
 
 

 
 
Aantekeningen van het overleg met de Afdelingsbestuurders 
 
Aanwezigen: Michel Ebben - Gelre, Irene Faber - HB, Hans Frikken - Noord, Ineke de Graaf – 
ZuidWest, Antoinette de Jong, Sven Kaptein - Oost, Fokke Kraak - Oost, Arjen Kreike – Holland-
Noord, Michel Offringa - Oost,  Lucien Scaf - Limburg, Achim Sialino - Bb, Jan Simons - HB, Thijs van 
Veen - Midden en Jaap Wals - organisatiedeskundige  
 
Thijs van Veen vraagt waarop het aantal van 25 kieskringen is gebaseerd. 
Antwoord: we willen zo dicht mogelijk bij de verenigingen komen en de kieskring kleinschalig houden. 
De kieskringen zullen uit 18-22 verenigingen bestaan en dan kom je op 25 kieskringen. 
Kieskring is een term van voortschrijdend inzicht en is een suggestie die vanuit de verschillende 
regiobijeenkomsten is gegeven. 
 
Michel Offringa vraagt of vanuit de regiobijeenkomsten nog interessante punten zijn gekomen die voor 
deze bijeenkomst nuttig zijn. 
Antwoord: De gemaakte aantekeningen zijn voor de informele BR-vergadering aan de BR-leden ter 
beschikking gesteld. Deze aantekeningen worden bij de stukken gevoegd. 
 
Wij horen graag van de afdelingen hoe de overdracht georganiseerd moet worden en hoe de 
commissies in de afdelingen werken. 
Er is een grote wens vanuit de BR, HB en Bb om deskundigheid en kennis te behouden. Daar wordt 
grote waarde aan gehecht en daar hebben we allemaal groot belang bij. Zeker omdat nu niet alle BR-
zetels bezet zijn. 
 
Arjen Kreike zegt dat 2022 een overgangsjaar zal zijn. Hij denkt dat de nodige aandacht gegeven 
moet worden aan de huidige situatie en de AB’s zijn daarin nog nodig. Hij vraagt hoe daarmee 
omgegaan wordt. 
Antwoord: De situatie is dat de AB’s leeglopen en het HB verricht hand- en spandiensten. In het 
overleg van het CvV zal nogmaals onder de aandacht worden gebracht dat het HB de AB’s nodig 
heeft voor de goede transitie. De oproep wordt gedaan om het te laten weten als het AB een behoefte 
heeft. 
 
Fokke Kraak constateert dat het de bedoeling is om kennis te behouden, terwijl AB’s leeglopen. Hoe 
wordt gedacht in de toekomst al die posten te bezetten als de AB-laag verdwijnt en daarmee de AB-
leden. Nu zijn er 24 BR-zetels en die zijn niet allemaal bezet. Waar komen die mensen vandaan? 
Antwoord: We gaan ervan uit dat een aantal AB-leden actief blijft en dat door de nieuwe structuur en 
inspraak meer vertegenwoordigers te motiveren zijn. 

 
Fokke Kraak: Hoe groot zal de participatie van BR-leden worden in de nieuwe structuur? 
Antwoord: Dat is niet expliciet onderzocht maar er zijn ook geen signalen ontvangen dat de huidige 
Bondsraadsleden die het proces in gang hebben gezet en begeleiden niet verder inzetbaar zijn.  

 
Fokke Kraak: Als de AB’s worden opgeheven verdwijnt ook het CvV. 
Antwoord: Dat klopt, dat heeft het CvV al geconstateerd. 
Aanvullend: Er is geen garantie over het aantal mensen dat zich in wil blijven zetten. De praktijk bij 
andere bonden is dat een aantal mensen besluit te stoppen, maar ook dat nieuwe mensen zich 
aanmelden. Het blijft moeilijk maar met ieders inzet is het niet onmogelijk. 
 
Arjen Kreike: Moeten de AB-leden blijven doen wat ze nu doen? 
Antwoord: Daar waar AB’s zijn hoeven zij hun activiteiten niet te veranderen vóór 1-1-2023. 
Jan doet een sterk beroep op de huidige voorzitters om de vrijwilligers ook per 1-1-2023 actief te laten 
zijn. 
 
Hans Frikken: De Afdelingsondersteuner (AO) verricht in Noord essentieel werk. Die structuur is met 
de nieuwe situatie eindig. Hoe behoud je deze mensen voor de toekomst in een andere vorm? 



Antwoord: Dit was ook binnen de BR een discussie. In de werkgroep is het uitgangspunt: de inzet van 
de Accountmanager Verenigingen (AV) moet binnen de huidige financiële kaders en budgetten 
passen. De inzet van AV’s is niet te realiseren binnen de huidige functies van de AO’s. Als dit 
essentiële functies zijn en het CvV vraagt hierom, dan moeten oplossingen gezocht worden en keuzes 
gemaakt worden. Geld volgt beleid, maar de werkgroep ziet dit niet binnen de kaders gebeuren. 
Alle AO’s zijn geïnformeerd. De bespreking in de informele BR heeft niet geleid tot grote 
aanpassingen. Benadrukt wordt dat het besluit nog niet is genomen en er is nog altijd de mogelijkheid 
tot inspraak. 
 
Hans Frikken constateert dat de functieomschrijving van AO en AV verschillend zijn. Een AB staat 
gevoelsmatig al redelijk ver van de verenigingen af. Dat geldt ook voor de AV, maar minder voor de 
AO. Kan een andere naam worden gekozen om het dichtbij-gevoel te houden? 
Antwoord: Nabijheid van de AV is cruciaal, maar dat moet binnen de huidige uitgangspunten 
budgettair neutraal worden gerealiseerd. 
 
Sven Kaptein: is het de BR duidelijk wat de taken van AO’s en AB’s waren om een goede beslissing te 
kunnen nemen? 
Antwoord: in oktober is dit uitgebreid met de BR-leden besproken. Het is een afweging tussen 
budgettair neutraal en de behoefte van verenigingen aan ondersteuning. In de nieuwe structuur 
worden verenigingen directer ondersteund.  
 
Sven Kaptein vraagt om duidelijk te maken waar wat in de organisatie gaat plaatsvinden. 
Antwoord: Wij kijken hoe we het accent voor de BRV van 11/12 kunnen leggen. 
Aanvullend: dat geldt ook voor de werkorganisatie en het Bb. 
 
Sven Kaptein: Over de invulling is uitvoerig gesproken, maar denk ook na over exit-plannen, 
beoordelingen, enz. 
Hoe zit het met termijnen, beoordelingen etc van kiesmannen? 
Antwoord: in het nieuwe organisatiemodel is gekozen voor continuïteit van de BR: een vaste groep 
met een aantal mensen die zich bezig houdt met realisatie van de vastgestelde strategie. De 
Bondsraadsleden worden voor 3 jaar gekozen en dan volgen nieuwe verkiezingen. De verwachting is 
dat het merendeel van de Bondsraadsleden bij nieuwe verkiezingen niet zullen aftreden, maar ook zal 
instroom/doorstroom plaatsvinden waardoor continuïteit gewaarborgd wordt. Bij tussentijds aftreden 
gaan we ervan uit dat in iedere kieskring een reservelijst is met vervangers/opvolgers. 
We gaan uit van het zelfreinigend vermogen van de BR als BR-leden niet functioneren. Ook dan kan 
een beroep op de reservelijst worden gedaan. 
 
Sven Kaptein vraagt hoe dat voor de werkorganisatie en HB is en met name voor het Bb. 
Antwoord: De hele organisatie verandert en het Bb krijgt een andere rol, meer coördinerend. Voor het 
Bb moet gekeken worden dat de juiste mensen op de juiste plek komen. Voor commissies is in de 
stukken een procedure voor de benoemingen opgenomen. Voor de bestuurlijke organisatie volgen wij 
de code Goed Sportbestuur van NOC*NSF en gaan we uit van de zittingstermijnen van 3x 3 jaar. Voor 
leden van commissies willen wij dat niet hanteren. Overigens: als een uitleg met goede onderbouwing 
wordt gegeven kan de zittingstermijn ook langer zijn. 
 
Sven Kaptein vraagt naar de verantwoordelijkheden bij het benoemen van personeel.  
Antwoord: De directeur gaat over het aanstellen van personeel en het HB gaat over het aanstellen van 
de directeur. 
 
Michel Offringa vraagt wanneer ce termijn van de voorzitter van het HB eindigt. 
Antwoord: Dat is december 2022. 
 
Michel Offringa vraagt naar het aantal aan te stellen AV’s en het aantal kieskringen per AV. 
Antwoord: Op dit moment is 1,8 fte beschikbaar (huidige fte’s AO’s + coördinatie).In de informele BR-
vergadering is benoemd dat de BR-leden meer verantwoordelijkheden voor de AV’s zien en dat dit 
dus een zwaardere functie is. Dat kan invloed hebben op de formatie. 
Suggestie: geef niet de voorkeur aan veel verschillende kleinere contracten, maar aan goed 
bereikbare personen, die dan mogelijk meer kieskringen bedienen. 
 



Irene Faber komt terug op de vraag hoe de rol van de AO’s opgevangen wordt. Dat zal deels door de 
AV’s gebeuren, maar ook door forse inzet op verenigingsontwikkeling; mogelijk niet alleen via de AV’s, 
maar ook via gemeenten, e.d. 
AO’s worden niet overal op dezelfde manier ingezet. Het zou praktisch zijn een conversieschema op 
te zetten om aan te geven waar taken nu zitten en waar ze in de toekomst worden neergelegd. 
Maak de verenigingen duidelijk wat er gaat veranderen. 
 
Arjen Kreike vraagt naar de rol van de AO’s met het oog op de aankomende functionerings-
/beoordelingsgesprekken om ook inzicht te geven in de toekomst en pleit ervoor om zeker ook naar de 
competenties van de AO’s te kijken. 
Hij vindt “Verenigingscoördinator” een betere naam dan Accountmanager Verenigingen. 
 
Fokke Kraak zegt dat hem niet helemaal duidelijk is wat een afdeling doet en wat het Bb doet. Nu is 
het Bb uitvoerend en wordt dan coördinerend, maar veel dingen zijn nog helemaal niet helder. 
Antwoord: Er is al veel bekend en in 2022 volgt de nadere detailinvulling. 
Aanvullend: We weten redelijk goed wat AB’s doen, maar dit is niet tot in detail onderzocht. In de loop 
van 2022 worden de organisatiestructuren duidelijker. We moeten het gezamenlijk doen en we hopen 
dat iedereen meedoet. 
 
Fokke Kraak vindt het vreemd dat we wel hopen, maar dat het niet is onderzocht. Er is nog geen idee 
van hoe en wat, maar de organisatie wordt wel veranderd. 
Antwoord: De reden waarom we dit doen is dat het doorgaan op deze weg doodlopend is. Een 
analyse heeft aangetoond dat er behoefte is aan verandering door toezicht, strategie, 
beleidsvoorbereiding en uitvoering uit elkaar te trekken. Daarom wordt de uitvoering van activiteiten 
neergelegd bij het Bb en commissies. De veronderstelling dat mensen beschikbaar zijn wordt gestaafd 
door de resultaten bij andere bonden. 
 
Hans Frikken vraagt naar de ervaring met het verloop van BR-leden met de maximale zittingstermijn 
(3x 3 jaar). Op een bepaald moment komt een grote groep nieuwe BR-leden waardoor kennis verloren 
gaat. 
Antwoord: De praktijk wijst uit dat een aantal mensen afhaakt, maar ook gaat een aantal mensen door. 
Het is wel een uitdaging om een voldoende aantal BR-leden te werven. Kijk daarvoor ook buiten de 
eigen kring. 
Een conversielijst aanleggen, namen doorgeven en suggesties doen: dat moeten we met z’n allen 
doen. 
Aanvullend: Er is grote behoefte aan medewerking bij de transitie. Na het overleg met de AB’s volgt 
maatwerk. De input die geschikt is voor andere afdelingen wordt daarin ook meegenomen. 
 
Michel Offringa vraagt op welke termijn het overleg met de afdelingen wordt gepland. 
Antwoord: Dat is bij voorkeur in het voorjaar 2022. 
 
Thijs van Veen vraagt hoe de verkiezing van een BR-lid in een kieskring verloopt. Moet dat een 
vergadering van 20 verenigingen worden? Zo ja, wie gaat dat dan organiseren? 
Antwoord: Het proces start met kandidaatstellingen uit de verenigingen en in een digitaal overleg kan 
met gestaffelde stemmen gestemd worden. 
 
Thijs van Veen vraagt of de AV dit organiseert. 
Antwoord: Ja 
 
Sven Kaptein vraagt of de vergadering van morgenavond bestemd voor landelijke commissies en 
functionarissen. 
Antwoord: Nee, dat overleg is voor afdelingscommissies en afdelingsfunctionarissen. 
 


