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4.1 Aantal en indeling-1 
Wat is 
goed:

Wat kan beter: Wat moet beter:

Model op zich biedt 
mogelijkheden.
Ledenraadpleging 
ziet het zitten.

Communicatie 
- Wat is het wel en wat is het niet.
- Het samenwerkingsverband lijkt op afdeling. De nieuwe 
structuur los zien van de huidige indeling.
- Duidelijk maken wat de functie van een cluster is. Het doel 
van een cluster is alleen het benoemen van een BR-lid. Het 
formeren van een Bondsraad is de enige taak.
Doelstelling van een cluster/kieskring is het benoemen van 
een BR-lid. 
- Duidelijk maken of een cluster geld en middelen krijgt.
- Is het alleen een kieskring of heeft een cluster ook andere  
meerwaarde? Taakstelling beter omschrijven.
- Cluster of kieskring is niet een duidelijke benaming. Zoek een 
naam die duidelijk is. Samenwerkingsverband? Combinaties?  
Kieskring met toevoeging?
- Delen de clusters een Accountmanager Verenigingen?
- Vasthouden aan 25 clubs per cluster of anders, b.v. ongeveer 
30 clubs? Hoe is de verdeling over Nederland? 
- Waarom niet 15 clusters? Omdat de structuur moet passen 
bij de bond. Wij hebben veel meer verenigingen.
- Meerdere clusters bijeen voor ledenparticipatie.
- Duidelijk maken dat competitie hier niets mee te maken 
heeft. Verenigingen kunnen niet uit elkaar houden wat 
clusters doen en wat er met de competitie gebeurt.

- De verenigingen duidelijk laten 
zien wat het operationeel oplevert 
voor de verenigingen.
- Wat is het alternatief voor een 
Raad van Toezicht?
- Laat zien wat de inhoud van de 
commissies is.
- Schakel enkele (BR-)leden die 
verstand hebben van de diverse 
thema’s. 
- In 4.1. meer tekst opnemen 

over de legitimering voor 25 
BR-leden.

- Duidelijk laten zien dat 
competitie hier niets mee te 
maken heeft.

Informeel overleg Bondsraad - concept Inrichtingsplan
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4.1 Aantal en indeling-2 
Wat is 
goed:

Wat kan beter: Wat moet beter:

Communicatie - vervolg
- Als ik met verenigingen met jeugd praat is dat ook met een 
andere samenstelling van groepen. De indeling moet passen 
bij het onderwerp en dat kan een andere samenstelling zijn. 
Verenigingen werden blij van samen dingen doen.
Helder maken wat dit betekent voor een lid of vereniging.
- Het doel van het cluster/de kieskring en het toezicht daarop 
moet duidelijk worden.
De enige taak van een cluster is het benoemen van een BR-lid. 
Hierbij speelt mee dat een BR-lid acteert zonder last of 
ruggespraak, maar wel vertegenwoordiging van een cluster is. 
Het cluster is de achterban van een BR-lid. Het BR-lid moet 
toegankelijk zijn voor clubs en leden. Het cluster moet een BR-
lid benoemen en hier regelmatig mee afstemmen. Clusters 
hebben uitdrukkelijk niet de functie van een afdeling, maar 
een cluster is een middel om invloed uit te oefenen. 
Leg uit wat last en ruggespraak inhoudt. 
Een BR-lid moet een bepaalde vrijheid hebben met kaders, 
want hij vertegenwoordigt degenen die hem gekozen hebben.
Maak helder hoe het samenspel tussen de clubs en het BR-lid 
loopt. Invloed uitoefenen is je BR-lid meegeven wat en hoe.

Informeel overleg Bondsraad - concept Inrichtingsplan
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4.1 Aantal en indeling-3
Wat is 
goed:

Wat kan beter: Wat moet beter:

Communicatie – vervolg
- Binnen een cluster wordt niet het beleid uitgevoerd, want 
dat is landelijk. Een aantal clusters kan wel op bepaalde 
gebieden samenwerken. 
Een kieskring laat weten wat de basis is, maar een cluster kan 
overstijgend zijn en bredere clusters omvatten.
- Personeel en beleid scheiden. Dat loopt nu heel erg door 
elkaar. De inrichting van de BR staat hier los van.
- Aantal BR-leden 25 of 15? Kans voor 25.
- 26e BR-lid. Hoe wordt deze verkozen, als de persoonlijke 
leden over het gehele land verspreid zijn?  Een alternatief is 
een persoonlijk lid toerekenen aan een cluster op basis van 
woonplaats. Als de groep groter wordt kun je dit nog 
voorzien, maar nu is het los zand.
Neem de mogelijkheid op met een ondergrens voor het aantal 
persoonlijke leden.

Informeel overleg Bondsraad - concept Inrichtingsplan
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4.2 Kieskringen

“Om het spoor recht te houden heb je dwarsliggers nodig” 

Informeel overleg Bondsraad - concept Inrichtingsplan

Wat is goed: Wat kan beter: Wat moet beter:

Gewogen stemmen. - Uitwerking van gewogen stemmen. Hou het 
simpel.
- De vereniging draagt kandidaten voor, het cluster 
benoemt BR-leden. Dat kan ook een persoonlijk lid 
zijn.
Helder is dat een te kiezen lid NTTB-lid moet zijn, 
maar niet noodzakelijkerwijs lid hoeft te zijn van 
de betreffende vereniging/cluster.
BR-lid voor de persoonlijke leden moet op basis 
van een drempel.

- Uitwerking van gewogen 
stemmen moet beter, maximaal 
aantal stemmen van een 
vereniging is 1,2 of 3.
- Een kieskring moet een 
kandidaat voordragen.
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4.3 Samenstelling Bondsraad

Wat is goed: Wat kan beter:

Subgroep 1:

Subgroep 2:

“Om het spoor recht te houden heb je dwarsliggers nodig” 

Informeel overleg Bondsraad - concept Inrichtingsplan

Wat is goed: Wat kan beter: Wat moet beter:

Geen functiezetels? Mogelijkheid advies door experts.
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4.4 Organisatie en procedures

“Om het spoor recht te houden heb je dwarsliggers nodig” 

Informeel overleg Bondsraad - concept Inrichtingsplan

Wat is goed: Wat kan beter: Wat moet 
beter:

- Vertegenwoordiging en borging moet niet afhankelijk zijn van een verkiezing 
eens per 3 jaar, maar ook een tussentijdse verkiezing en benoeming van een BR-
lid moet niet uitgesloten zijn. Het pleit ervoor om ook een reserve te benoemen.
Dat heeft ook te maken met stemrecht.
- Het probleem met tussentijds terugtreden van BR-leden is redelijk groot, een 
substantieel gedeelte dient de tijd niet uit. Dit is op te vangen door tussentijdse 
benoeming of door het benoemen van plv’s. 
Voorstel: voor iedere plek wordt een plaatsvervanger benoemd, die in de functie 
kan treden. Bij ontstentenis van een BR-lid is het cluster dan in ieder geval 
vertegenwoordigd. 
= Zoek meer mensen voor de functies. Hoe lang of kort de kieslijst ook kan zijn, 
het kan altijd zijn dat de lijst 0 kandidaten heeft. De Accountmanager 
Verenigingen moet dan tussentijdse verkiezingen uit kunnen schrijven. 
Kandidaten op de lijst zijn ook gekozen, maar met minder stemmen.
Kies een BR-lid, een 1e en 2e plaatsvervanger.
- Kandidaten moeten voldoen aan profiel- en functie-eisen. Het cluster bepaalt of 
ze daaraan voldoen.  Als ze er niet aan voldoen: komen ze dan toch op de lijst? 
Het profiel is leidend: kandidaten en voordragende verenigingen kijken of ze 
voldoen aan de profielen.
De centrale/landelijke Adviescommissie gaat met de kandidaten in gesprek en 
geeft vrijblijvend advies aan de kandidaat.
- Wat gebeurt er als een BR-lid niet goed functioneert? Blijft hij dan toch 3 jaar 
zitten? Ja, tenzij de kieskring zelf het Bondsraadslid uit zijn functie haalt.
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4.5 Functieprofiel

Wat is goed: Wat kan beter:

Subgroep 1:

Subgroep 2:

Subgroep 3:

Subgroep 4:

“Om het spoor recht te houden heb je dwarsliggers nodig” 

Informeel overleg Bondsraad - concept Inrichtingsplan

Wat is 
goed:

Wat kan beter: Wat moet beter:

- Beschrijving op werkzaamheden Accountmanager Verenigingen (AV), niet 
alleen een profiel. Welke werkzaamheden moet de AV uitvoeren? De AV wordt 
centrale contactpersoon.
De AV moet beleid promoten, informatie brengen en halen bij de verengingen. 
Dat is een Koppeling met de rol van de afdelingsondersteuners (AO). De AV 
kan bij verenigingen een helpende hand zijn bij het uitvoeren van beleid.
- 1,8 fte is erg weinig voor 25 clusters.
De AV is geen verlengstuk van een cluster en heeft een ander functieprofiel 
dan een AO. Ook andere financiële kaders.
- Geef verenigingen meer informatie over de taak en functie van de AV in de 
relatie met de verenigingen. Laat het functieprofiel zien.
- Per cluster 0,2 fte? 
- Wie bedient de AV? 
Dat wordt bepaalt door de directeur, want de AV is uitvoerder.
Verenigingen hebben behoefte aan deskundigheid, maar ook aan een vaste 
AV. Clusters kunnen een AV met een specifieke deskundigheid delen. 
- Het idee is dat de clusters een vaste AV krijgen en daarmee een vaste 
contactpersoon om verbinding mee te leggen. Met deskundigheid op bepaalde 
gebieden. Dat kan leiden tot verschillende profielen voor AV’s. 
- Hoeveel AV’s zijn nodig? 1,8 fte verdeeld over x-aantal personen.
1,8 fte is de maximaal beschikbare ruimte. Wat daadwerkelijk nodig is moet in 
de praktijk blijken.
- Na 2 jaar een evaluatie. Stel tijdig evaluatiecriteria op. 
- Je moet ergens beginnen, dus ga aan de slag..



Strategie

Meerjarenbeleidsplan 2018

NTTB.nl 9 oktober 2021

4.6 Afdelingsondersteuners

“Om het spoor recht te houden heb je dwarsliggers nodig” 

Informeel overleg Bondsraad - concept Inrichtingsplan

Wat is goed: Wat kan beter: Wat moet beter:

- Geen Afdelingsondersteuners
- Wel vrijwilligers ter ondersteuning bij het 
uitvoeren van taken
- Vrijwilligersorganisatie in stand houden
- Transitie is belangrijk
We gaan dit bespreken in het overleg met de AB’s
en commissies/competitieleiders.

Helder opnemen dat de functies 
in de Bondsraad en het 
hoofdbestuur onbetaalde functies 
zijn.
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2. Beleidscyclus

Wat is goed: Wat kan beter:

Subgroep 1:

Subgroep 2:

“Om het spoor recht te houden heb je dwarsliggers nodig” 

Informeel overleg Bondsraad - concept Inrichtingsplan

Wat is goed: Wat kan beter: Wat moet beter:

2023 kick-off voor de BR
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2.1 Ledenparticipatie

“Om het spoor recht te houden heb je dwarsliggers nodig” 

Informeel overleg Bondsraad - concept Inrichtingsplan

Wat is goed: Wat kan beter: Wat moet beter:

- Verenigingen opzoeken en daar 
naartoe gaan.
- 1x per 2 jaar een strategische variant 
van het meerjarenplan.
- Het verenigingscongres vervalt niet. 
- Ledenparticipatie is invloed op het 
beleid.

- Praktische problemen om het bij verenigingen te 
organiseren.
- Weghalen het woord “streven” (we gaan het doen!)
- Kijk goed naar de uitwerking van de cyclus: tijdig 
voorbereiden, tijdig verzenden stukken.
- Kostentechnisch: de bijeenkomst wordt betaald door de 
landelijke organisatie.
- Zelfevaluatie van de BR en het HB benoemen. (Regelmatig 
in BestuursOpleiding? – via de werkgroep)
- 1x per 2 jaar een strategische variant is raar als je een 4-
jarenbeleidsplan hebt.
Uitgelegd wordt dat de visie voor 4 jaar wordt vastgesteld  
en iedere 2 jaar strategisch wordt geëvalueerd en zo nodig 
bijgesteld.

- In de tekst van 2.1 weglaten “in 
de clusters” en “AV coördineert” 
(niet in deze tekst gevonden)
- Plaatje beleidscyclus duidelijk 
laten zien, zodat het voor de 
verengingen heel duidelijk is.
Regelmatig publiceren, b.v. 
opnemen in de nieuwsbrief etc.
- Bij de cyclus ook een 
evaluatiemoment inbouwen.
Zijn strategische en sportieve 
doelen niet gelijk?
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3.1 Bondsraad

Wat is goed: Wat kan beter:

Subgroep 1:

Subgroep 2:

“Om het spoor recht te houden heb je dwarsliggers nodig” 

Informeel overleg Bondsraad - concept Inrichtingsplan

Wat is goed: Wat kan beter: Wat moet beter:

- Loslaten combinatie voorzitter bondsbestuur en 
voorzitter BRV. Laat de BRV dat zelf doen. 3.2.4. 
aanpassen
- 3.1.1. 2e alinea, zin eruit halen.
- Personeel kan geen BR-lid zijn.  
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3.2 Bondsbestuur

Wat is goed: Wat kan beter:

Subgroep 1:

Subgroep 2:

“Om het spoor recht te houden heb je dwarsliggers nodig” 

Informeel overleg Bondsraad - concept Inrichtingsplan

Wat is goed: Wat kan beter: Wat moet 
beter:

- Bedrijfsvoering door Bb voor alles wat niet sportinhoudelijk is. 
- Waarom benaming HB naar Bondsbestuur? 
Ligt in de lijn Bondsraad, Bondsbestuur, Bondsbureau bovendien 
door het wegvallen van afdelingen is er geen HOOFD meer.. 
Aanpassen.
- Is de directeur nu ook ambtelijk secretaris? Op verzoek van de BR is 
nu een secretaris HB benoemd. In de toekomst is de directeur 
secretaris van het bestuur, zonder stemrecht.
- Collegiale basis: heeft dit consequenties voor het profiel van een 
bestuurder?
Aanpassen: Is in staat om delen van de sport op een hoger niveau te 
brengen. Aanpassen: 3.2. profiel algemeen bestuurslid.
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3.3 Commissies 

Wat is goed: Wat kan beter:

Subgroep 
1:

Subgroep 
2:

“Om het spoor recht te houden heb je dwarsliggers nodig” 

Informeel overleg Bondsraad - concept Inrichtingsplan

Wat is goed: Wat kan beter: Wat moet beter:

- Versimpelen: Overhevelen RC en FBC naar 
bondsbestuurscommissie.
De FBC kan naar de werkorganisatie. De RC heeft ook een 
aantal taken die tegen het bestuur in zouden kunnen gaan.
- Statutaire benoemingsperiode met evaluatiegesprekken, 
contactmomenten om behoeften en wensen op te halen via 
het vrijwilligersbeleid. 
De context ontbreekt hier. Anders verwoorden, b.v. 
Begeleiden.
Aanpassen gebruikte termen: in 3.3 Commissies zijn 
centraal of decentraal en in 3.4 Centraliseren commissies.
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3.4 Centraliseren van commissies

Wat is goed: Wat kan beter:

Subgroep 1:

Subgroep 2:

“Om het spoor recht te houden heb je dwarsliggers nodig” 

Informeel overleg Bondsraad - concept Inrichtingsplan

Wat is goed: Wat kan beter: Wat moet beter:

Bij op 1 na laatste bullit
vervangen: “juiste en realistische” 
door “weloverwogen” conclusie.
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3.5 Diversiteitsbeleid

Wat is goed: Wat kan beter:

Subgroep 1:

Subgroep 2:

“Om het spoor recht te houden heb je dwarsliggers nodig” 

Informeel overleg Bondsraad - concept Inrichtingsplan

Wat is goed: Wat kan beter: Wat moet beter:

Goed dat het er 
bewust in is gezet

In beleid (mjbp) is opgenomen: sturen op een goede verdeling 
man/vrouw.
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5.1 Bondsbureau

Wat is goed: Wat kan beter:

Subgroep 1:

Subgroep 2:

Subgroep 3:

“Om het spoor recht te houden heb je dwarsliggers nodig” 

Informeel overleg Bondsraad - concept Inrichtingsplan

Wat is goed: Wat kan beter: Wat moet beter:

- Budgetneutraliteit: blijven de reservepotjes in de afdeling.?
De BR stelt werkplannen vast op basis van het budget.  Er is 
geen AB-laag meer, maar er blijft ruimte voor b.v. een budget 
voor de organisatie van afdelingskampioenschappen. 
De aansturing gaat via de AV of het Bb. 
- Landelijke commissies of regionale/lokale commissies. De 
lijnen worden anders, maar de activiteiten blijven gelijk. Laat 
dat duidelijk zien.
- De budgetten voor reguliere en incidentele activiteiten 
blijven bestaan. Wel moet de creativiteit in de besteding van 
de budgetten beperkt worden.
- Wat zijn de huidige kosten van de afdelingen? 
180.000 totaal, ongeveer 50.000 voor afdelingstrainingen, 
bestuurskosten ongeveer 7.000, 
Maak duidelijk wat dat betekent voor verenigingen, v.v. voor 
de slotdag van de Table Starscompetitie.
- De competitie moet anders worden dan we dachten. Het 
beeld is dat er grote verschillen tussen de afdelingen zitten, 
maar dat is niet zo. Het verschil zit voornamelijk in het aanbod 
van bepaalde competities,  Daar ligt een 
communicatieopdracht. 

- De ICT kan en moet beter en 
efficiënter, gebruik makend van 
technologische mogelijkheden
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5.2 Financiële consequenties

Wat is goed: Wat kan beter:

Subgroep 1:

Subgroep 2:

“Om het spoor recht te houden heb je dwarsliggers nodig” 

Informeel overleg Bondsraad - concept Inrichtingsplan

Wat is 
goed:

Wat kan beter: Wat moet beter:

- De functie van AV is zwaarden dan die van een AO.
- Verzwaring omvang fte’s AV.
Nu 1,8 fte voor 8 personen. Bij minder AV’s is de kennis groter dan bij meer 
AV’s met minder fte’s. De voorkeur van de bondsraad gaat uit uit naar minder 
personen met hogere fte. De directeur gaat ook uit naar minder sersonen (2 
of 3). Mogelijk zijn combinaties mogelijk van een werknemer en een 
gedeeltelijke AV. Voordeel is dat de bereikbaarheid en flexibiliteit in 
aanwezigheid toeneemt bij een fulltime baan.
- Afgesproken is dat het uitgangspunt blijft dat dit budgettair neutraal moet 
worden uitgevoerd, maar mogelijk gaat dat niet helemaal lukken. Voor 
ondersteuning moet mogelijk iets meer budget worden uitgeven. We moeten 
ons daarvan bewust zijn.
- 5.2 Uitgebreidere tekst. 
- Voer in dat voor het verlenen van bepaalde diensten door het Bb betaald 
moet worden, waardoor het uitgangspunt “budgettair neutraal” wordt 
gehandhaafd.
- Gemaakte kosten tot nu toe: Overleg BR, overleg werkgroep, inzet 
deskundige. De hoogste kosten komen in de transitie.
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5.3 Overgangssituaties

Wat is goed: Wat kan beter:

Subgroep 1:

Subgroep 2:

“Om het spoor recht te houden heb je dwarsliggers nodig” 

Informeel overleg Bondsraad - concept Inrichtingsplan

Wat is goed: Wat kan beter: Wat moet beter:

Gesprekken met AB’s en commissies 
worden gepland

- Aangeven hoe de afdelingen worden uitgefaseerd. 
Aandacht voor b.v. de afdelingsarchieven en 
afdelingsactiviteiten, b.v. de uitreiking van de  Mortier 
Stokmanbokaal in Holland-Noord.
Neem dit mee in de gesprekken met de AB’s en vraag de 
AB’s om dit op papier te zetten.
- Bij afdelingsbesturen het woord “grote” weghalen.
- NTTB-BestuurdersOpleiding is een continue activiteit.


