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Beste leden van het bestuur en de Bondsraad van de KNGU, 

 

Eind 2018 zijn wij, Koos Block en Meta Neeleman, met veel enthousiasme toegetreden tot het 

bestuur van de KNGU. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en wij kijken met veel plezier 

terug op het afgelopen jaar. We maakten onder meer kennis met de positieve energie 

binnen de KNGU en de prachtige en veelbelovende toekomststrategie die stapsgewijs en 

doelgericht uitgerold wordt. Daarnaast waren we getuige en onderdeel van de belangrijke 

transitie naar het nieuwe bondsraadsmodel. Kortom: een boeiend jaar dat wij niet hadden 

willen missen. 

Tegelijkertijd hebben wij moeten constateren dat onze rol sinds ons aantreden beperkt is 

gebleven. De kern van het KNGU-bestuur is stevig verankerd en de rollen en portefeuilles 

waren al verdeeld toen wij binnenkwamen. Dat is sinds onze komst niet veranderd. Niet 

omdat wij geen rol op ons wilden nemen – integendeel – maar omdat iedereen gewoon 

prima in zijn rol zat en zit en er ook geen daadwerkelijke reden was en is om dat te 

veranderen. Eigenlijk was het bestuur zoals dat er eind vorig jaar zat prima op sterkte en dat is 

nog steeds zo. Daarmee is onze aanwezigheid in het bestuur onvoldoende zinvol voor alle 

partijen.  

Wat ook mee speelt is dat sinds begin dit jaar een nieuwe, compactere bondsraad is 

aangetreden. Dit heeft er toe geleid dat de verhouding tussen het aantal bestuursleden (7) 

en het aantal bondsraadleden (11) niet meer in balans is. Deze disbalans draagt in onze 

ogen niet bij aan de doelstelling van het moderniseren van het bestuursmodel en daarmee 

het borgen van de slagvaardigheid, kwaliteit, diversiteit en rolvastheid van de Bondsraad. 

Wij hebben daarom in goed overleg met de voorzitter besloten om onze taak als bestuurslid 

neer te leggen. Op ons besluit is met begrip en herkenning gereageerd. 

Wij zijn er trots op een jaar lang onderdeel uitgemaakt te hebben van de KNGU, een 

prachtige en ambitieuze sportbond op weg naar de toekomst. Wij zullen de KNGU met veel 

belangstelling blijven volgen en zijn overtuigd van succes, gezien de daadkracht van de 

directie, de prettige en constructieve samenwerking binnen het bestuur en een betrokken en 

energieke Bondsraad. 

Veel dank voor de samenwerking in de afgelopen periode. 

Met hartelijke groet, 

 

Koos Block, Meta Neeleman 

 

cc. Marieke van der Plas, Directeur 

 


