UPDATE TASKFORCE.
Zoals afgesproken tijdens de laatst gehouden bondsraadvergadering ontvang u hierbij een update
van de activiteiten en bevindingen van de Taskforce. Indien u vragen op of aanmerkingen heeft
neem dan contact op met het aanspreekpunt van de Taskforce Bob Kelderman. Bereikbaar op
06-5396913 of via voorzitter@ttvswift.nl.
Lopende activiteiten/actiepunten:
1. Na overleg met en met instemming van het HB is de Taskforce een samenwerking
aangegaan met Max Herold (www.managementissues.com). Max Herold is een specialist op
het gebied van organisatiestructuren en implementatie van nieuwe organisatiestructuren
binnen nieuwe en bestaande organisaties. Hij zal de Taskforce bijstaan en adviseren in het
gehele verander proces.
2. De Taskforce zal onder leiding van Max Herold een simulatiedag organiseren op het
Bondsbureau in Nieuwegein. Op deze dag wil de Taskforce toetsen hoe het bedachte
systeem aan de hand van een concreet thema in de praktijk zou werken. Op zaterdag 14
maart 2020 van 11.00 tot 16.00 uur zijn de bondsraadsleden, hoofdbestuursleden,
afdelingsbestuurders, medewerkers van het bondsbureau van harte welkom op het
Bondsbureau in Nieuwegein.
3. Er is een overleg geweest met de NOC-NSF waarin gesproken is over de diverse
organisatiestructuren van de verschillende sportbonden. Adviezen zijn gegeven en expertise
is gedeeld. NOC-NSF geeft aan te willen ondersteunen waar mogelijk. In gesprek is
duidelijk geworden dat er veel diversiteit is de organisatiestructuren van de bestaande
sportbonden. Belangrijke en passende elementen zijn met de Taskforce besproken zoals de
mogelijke voor en nadelen, de argumentatie van de gemaakte keuzes
4. Diverse, vooraf zorgvuldig geselecteerde en geïnformeerde sportbonden hebben van de
Taskforce een vragenlijst ontvangen. Vragen specifiek gericht op de organisatiestructuur, de
keuze voor de structuur, de voor en nadelen, de wijze van implementatie en de ervaringen.
De sportbonden zijn of worden door o.a. leden van de Taskforce telefonisch geïnterviewd
Een overzicht van de bevindingen ontvangt o.a. de bondsraad na inventarisatie van de
Taskforce.
5. De Taskforce onderzoekt en laat zich informeren over online systemen die het mogelijk
maken adviezen van grote aantallen personen te concretiseren en inzichtelijke/verwerkbaar
te maken. Onderzoek wordt gedaan naar systemen die advies(recht) en stemrecht van
diverse doelgroepen beiden mogelijk maken.
6. Financiële consequenties van hervorming. Deze zal inzichtelijk gemaakt kunnen worden als
belangrijke ook detail keuzes zijn gemaakt.
Zoals u kunt lezen word er door de Taskforce meer dan stevig doorgepakt. Ondanks deze arbeid
zullen we met elkaar moeten accepteren dat op dit moment nog veel vooral detail vragen
onbeantwoord blijven. Ondanks dit verwacht de Taskforce u allen spoedig met meer detail
informatie te kunnen voorzien.
Met vriendelijk groet,
de Taskforce

