Overleg over de organisatieontwikkeling met de afdelingscommissieleden en afdelingsfunctionarissen
van woensdag 27 oktober 2021
Aanwezig: Aico Beugelink (RCL Noord), Rens Boer (ACL Midden), Michel Ebben (AB Gelre), Ron van
Enckevort (AO Limburg), Jan Gerretzen (ACL Gelre), Rob van Gogh (webmaster ZuidWest), Marijke
Gordijn (werkgroep Noord), Ineke de Graaf (AB ZuidWest), Rene de Gier (Jeugdzaken Midden),
Menno Haeck (coörd. Para Noord), Hans van Haren (Toernooicie West), Kelvin Heemstra (CL West),
Misja Heller (Jeugdzaken Midden), Stefan Heijnis (HB), John van Hoeven (AO Midden en Oost), Mick
van Hoof (AB ZuidWest), Wilko Huiden (Toernooicie. West), Albert Janssen (AJCL Gelre), Dicky de
Jong (afd.trainer Gelre), Albert Kuiper (RCL Oost) Henk Mes (RCL West), Marieke Meijer (AO
ZuidWest), Ellen Otten (coörd. Para Oost), Teun Plantinga (Bb), Dennis Rijnbeek (Bb), Bert van
Schaik (plv BR-lid Midden), Wiel Schers (competitiezaken Limburg), Achim Sialino (Bb), Jan Simons
(HB), Remie Vliex (BR-lid Limburg), Hans Vogelaar (AJCL West), Marthijn van der Wal (Bb), Jaap
Wals (organisatiedeskundige) en Joke Wijker (HJCL),
Misja Heller: De commissieleden gaan benoemd worden door de directeur en dat gebeurt nu door het
afdelingsbestuur (AB). Ik ervaar met de nieuwe structuur geen korte lijnen. Het is niet handig om met
een probleem of benoeming terecht te komen bij de directeur.
Antwoord: De essentie is dat je 1 werkorganisatie hebt, waarmee je beleidsconcurrentie zoveel
mogelijk voorkomt. Een voordracht vanuit de commissie komt bij de directeur via de voorzitter van de
commissie, de directeur benoemt formeel. Het moet duidelijk zijn wie benoemt (of ontslaat). Dat geldt
voor landelijke én regionale commissies. In de verrichting wordt gekeken of alle regionale commissies
moeten blijven bestaan of omgevormd moeten worden naar een centrale commissie.
De Accountmanager Verenigingen (AV) krijgt daarin ook een rol. De lijnen zijn lokaal kort omdat de
Accountmanager Verenigingen (AV) dicht bij is en verbindingen kan (en zal) leggen. (Zie ook de
reactie over de gestelde vragen in de chat!)
Misja Heller: Ik begrijp dat de afdelingsbestuurslaag ertussenuit gaat omdat deze niet bezet wordt,
maar ik zie niet dat de commissies gevuld worden. Ik schrik van de uitspraak over het centraliseren
van commissies, omdat ik dan in voorkomend geval ook de taken van mijn buurman moet opvangen.
Antwoord: Het gaat erom welke commissies centraal georganiseerd kunnen worden, maar als het een
regionale commissie moet blijven gebeurt dat.
Misja Heller: Het antwoord stelt mij niet gerust. Ik zie geen betere bezetting en betere kwaliteit van de
commissies en ik weet niet of je dat met een systeemverandering bereikt.
Antwoord: De centrale commissies kunnen ook decentraal organiseren. We hopen dat alle vrijwilligers
aanblijven en elkaar steunen in de activiteiten. De AB’s verdwijnen niet alleen omdat ze niet bezet
worden, maar ook om dichter bij de verenigingen te komen en de beleidsconcurrentie te voorkomen.
Albert Janssen: De directeur gaat niet alleen het personeel Bb aansturen, maar ook de commissies.
Aangezien hij verantwoordelijk wordt, zou ik ook participatie verwachten.
Antwoord: De directeur benoemt het personeel en in formele zin ook de commissies die onder de
werkorganisatie vallen. Hij zal de verantwoordelijke collega’s aansturen (of landelijke functionarissen
of voorzitter van een landelijke commissie). Bovendien vervult de directeur binnen het Bondsbestuur
de rol van ambtelijk secretaris.
Wilko Huiden: Het AB West is vanwege deze ontwikkelingen gestopt. Wat gaan de AB-leden doen,
want ze worden eigenlijk op non-actief gezet.
Antwoord: We streven er maximaal naar om de vrijwilligers te behouden. Voor AB-leden wordt dat een
andere rol, hetzij in een uitvoerende rol in landelijke of regionale commissie, hetzij als BR-lid.
Wilko Huiden: Als afdelingen helemaal worden opgeheven, wat betekent dat dan b.v. voor de
afdelingskampioenschappen.
Antwoord: Deze blijven bestaan, misschien in de toekomst onder een andere naam. De basis is dat
goedlopende activiteiten worden gehandhaafd en die willen wij niet weghalen. B.v. de Afdelingskampioenschappen worden niet altijd binnen de afdelingsgrenzen gehouden (denk aan de Zeeuwse,
Groningse, Friese en Drentse Afdelingskampioenschappen).

Joke Wijker: Het idee is om iedere kieskring uit ongeveer 20 verenigingen te laten bestaan. Voor
Holland-Noord betekent dat dat bijna alle verenigingen in 1 kieskring zitten, maar deze hebben te
maken met heel verschillende belangen.
Antwoord: De kieskringen zijn nog niet ingedeeld. We moeten in de verrichting kijken wat de beste
indeling is.
Misja Heller: Ik hoor dat nog gekeken moet worden naar de kieskringen, de verdeling van commissies,
enz. Mijn zorg is dat we besluiten tot een verandering in de organisatie terwijl nog niet helder is wat
het in detail precies betekent. Er wordt nagedacht, maar concrete informatie is er nog niet. Ik stel voor
om een half jaar extra de tijd te nemen om een beter en concreet beeld voor de lokale commissies en
leden te presenteren. Het blijft nu te vaag.
Antwoord: Dit is opgenomen in de richting, inrichting en verrichting. Dit wordt verder uitgewerkt in 2022
en besloten in november 2022. Als in juni blijkt dat de commissies niet gevuld kunnen worden, dan
volgt in november geen besluit. De basis moet op orde zijn. Een aantal commissies is al gevuld, maar
een aantal commissies moet nog gevuld worden. Daar moeten we hard aan werken, ook via het
vrijwilligersbeleid. Wij nemen deze zorg serieus en we moeten dit borgen voordat het besluit genomen
wordt.
Marieke Meijer vraagt in hoeverre de verenigingen invloed hebben op de indeling in een cluster en of
de wens van verenigingen wordt meegenomen.
Antwoord: We moeten goed en zorgvuldig kijken voordat we een indeling maken, omdat bepaalde
verenigingen al samenwerken. Het zijn nu kieskringen waarvan de enige taak is een BR-lid af te
vaardigen (die naam dekt de lading en functies). In afdelingen zijn goede initiatieven, het zou zonde
zijn om dat los te laten en verplicht in een kieskring op te nemen.
De kieskring is niet een vervanging van de afdeling. Het wordt ook besproken in het CvV.
Marieke Meijer wil weten wiens verantwoordelijkheid het opzetten/vullen van de commissies is.
Antwoord: De AV is leidend en heeft contacten met meerdere kieskringen om dit te bundelen. De
commissies kunnen ook zelf initiatieven nemen. De aansturing loopt nu via het AB, maar in de
toekomst loopt het waar het goed gaat zelfstandig en heeft de AV overleg met een
commissievoorzitter. Bij problemen/leegloop is het signaal snel bij de directeur.
Rens Boer vraagt of er al een concreet plan is over de competitie of dat b.v. de 4 kieskringen van
Midden Nederland over de competitie beslissen.
Antwoord: De kieskringen benoemen alleen een vertegenwoordiger voor de Bondsraad.
Rens Boer vraagt of de competitiereglementen centraal worden.
Antwoord: Eenheid van beleid betekent één competitiegeheel voor heel Nederland, maar wel met een
reglement dat ruimte geeft voor goede varianten.
Rens Boer wil weten hoe dat in de praktijk wordt geregeld per 1-1-2023. Speelt iedereen dan dezelfde
competitie?
Antwoord: Nee, de reglementen (dus ook de competitiereglementen) worden in 2022 aangepast en
zullen ruimte geven om bestaande goedlopende activiteiten te borgen.
Aanvullend: We hebben de 8 Afdelingscompetitiereglementen naast elkaar gelegd. 85% komt overeen
en het restant moet aangepast worden. Maar het is wel de bedoeling dat goede voorbeelden van
competities en toernooien verspreid worden. We horen heel veel beperkingen, maar we willen deze
wegnemen.
Misja Heller zegt dat de uitleg overeen komt met hetgeen in de regiobijeenkomst is gezegd. Maar
Jaap geeft een andere en zegt dat we moeten werken naar één competitiegeheel.
Antwoord: In essentie moeten we vanuit de verschillende reglementen komen tot 1 reglement.
Misja Heller vraagt hoe de diverse competitievormen worden geregeld.
Antwoord: Probeer zoveel mogelijk dezelfde competities op dezelfde manier te organiseren.
Misja Heller adviseert om voorzichtig te zijn met hoe je het zegt en het eenduidig en duidelijk uit te
leggen.
Antwoord: Daar waar het uniform kan moet je het doen, daar waar het niet kan moet het anders.
Nogmaals, wat goed is blijven we behouden.

Albert Janssen adviseert om m.b.t. de verworvenheden in de afdelingen voorzichtige stappen te
zetten. Reglementen kunnen we nog finetunen.
Rens Boer vraagt wie beslist over aanpassing van het verschil als dit toch blijft. Dit was vroeger de
ALV.
Antwoord: Aanpassing van reglementen gebeurt door het HB of de Bondsraad. We moeten scherp
zijn op het regelen van de afdelingsreglementen. Ook de Competitiecommissie zou snelle en flexibele
besluiten kunnen nemen, daar waar mogelijk de BR of HB niet nodig zijn.
Bert van Schaik vraagt naar de positie van de verenigingen in het nieuwe model. Nu hebben de
verenigingen invloed op de competitieopzet, m.n. de opzet van regionale competities, via de ALV.
Antwoord: De inspraak van de verenigingen loopt in de beleidscyclus via de BR-vertegenwoordiger.
Bert van Schaik legt de huidige lijn via de ALV naast de nieuwe lijn en vraagt welke korter is.
Antwoord: Via de commissies of via het Bondsbestuur is deze kort; de langste lijn is via de Bondsraad.
De huidige goedlopende competitievormen willen wij behouden.
Bert van Schaik wijst erop dat sommige verenigingen in de regio’s hebben deze opzet gemaakt en via
de ALV in laten voeren. De lijnen zouden net zo kort moeten blijven als ze nu zijn.
Antwoord: We willen zoveel mogelijk competitievormen blijven aanbieden, alleen loopt de
besluitvorming anders.
Bert van Schaik zegt dat de afstand tussen de verenigingen en beleid korter moest worden. Hij vraagt
deze toets mee te nemen in het model, want iedere vereniging spreekt allereerst over de competitie
en dan pas over de rest.
Wilko Huiden stelt voor om bij gebreke van een ALV ieder jaar een overleg met alle wedstrijdleiders te
organiseren, zodat we voor alle competitiezaken korte lijnen houden.
Misja Heller constateert dat verandering van de competitie via de BR loopt en via de kieskring moet
worden ingebracht. Dat gaat om 8 competities en 26 kieskringen, dus een verandering in een
afdelingscompetitie moet een verandering via 3 kieskringen worden voorgesteld. Dat voel ik niet als
kortere afstand.
Antwoord: Grote wijzigingen lopen via de BR, maar kleinere wijzigingen lopen via de centrale of
decentrale commissie voor competitiezaken of het BB. De verbinding naar verenigingen is belangrijk.
Misja Heller denkt dat het langer kan duren als een BR reglementen moet aanpassen, terwijl dat nu
veel sneller kan en dan sneller zou moeten.
Antwoord: De zorg is helder.
Marthijn van der Wal: vanuit de werkgroep een aanvulling: praktisch gezien: de
afdelingscompetitiecommissies moeten blijven. Bijvoorbeeld de voorzitters van al die commissies
bijeenbrengen in een centrale commissie en daar een besluit laten nemen.
Die commissie kan een landelijke commissie voor afdelingscompetitiecommissies of een samen met
het Bb te vormen commissie.
Bert van Schaik voelt veel voor de aanvullende suggestie van Wilko: daarmee wordt zeggenschap
door de verenigingen jegens de regionale competitiecommissies gecreëerd, daar waar nu de invloed
van verenigingen is geborgd in de regionale competitiecommissie.
Dicky de Jong merkt op dat in Gelre veel samenspraak plaatsvindt tussen de afdelingstrainer en de
verenigingen en vraagt hoe dat in de toekomst gaat.
Antwoord: We implementeren de RTN-structuur, waarbij dit landelijk wordt gestuurd met een regionaal
karakter.
Dicky de Jong vraagt wat met de huidige RTC’s gaat gebeuren.
Antwoord: Deze worden opgeheven en gaan over in het RTN-beleid.
De opzet en onze intentie is om dicht bij de leden en verenigingen te blijven en daarvoor maatwerk toe
te passen.
Jan Simons eindigt met zijn vaste slogan “De NTTB zijn en blijven we samen!” en bedankt voor de
bijdragen.

Opmerkingen en vragen/antwoorden in de chat:
[woensdag 20:28] NTTB - Marthijn van der Wal
Misja, aanvullend op Jan/Achim: voor sommige commissies lijkt het nu al wel duidelijker waar zij
onder gaan vallen. Voorbeelden:
Jeugdplatformen. Logisch lijkt dat deze onder Sportparticipatie vallen.
[woensdag 20:30] NTTB - Marthijn van der Wal
Zo moeten we met elkaar per onderwerp / beleidsterrein bekijken waar de meest logische
verbinding is. Gedachten zijn hierover al wel binnen de werkgroep, maar zoals Jan aangaf komt
dit zeker snel aan de orde als we in de fase van 'verrichten' komen.
[woensdag 20:32] Remie Vliex
Teun Plantinga:
Beste Remie, kun jij aangeven wat voor jou de belangrijkste functies zijn die de
afdelingsondersteuners invullen waardoor zij onmisbaar zijn?
[woensdag 20:33] Teun Plantinga
Remie Vliex
Dat wil ik wel graag, maar daar wil ik ook onze gewaardeerde afdelingsondersteuner Ron van
Enckevort bij willen betrekken.
[woensdag 20:33] Remie Vliex
NTTB - Achim Sialino
Remie, dat is bij de afdelingen opgevraagd en ook uit NAS gehaald. Misschien kunnen wij dit
buiten deze chat nader nagaan?
Remie: Zeker!
[woensdag 20:37] Remie Vliex
Teun Plantinga
Dank: graag na de meeting komende dagen per mail naar mij of naar één van de collega's van het
bureau. We willen nl niets over het hoofd zien!
Remie: Beste Teun, dan nemen wij na dit weekend contact met je op. Bedankt voor nu.

