binnen Frisia.
-Een motorboot commissie, die activiteiten organiseert voor de leden met een motorboot
dan wel een sloep.
-Een activiteiten commissie die een gevarieerd aanbod heeft van activiteiten op en rond
het water; van een gezellige pubavond met een spreker, cursussen tot een zeiltocht op
groot water.
-Een wedstrijdcommisie die een goede basis heeft met ervaren wedstrijd officials en
vrijwilligers. De wedstrijdcommissie zet de wedstrijden actief op de kaart bij
wedstrijdzeilers en klasse organisaties, werkt samen met andere verenigingen en staat
goed aangeschreven in Grou en omstreken.
-Een commissie “Alles is Mooglik” die het zeilen met een beperking mogelijk maakt.
Alles op basis van een poule actieve vrijwilligers die met elkaar wil organiseren voor elkaar.
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