
	  

	  

Verslag	  overleg	  Commissie	  Bestuursmodel	  NTTB	  Afdeling	  ZuidWest	  met	  functionarissen	  
binnen	  ZuidWest,	  Eindhoven,	  3	  maart	  2012	  
	  
Aanwezig	  
Commissie:	  	   	   Edgar	  Verkooijen,	  Ton	  van	  Happen,	  Han	  van	  der	  Zijden	  en	  	  
	   	   	   Ineke	  de	  Graaf	  (Bram	  Houterman	  heeft	  zich	  afgemeld)	  
Functionarissen:	   Ria	  Elshof,	  Eardly	  v.d.	  Geld,	  Stefan	  Heijnis,	  Rob	  Kremers,	  Ton	  Haselbekke,	  
	   	   	   Henk	  van	  Rijn,	  Piet	  Kleijne,	  René	  Lauwerijsen,	  Harrie	  Kuijpers,	  Nico	  van	  

Erp	  en	  Cor	  Bom	  	  
	  
1.	  Opening	  
Edgar	  heet	  iedereen	  welkom.	  	  
We	  maken	  een	  rondje	  zodat	  iedereen	  zich	  even	  kan	  voorstellen.	  
	  
2.	  Verslag	  werkzaamheden	  commissie	  tot	  nu	  toe	  
Ton	  vertelt	  over	  de	  werkzaamheden	  van	  de	  commissie	  tot	  nu	  toe.	  
Er	  is	  geen	  (compleet)	  afdelingsbestuur.	  Dit	  speelt	  ook	  bij	  andere	  afdelingen	  binnen	  de	  NTTB.	  
In	  november	  is	  er	  een	  bijeenkomst	  geweest	  in	  Breda	  om	  de	  situatie	  te	  bespreken.	  
Uit	  deze	  bijeenkomst	  is	  de	  Commissie	  Bestuursmodel	  NTTB	  Afdeling	  ZuidWest	  voortgekomen.	  
Deze	  commissie	  bestaat	  uit	  Edgar	  Verkooijen	  (voorzitter),	  Bram	  Houterman,	  Ton	  van	  Happen,	  
Han	  van	  der	  Zijden	  en	  Ineke	  de	  Graaf.	  
De	  commissie	  heeft	  tot	  nu	  toe	  het	  volgende	  gedaan:	  
• Er	  is	  een	  analyse	  gemaakt	  van	  de	  diverse	  taken	  binnen	  de	  afdeling.	  Deze	  analyse	  is	  
teruggekoppeld	  naar	  de	  diverse	  functionarissen	  en	  er	  is	  redelijk	  wat	  feedback	  ontvangen.	  

• De	  vijf	  regiovergaderingen	  in	  januari	  en	  februari	  zijn	  georganiseerd	  met	  als	  doel	  om	  input	  te	  
krijgen	  van	  de	  verenigingen.	  Dit	  is	  succesvol	  geweest.	  60	  van	  de	  92	  verenigingen	  zijn	  naar	  de	  
vergaderingen	  gekomen.	  Er	  zijn	  goede	  discussies	  geweest.	  Uit	  de	  analyse	  van	  deze	  
regiovergaderingen	  blijkt	  een	  grote	  overeenkomst	  in	  de	  oplossingsrichting.	  

• De	  NTTB	  bondsraad	  heeft	  een	  commissie	  bestuurlijke	  vernieuwing	  in	  het	  leven	  geroepen.	  We	  
zullen	  ook	  met	  deze	  commissie	  overleggen.	  Deze	  commissie	  richt	  zich	  echter	  vooral	  op	  het	  
vernieuwen	  van	  de	  organisatie	  op	  de	  langere	  termijn.	  

• Er	  is	  ook	  gekeken	  bij	  andere	  sportbonden	  (badminton	  en	  atletiek).	  
• Er	  is	  een	  constructief	  overleg	  geweest	  met	  het	  hoofdbestuur	  (Ronald	  Kramer	  en	  Haro	  
Valkenburg)	  en	  het	  afdelingsbestuur	  (Henk	  Sandkuyl	  en	  Jan	  Mijnsbergen).	  In	  dit	  overleg	  heeft	  
de	  commissie	  het	  commitment	  gekregen	  van	  het	  hoofdbestuur	  om	  zich	  te	  richten	  op	  een	  
werkbare	  situatie	  vanaf	  de	  ALV	  in	  mei	  2012.	  Het	  hoofdbestuur	  heeft	  hierin	  een	  betrokken	  rol.	  

• Er	  is	  een	  eerste	  concept	  scenario	  geschreven	  voor	  een	  nieuw	  bestuursmodel.	  
	  
3.	  Analyse	  regiovergaderingen	  
Er	  is	  een	  Powerpoint	  presentatie	  gemaakt	  met	  de	  belangrijkste	  conclusies	  uit	  de	  
regiovergaderingen,	  zie	  de	  bijlage.	  Edgar	  geeft	  een	  toelichting.	  
Alle	  aanwezigen	  krijgen	  na	  afloop	  een	  kopie	  van	  de	  presentatie.	  
	  
4.	  Wat	  zijn	  de	  knelpunten/problemen	  in	  jullie	  werkzaamheden?	  
• De	  competitiecommissie	  draait	  goed.	  Er	  zijn	  weinig	  klachten,	  de	  meeste	  kunnen	  eenvoudig	  
beantwoord/opgelost	  worden.	  Er	  zijn	  ook	  een	  paar	  klachten	  die	  niet	  zomaar	  opgelost	  kunnen	  
worden.	  Bijvoorbeeld	  over	  indeling	  van	  de	  competitie	  (voorbeeld:	  West-‐Brabant	  <-‐>	  Zeeuws	  
Vlaanderen).	  De	  SCL-‐functie	  is	  wel	  omvangrijk.	  De	  grote	  vraag	  is	  wie	  een	  vervanger	  zoekt	  als	  
er	  iemand	  stopt.	  

• Er	  zijn	  wat	  problemen	  rondom	  declaraties.	  Er	  zal	  gekeken	  worden	  of	  dit	  komt	  door	  het	  
tussentijdse	  vertrek	  van	  Jan	  Willem	  Bultman	  als	  penningmeester,	  of	  door	  de	  uitvoering	  op	  
het	  bondsbureau.	  De	  commissie	  neemt	  dit	  op	  met	  het	  AB.	  Dit	  moet	  nu	  goed	  geregeld	  worden.	  
Ook	  in	  de	  nieuwe	  structuur	  moet	  dit	  goed	  geregeld	  zijn.	  De	  inrichting	  hangt	  af	  van	  het	  



	  

	  

gekozen	  model.	  Op	  het	  bondsbureau	  is	  capaciteit	  die	  ingezet	  wordt	  voor	  ondersteuning	  van	  
onze	  vrijwilligers.	  

• De	  trainers	  melden	  dat	  er	  geen	  beleid	  is	  voor	  de	  Technische	  Commissie.	  Ze	  willen	  graag	  
werken	  volgens	  een	  plan,	  liefst	  een	  plan	  dat	  onderdeel	  uitmaakt	  van	  een	  gezamenlijk	  
landelijk	  beleid/visie,	  uiteraard	  met	  ook	  wat	  mogelijkheden	  voor	  eigen	  invulling.	  Hierbij	  zijn	  
bewaking	  van	  het	  beleid,	  terugkoppeling	  en	  het	  betrekken	  van	  de	  trainers	  (geen	  
beslissingbevoegdheid)	  gewenst.	  Nu	  worden	  er	  ad	  hoc	  dingen	  gedaan	  en	  komen	  er	  af	  en	  toe	  
taken	  bij	  de	  trainers	  terecht	  die	  niet	  bij	  hen	  horen.	  De	  trainers	  zijn	  ook	  lid	  van	  de	  Technische	  
Commissie.	  Ze	  willen	  zich	  liever	  richten	  op	  hun	  eigen	  functie.	  Er	  moet	  beter	  gekeken	  worden	  
wat	  centraal	  en	  wat	  decentraal	  georganiseerd	  moet	  en	  kan	  worden	  en	  er	  zijn	  meer	  en	  betere	  
lijnen	  nodig	  met	  de	  landelijke	  organisatie.	  

• Er	  wordt	  opgemerkt	  dat	  alle	  commissies	  nu	  te	  maken	  hebben	  met	  het	  feit	  dat	  er	  geen	  beleid	  
gevoerd	  wordt.	  

• Er	  wordt	  opgemerkt	  dat	  het	  makkelijker	  is	  om	  een	  functionaris/vrijwilliger	  te	  vinden	  als	  je	  
niet	  ook	  lid	  van	  een	  commissie	  hoeft	  te	  zijn.	  

• Bij	  de	  werkgroep	  toernooien	  en	  wedstrijden	  wordt	  ook	  veel	  ad	  hoc	  geregeld.	  De	  
communicatie	  en	  coördinatie	  is	  verdwenen.	  Er	  was	  een	  afdelingsevenementenagenda.	  
Daarnaast	  zijn	  er	  recent	  ook	  wat	  aanpassingen	  geweest	  op	  de	  landelijke	  kalender.	  Alles	  is	  nu	  
veel	  rommeliger.	  De	  (wederzijdse)	  communicatie	  tussen	  afdeling	  en	  landelijk	  ontbreekt.	  Dit	  
alles	  leidt	  tot	  problemen	  bij	  evenementen	  binnen	  ZuidWest.	  Nico	  biedt	  aan	  om	  (interim)	  aan	  
de	  afdelingsevenementenagenda	  te	  gaan	  werken.	  De	  commissie	  bedankt	  Nico	  voor	  dit	  
aanbod	  en	  neemt	  dit	  op	  met	  het	  afdelingsbestuur	  (Henk	  Sandkuyl).	  

	  
5.	  Discussie	  over	  mogelijke	  bestuursmodellen	  
Han	  neemt	  het	  woord.	  
Het	  is	  de	  laatste	  tijd	  niet	  gelukt	  om	  afdelingsbestuurders	  te	  	  vinden.	  Een	  afdelingsbestuur	  is	  
daarom	  geen	  optie	  meer.	  De	  verenigingen	  hebben	  dit	  erkend	  en	  herkend	  in	  de	  
regiovergaderingen.	  
We	  kunnen	  niet	  wachten	  op	  de	  resultaten	  van	  de	  landelijke	  commissie	  bestuurlijke	  vernieuwing.	  
Er	  is	  dus	  geen	  afdelingsbestuur	  meer.	  Formeel	  is	  het	  hoofdbestuur	  verantwoordelijk.	  
De	  commissie	  lijkt	  uit	  te	  komen	  op	  een	  scenario	  met	  daarin	  2	  coördinatoren	  voor	  aansturing	  en	  
beleid.	  De	  (huidige)	  commissies	  en	  functionarissen	  blijven	  de	  uitvoering	  verzorgen.	  
De	  coördinatoren	  gaan	  zich	  gezamenlijk	  richten	  op	  een	  aantal	  taken.	  Daarnaast	  komt	  er	  een	  
verdeling	  in	  sportbestuurlijke	  taken	  en	  sporttechnische	  taken.	  
Er	  zal	  veel	  aandacht	  zijn	  voor	  aansturing,	  regionale	  feeling	  en	  sociale	  contacten/netwerken.	  
De	  samenwerking	  met	  de	  functionarissen	  is	  cruciaal,	  de	  contacten	  met	  de	  landelijke	  NTTB	  
(hoofdbestuur,	  bondbureau	  en	  bondsraadsleden)	  worden	  verstevigd.	  
Er	  wordt	  ook	  gekeken	  naar	  de	  tijdsinvestering	  van	  deze	  coördinatoren,	  de	  verwachting	  is	  8	  uur	  
per	  week	  per	  persoon,	  in	  de	  beginperiode	  meer.	  
Het	  hoofdbestuur	  heeft	  aangegeven	  dat	  een	  werkbare	  situatie	  belangrijk	  is.	  Met	  het	  
hoofdbestuur	  wordt	  dan	  gekeken	  naar	  statutaire	  en	  reglementaire	  gevolgen	  en	  aanpassingen.	  
Uit	  de	  vergadering	  komt	  de	  reactie	  dat	  het	  een	  goed	  plan	  is,	  maar	  dat	  je	  wel	  de	  juiste	  mensen	  
moet	  vinden.	  Gevraagd	  wordt	  of	  gezocht	  wordt	  naar	  vrijwilligers	  of	  naar	  betaalde	  krachten.	  Dit	  
staat	  nu	  nog	  open.	  Wel	  is	  op	  een	  paar	  regiovergaderingen	  al	  gebleken	  dat	  er	  verenigingen	  zijn	  
die	  mogelijk	  meer	  willen	  betalen	  voor	  meer	  kwaliteit.	  Bij	  het	  voorstel	  dat	  op	  de	  ALV	  
gepresenteerd	  wordt	  komt	  ook	  een	  financieel	  plaatje.	  
Bij	  goedkeuring	  kan	  na	  de	  ALV	  gewerkt	  worden	  aan	  de	  invulling	  van	  het	  plan.	  
Ondertussen	  gaat	  alles	  op	  de	  huidige	  manier	  door.	  
	  
6.	  Vervolgtraject	  
Het	  concept	  bestuursmodel	  wordt	  uitgewerkt	  en	  zal	  voorgelegd	  worden	  aan	  de	  ALV.	  Het	  wordt	  
met	  de	  stukken	  voor	  de	  ALV	  verstuurd.	  Er	  wordt	  ook	  gekeken	  naar	  de	  financiering	  en	  naar	  de	  
implementatie.	  
De	  commissie	  roept	  iedereen	  op	  de	  stukken	  te	  bespreken	  in	  de	  eigen	  vereniging	  of	  commissie.	  



	  

	  

Er	  zal	  ook	  nadere	  informatie	  gepubliceerd	  worden	  op	  de	  website	  van	  ZuidWest	  en	  we	  blijven	  
uiteraard	  communiceren	  met	  hoofdbestuur	  en	  afdelingsbestuur.	  
Dit	  alles	  met	  als	  doel	  om	  onze	  sport	  binnen	  ZuidWest	  voorop	  te	  zetten.	  
We	  hebben	  in	  deze	  bijeenkomst	  nuttige	  input	  gehad	  voor	  onze	  werkzaamheden.	  
	  
7.	  Rondvraag	  
• De	  term	  grensoverschrijdend	  is	  beperkt	  aan	  de	  orde	  gekomen.	  We	  verwachten	  dat	  dit	  
uiteindelijk	  bij	  de	  commissie	  bestuurlijke	  vernieuwing	  terecht	  zal	  komen.	  

• Is	  dit	  bestuursmodel	  een	  tussenoplossing?	  Nee,	  we	  verwachten	  eerder	  dat	  het	  een	  pilot	  zal	  
zijn	  voor	  de	  overige	  afdelingen	  binnen	  de	  NTTB.	  

• Er	  is	  nu	  sprake	  van	  om	  van	  5	  naar	  3	  regio’s	  te	  gaan.	  Wordt	  dit	  nu	  al	  meegenomen?	  Dit	  is	  een	  
aanbeveling	  die	  we	  eventueel	  mee	  zullen	  nemen.	  

• Wie	  zorgt	  voor	  vervanging	  van	  functionarissen	  (indien	  nodig)?	  Tot	  de	  ALV	  zal	  dit	  ad	  hoc	  en	  
samen	  moeten	  worden	  opgelost.	  Daarna	  wordt	  het	  opgenomen	  in	  het	  model.	  

• Een	  van	  de	  aanwezigen	  dankt	  de	  commissie	  voor	  haar	  inzet	  en	  wenst	  de	  commissie	  succes	  in	  
het	  vervolgtraject.	  

• Het	  model	  met	  2	  coördinatoren	  wint	  aan	  kracht	  als	  je	  op	  de	  ALV	  ook	  al	  namen	  hebt.	  Omdat	  
het	  plan	  op	  de	  ALV	  goedgekeurd	  moet	  worden	  zal	  dit	  lastig	  zijn.	  Uiteraard	  wordt	  iedereen	  
opgeroepen	  om	  al	  in	  zijn	  omgeving	  te	  kijken	  of	  er	  geschikte	  kandidaten	  zijn	  en	  dit	  ook	  door	  te	  
geven.	  

• De	  verwachting	  is	  dat	  de	  ALV	  het	  wel	  goed	  zal	  keuren.	  Het	  zou	  mooi	  zijn	  als	  al	  voor	  de	  ALV	  
begonnen	  kan	  worden	  met	  de	  implementatie.	  Het	  is	  niet	  zeker	  of	  dit	  haalbaar	  is.	  

• Er	  wordt	  ook	  gekeken	  naar	  welke	  taken	  centraal	  kunnen	  of	  juist	  niet,	  en	  welke	  taken	  
efficiënter	  uitgevoerd	  kunnen	  worden.	  Bij	  verschuiving	  van	  taken	  streven	  we	  ernaar	  dit	  in	  
overleg	  met	  de	  functionarissen	  te	  doen.	  

• We	  hebben	  voor	  iedereen	  een	  kopie	  van	  de	  presentatie.	  
	  
8.	  Sluiting	  
Edgar	  sluit	  de	  bijeenkomst	  onder	  dankzegging	  voor	  ieders	  bijdrage.	  
	  

Ineke	  de	  Graaf	  
Commissie	  Bestuursmodel	  NTTB	  Afdeling	  ZuidWest	  
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