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Routekaart kieslijst en kandidaatstelling Bondsraad KNGU 

 

Deze routekaart is het hulpmiddel bij het kiezen van de kandidaten die op de kieslijst 

geplaatst worden. De routekaart dient als rode draad voor de kiescommissie in het 

sollicitatieproces om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Daarbij wordt 

gestreefd naar een kieslijst en een Bondsraad die de leden van de KNGU zo goed 

mogelijk representeert en een Bondsraad die toezicht houdt op het functioneren 

van de KNGU. De vernieuwde Bondsraad moet in staat zijn de toezichthoudende en 

goedkeurende rol op kwalitatief niveau in te vullen.  

De focus van de kiescommissie ligt op zowel het profiel als op het aandachtsgebied. 

Indien het sollicitatieproces dit toelaat (bij aanmelding voldoende kandidaten), 

functioneert de rest van de routekaart als rode draad in het opstellen van de kieslijst.  

 

Inhoud routekaart 

1) Profiel 

2) Aandachtsgebieden 

3) Diversiteit 

4) Huidige bondsraadslid 

5) Verdeling Bondsraad over kandidaten/aandachtsgebieden 

 

1. Profiel 

Het belangrijkste is dat een kandidaat voldoet aan het algemene bondsraadsprofiel.  

De kiescommissie toetst de sollicitant aan de hand van het door de Bondsraad 

opgestelde algemene profiel voor een bondsraadslid.   

 

2. Aandachtsgebieden 

De sollicitant geeft aan welk aandachtsgebied zijn primaire keuze is en geeft 

(eventueel) een secundaire keuze aan. Deze aandachtsgebieden zijn: Marketing en 

Communicatie (2x), Financiën en Informatisering/IT (2x), Clubbestuurders (2x), 

Sporters en Ouders (2x), Trainers en Coaches (2x) en Algemene Coördinatie (1x). De 

kiescommissie bepaalt of de potentiële kandidaat voldoet aan de vooropgestelde 

en goedgekeurde eisen van het aandachtsgebied. Een potentiële kandidaat kan 

voor maximaal twee aandachtsgebieden verkiesbaar zijn en op twee kieslijsten 

komen te staan. Zo wordt gewaarborgd dat voldoende kandidaten op de 

verschillende kieslijsten staan. In de bepaling van het aandachtsgebied kan de 

kandidaat de vraag voorgelegd krijgen om in te stemmen met het feit dat hij of zij 

na twee jaar opnieuw gekozen moet worden om de taken in de Bondsraad voort te  
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zetten. Dit geldt alleen voor nieuwe Bondsraadleden. Huidige bondsraadleden 

moeten sowieso aftreden/herkozen worden na twee jaar.   

 

3. Diversiteit 

Diversiteit staat hoog op de agenda van de KNGU. Dit is in de kieslijst terug te zien 

door representativiteit van mannen en vrouwen (bij voorkeur een verhouding van 

50/50) en kandidaten met een diverse achtergrond en van verschillende leeftijden. 

Daarnaast zijn kandidaten uit verschillende regio’s vertegenwoordigd op de kieslijst.   

 

4. Huidige bondsraadleden 

Om de continuïteit van de Bondsraad te waarborgen, is besloten dat maximaal vijf 

huidige bondsraadleden een plek krijgen in de vernieuwde Bondsraad. Deze 

bondsraadleden hebben de mogelijkheid om zich tijdens de verkiezingen van 2021 

opnieuw verkiesbaar te stellen (mits de eindtermijn niet 2023 is). Huidige 

bondsraadleden doorlopen de reguliere sollicitatieprocedure en de kiescommissie 

doorloopt de stappen in deze routekaart. Het is toegestaan om meerdere van de 

huidige bondsraadleden op de kieslijst te plaatsen. Uiteindelijk benoemt de 

kiescommissie nul tot maximaal vijf van de huidige bondsraadleden in de 

vernieuwde Bondsraad.  

 

5. Verdeling van de huidige bondsraadleden 

Idealiter worden de huidige bondsraadleden, die door de kiescommissie benoemd 

worden, verspreid over verschillende aandachtsgebieden/kieslijsten. Dit vanwege 

het feit dat huidige bondsraadleden na twee jaar herkozen moeten worden. Door 

huidige bondsraadleden te verdelen over de verschillende 

aandachtsgebieden/kieslijsten wordt gestreefd naar een ideaal aftreedrooster,  

waarbij de verschillende aandachtsgebieden met ten minste één (huidig) 

bondsraadslid bezet blijven. Het bereiken van een ideaal aftreedrooster is geen doel 

op zich.  


