
Wat is de TKBN? 

De TKBN is een toeristische kanobond die de 
belangen van de individuele kanovaarder en de 
kanovereniging behartigt. Ze richt zich op alle 
takken van de kanosport, behalve wedstrijdvaren.  
 
De TKBN is actief op het terrein van het Toer-, 
Rivier-, Branding-, Wildwater- en Zeevaren. 
Bovendien is er ruim aandacht voor het 
Canadeesvaren. De TKBN organiseert een groot 
aantal dagtochten, weekeinden, trektochten en 
kampen in binnen-  en buitenland. 
 

De TKBN biedt cursusmogelijkheden voor kajak 
en canadees. Al doende leert men om met minder 
energie en met een betere techniek verder, 
veiliger en plezieriger te varen.  
Voor cursussen m.b.t. de vaartechniek verwijzen 
wij de leden graag naar de verenigingen. 
 
De leden ontvangen het tweemaandelijks blad 
Kanotities, vol met kanonieuws, tochtverslagen, 
het actuele tochtenprogramma, vaarroutes, 
cursussen, foto's, aandacht voor veiligheid, en de 

gratis advertentierubriek Peddeltjes voor kano's 
en accessoires.  
 
Leden hebben toegang tot alle door en voor de 
TKBN georganiseerde activiteiten en deelname 
aan de dagtochten is veelal gratis. 
 
De TKBN geeft een gids uit met 500 campings aan 
het water, voor verkrijgbaarheid zie de website.  
Leden kunnen hun kano goed(koop) verzekeren. 
Het TKBN lidmaatschap geldt per adres, voor 
verenigingen ligt de contributie op 70% hiervan. 

 
De TKBN heeft voor de leden een WA-verzekering, 
die dekking biedt voor de activiteiten van de bond 
en van de aangesloten verenigingen inclusief de 
bestuurlijke aansprakelijkheid. Benutten van deze 
WA-verzekering is voor TKBN-verenigingen gratis. 
 
 
 
 
 

De voordelen van het TKBN-lidmaatschap: 
• Lage contributie, dus voor iedereen bereikbaar. 

• Géén knellende regelgeving. 
• Een kanoblad voor toervaarders, 6x per jaar. 
• Vrijheid blijheid, zoals de kanosport past! 
• Alle geld komt ten goede aan de toerkanosport. 
• WA-dekking voor alle activiteiten. 
• Geen bestuurlijke commerciële belangen. 
• Volledig onafhankelijk en niet gesubsidieerd! 
• Alle bestuurlijke aandacht uitsluitend gericht op 
   de recreatieve kanosport. 
 
Dus: TKBN - de bond voor recreatieve kanosport! 
 

 

De recreatieve kanobond 

Om in ons land te genieten van de natuur, te 
wandelen, te fietsen of te kanoën hoef je noch 
privé noch met je vereniging te zijn aangesloten 
bij een sportkoepel. Toch is het zinvol om als 
vereniging te zijn aangesloten bij een 
onafhankelijke sportkoepel. De Toeristische Kano 
Bond Nederland (TKBN) is zo’n koepel. "Veel 
mag en weinig moet" is het motto van de TKBN 

en vrij vertaald is dat "Vrijheid blijheid voor de 
recreatieve sportvereniging". 
 
De TKBN is al 30 jaar actief als kanobond voor 
de recreatieve kanovaarder en werkt daarbij 
uitsluitend met vrijwilligers en zonder subsidie. 
Desondanks is de contributie laag en deze geldt 
per gezin of andere samenlevingsvorm. Het niet 
afhankelijk zijn van subsidies maakt dat de TKBN 
niet valt onder de regelgeving van sportkoepels 
en subsidieverstrekkers die door de overheid zijn 
aangewezen om subsidies te reguleren. Dit biedt 

de bond een gezonde mate van vrijheid, ook ten 
aanzien van de statuten en reglementen van de 
aangesloten verenigingen.  
 
De TKBN is opgericht om alle aandacht en 
energie te steken in het toervaren en wat daarbij 
komt kijken. Vaarprogramma, vaarroutes, 
belangenbehartiging, het zijn aandachtsgebieden 
met een portefeuille in het bestuur.  
 
 

Belangenbehartiging 

De TKBN werkt aan belangenbehartiging t.b.v. 
de recreatieve kanosport, wat de individuele 
toervaarder en de toervarende kanovereniging 
ten goede komt. Op landelijk niveau werkt de 
TKBN samen met de andere watersportbonden 
om de kanobelangen te behartigen.  
 
Per provincie heeft de TKBN een regionaal 
vertegenwoordiger die contact met overheden 
onderhoudt. Deze belangenbehartigers werken 
samen met andere organisaties op het gebied 
van de kanosport, zodat de inzet van het TKBN-

regionetwerk alle kanovaarders ten goede komt. 
 
 

De TKBN en de vereniging 

• De TKBN geeft tweemaandelijks het bondsblad 
Kanotities uit, geheel gevuld met informatie op 
het gebied van het toervaren. Alle leden van de 
aangesloten verenigingen zijn volwaardig lid van 
de TKBN en ontvangen het blad Kanotities.  
 

• De TKBN publiceert in Kanotities vaarroutes en 
tochtbeschrijvingen; ook zijn beschrijvingen 
verkrijgbaar van buitenlandse trektochten. 
• Het vaarprogramma van de TKBN biedt de 
aangesloten verenigingen een verbreding naast 
haar eigen vaarprogramma. Elk lid kan meedoen 
aan dagtochten, weekenden en kampen, 
wildwatertochten en buitenlandtrektochten.  
 
• Omgekeerd kan een vereniging extra 
bekendheid krijgen door tochten bij de TKBN aan 
te bieden.  

 
• De TKBN ondersteunt en adviseert besturen 
van aangesloten verenigingen. 
De verenigingen krijgen periodiek extra 
informatie in de Verenigingsbrief.  
 
• De TKBN geeft voorlichtende brochures uit, 
zoals over Wetgeving voor Sportverenigingen, 
Wettelijke Aansprakelijkheid, Ledenwerving, 
Kano Accommodaties.  
 



• De TKBN stimuleert de onderlinge uitwisseling 
van opleidingsmogelijkheden bij de 

verenigingen, van beginner tot gevorderde. Voor 
cursussen m.b.t. de vaartechniek verwijst de 
TKBN de persoonlijke leden graag naar de 
verenigingen. Dit kan leiden tot nieuwe instroom 
van leden bij de vereniging. 
 
• De TKBN verstrekt (technische) informatie over 
aanleg van kanosteigers en overdraagplaatsen; 
kanovaren met gehandicapten; kanoroutes in 
ons land; kanovaren in het buitenland, de TKBN 
geeft een kanokampeergids uit.  
 

• Leden kunnen hun kano via de TKBN 
goed(koop) verzekeren. De vereniging kan ook 
de eigen clubboten verzekeren. De verzekering 
dekt ook schade aan kano's tijdens het vervoer. 
Voor verenigingen vormen deze verzekerde 
kano's een zorg minder voor het gezamenlijk 
vervoer van kano's tijdens tochten.  
 
• De TKBN heeft een WA-verzekering, die 
dekking biedt voor de activiteiten van de bond 
en van de aangesloten verenigingen inclusief de 
activiteiten van het bestuur. De aangesloten 

kanoverenigingen kunnen gratis gebruik maken 
van de dekking van deze verzekering en hoeven 
geen eigen WA-verzekering te hebben.  
 
• De TKBN heeft een fonds waaruit, onder 
bepaalde voorwaarden, aan bij de TKBN 
aangesloten verenigingen een renteloze lening 
kan worden verstrekt, die zij kunnen aanwenden 
voor nieuw- of verbouwprojecten. 
 
• Voor verenigingen die een open dag o.i.d. 

houden heeft de TKBN promotiemateriaal. Zoals 
een fotovouwwand als blikvanger, grote gele 
TKBN-vlaggen, kleurige strooifolders over de 
hoofdzaken van de TKBN, enkele video's over 
kanovaren, en exemplaren van het blad 
Kanotities.  
 
• De TKBN kan ondersteunen bij het ontwerpen 
van een eigen verenigingsstrooifolder.  
 
 

 
 

voor de recreatieve 
kanosport 

 
 

Wat is de TKBN? 
 
De TKBN is een toeristische kanobond die de 
belangen van de individuele kanovaarder en de 
kanovereniging behartigt. Ze richt zich op alle 
takken van de kanosport, behalve het organiseren 
van wedstrijden.  

Per provincie is er een vertegenwoordiger die 
contacten met diverse overheden onderhoudt.  
Op landelijk niveau werkt de TKBN samen met de 

andere watersportbonden om de kanobelangen te 
behartigen.  

De leden ontvangen het tweemaandelijks blad 
Kanotities, dat vol staat met kanotochten, de 
actuele vaarkalender, cursussen en kanonieuws. 
Deelname aan de meeste tochten is gratis.  

De TKBN geeft een gids uit met 500 campings aan 
het water, zie de website voor het bestellen.  

Leden kunnen hun kano goed(koop) verzekeren. 

Het TKBN lidmaatschap kost weinig en geldt per 

gezin of andere samenlevingsvorm. Kijk op de 
website voor de tarieven.  

Postadres 
TKBN 
Bosfazant 1 
3435 SM  Nieuwegein 
 
Website: www.tkbn.nl 
Email: info@tkbn.nl 
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