Aan de besturen van de tafeltennisverenigingen in de afdeling ZuidWest
12 mei 2014
Toelichting bij de rapportage Evaluatiecommissie Bestuursmodel.
Beste tafeltennisvrienden en -vriendinnen,
Op woensdag 28 mei komt er een einde aan een project dat ruim 2,5 jaar geleden startte. In oktober
2011 kwamen een aantal ongeruste leden van de NTTB (ZuidWest) in Breda bij elkaar. Het thema was:
“hoe kunnen we een bestuurscrisis in de afdeling voorkomen?” Er was immers nog maar een
onaanvaardbaar klein afdelingsbestuur over.
Besloten werd tot het instellen van de Commissie Bestuursmodel ZuidWest. Op basis van een
rapportage van die commissie besloot de ALV ZuidWest in mei 2012 (unaniem) tot het aanstellen van
een tweetal parttime afdelingsmanagers, elk voor 8 uur per week. Die aanstelling betrof een pilot voor
de periode van 2 jaar. Na die 2 jaar zou er een besluit genomen worden of de pilot omgezet zou worden
naar een definitieve aanstelling. Maar na één jaar zou er eerst nog een tussenevaluatie komen.
Op 29 mei 2013 besloot de ALV om de pilot ook in het 2e jaar voort te zetten. Dat gebeurde op voorstel
van de Commissie Evaluatie Bestuursmodel, vanaf nu genoemd de Commissie.
De opdracht aan die Commissie was om te rapporteren over het functioneren van het bestuursmodel en
een voorstel te doen voor de financiering van de managers na 2014.
•

Op 29 januari 2014 is er een Buitengewone ALV geweest. In die vergadering presenteerde de
Commissie een (concept-)eindrapportage in aanwezigheid van het Hoofdbestuur en de Directie
van de NTTB.
Uit de reacties van de verenigingen bleek dat men verder wil gaan met het bestuursmodel. Er
werden echter veel opmerkingen gemaakt met betrekking tot de wijze van financiering. Dit
spitste zich toe op de voorgestelde bijdrage van € 100,00 per aangesloten vereniging. De
algemene opvatting was dat dit wel erg nadelig uitpakte voor de kleine verenigingen. Aan ons
werd gevraagd om daar nog eens naar te kijken.

•

Een paar weken geleden heeft u de uiteindelijke rapportage toegestuurd gekregen. U kunt daarin
zien dat wij de vaste verenigingsbijdrage verwijderd hebben. Voor de verenigingen geldt alleen
nog maar een bijdrage per lid.

•

In onze rapportage wordt uitgegaan van een jaarlijks benodigd bedrag van € 26.000. Uiteraard is
dit bedrag onderhevig aan een jaarlijkse indexering van kosten. Het percentage hiervan is
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moeilijk aan te geven. In die indexering zit tevens een component, die voortvloeit uit de CAO
Sport. De managers vallen onder die CAO. In de doorberekening is dit buiten beschouwing
gelaten.
De Commissie heeft de rapportage en het financieringsmodel aan u toegestuurd. Wij doen dat in de
volle overtuiging dat dit een goed voorstel is.
Voor ons zit het werk erop, welke beslissing de ALV ook neemt. Na 28 mei 2014 is er geen
Evaluatiecommissie Bestuurmodel meer. Wij gaan ervan uit dat de managers, nadat zij tijdens de pilot
hun werk goed gedaan hebben, dit werk mogen voorzetten. Met andere woorden: het Bestuursmodel
ZuidWest is een goed en werkbaar model!!
Wij stellen de ALV voor – bij een positief besluit over voorzetting van het bestuursmodel – een nieuwe
commissie samen te stellen. Deze commissie dient als klankbord en sparringpartner voor het
afdelingsmanagement ZuidWest. De samenstelling kan in de regiovergadering in dit najaar besproken
kunnen worden.
Met groeten,
Evaluatiecommissie Bestuursmodel ZuidWest,

Albert van Dijk
Patrick Robben
Han van der Zijden
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