
 
 
 
 
6 april 2022  
 
 
 
Aan het Bondsbestuur van de KNGU 
 
 
 
Geacht bondsbestuur, 
 
Op 22 maart j.l. werden wij als bondsraad geïnformeerd over het vertrek van algemeen 
directeur Marieke van der Plas per 1 mei aanstaande. In eerste reactie hierop feliciteren wij 
Marieke van harte met haar nieuwe baan en gunnen wij haar zoals eenieder een stap in haar 
carrière. Voor de KNGU vinden wij het echter jammer dat zij onze organisatie – op dit 
moment -  gaat verlaten en doet de aankondiging van haar vertrek zorgen en vragen bij ons 
rijzen.  
 
In een informeel overleg tussen Monique Kempff namens het bondsbestuur en Vivianne 
Zeestraten namens de bondsraad zijn onze vragen aan het bestuur reeds gedeeld. Middels 
deze brief willen wij onze punten formeel uiteenzetten en het bestuur vragen om een 
schriftelijke reactie.  
 
De afgelopen jaren zijn roerig geweest voor de KNGU, als eerst met de crisis rondom de 
misstanden en grensoverschrijdend gedrag in de (top)sport. En later met de coronacrisis. Op 
dit moment is er bij vlagen (negatieve) media-aandacht rondom de compensatieregeling 
voor ex-topsporters en de (nog lopende) zaken bij het ISR, zoals bijvoorbeeld donderdag 24 
maart in Trouw.  
 
Directeur Marieke van der Plas is in onze ogen een zeer belangrijke kartrekker en een 
belangrijk gezicht voor de KNGU (geweest) in deze crises. Daarbij zijn er ook de doelen en 
uitdagingen in het huidige jaarplan en de begroting. Na het vertrek van topsportdirecteur 
Mark Meijer is Marieke in korte tijd de tweede in de top van de organisatie die de 
organisatie verlaat.  
 
De bondsraad maakt zich dan ook zorgen over de continuïteit en doorzettingskracht van de 
uitvoeringsorganisatie bij het vertrek van de huidige directeur en de periode tot de start van 
een nieuwe directeur.  
 
De bondsraad ziet een grote uitdaging voor de nieuw te werven directeur waar specifieke 
competenties voor vereist zijn, om in deze tijd zowel binnen de organisatie als naar buiten, 
de KNGU goed te leiden en vertegenwoordigen.  
 



Inmiddels heeft u ons geïnformeerd over de aanstelling van een interimdirecteur voor de 
periode tot een nieuw geworven directeur zal aantreden en de aanstelling van Jeroen van 
Leeuwen als Technisch Directeur. De bondsraad vindt het een verstandige keuze om een 
interimdirecteur aan te stellen en is verheugd te vernemen dat een nieuwe TD is gevonden.  
 
De bondsraad heeft de volgende vragen aan het bestuur: 

- Deelt het bondsbestuur de zorg dat de continuïteit en doorzettingskracht binnen de 
uitvoeringsorganisatie gevaar loopt met het vertrek van de huidige directeur. Zo ja, 
wat gaat het bondsbestuur doen om de continuïteit en doorzettingskracht te 
waarborgen.  

- Wat betekent het vertrek van de directeur in termen van risico voor het realiseren 
van de doelen in het jaarplan en de begroting?  

- Wat wordt de primaire opdracht aan de interimdirecteur, gezien bovenstaande 
vragen? 

- Hoe ziet de wervingsprocedure voor de nieuwe directeur er uit en op welke termijn 
verwacht het bondsbestuur een nieuwe directeur aan te kunnen stellen.  

- De bondsraad verzoekt de profielschets voor de kandidaat te ontvangen voorafgaand 
aan de wervingsprocedure.  

 
De bondsdraad ziet de reactie van het bestuur met belangstelling tegemoet.  

 
Hoogachtend,  

 
 
 

De bondsraad 
 
 
  
 
 


