
 

 
1 

 

 

 

Bijeenkomst:    Vergadering van de Bondsraad 

Datum:    13 april 2019  

 

Locatie:    Huis Het Bosch te Lexmond 

Aanwezig bondsbestuur: Monique Kempff, Hetty Mulder, Fieke Willems,  

Hugo Hollander, Ab Warffemius, Meta Neeleman en 

Koos Block 

Aanwezig bondsraad: Leo Cuijpers, Harrie Garritsen, Wil de Gids,  

Loek Heinsman, Sjaak Paulides, Luuk Swiers,  

Kees Verkerke, Rien van Weele, Johan van Dam,  

Mark Tempelman, Kees ten Cate, Paula van de 

Wijngaart en Mark Zwaan 

Afwezig bondsraad: André Vliek, Wim Zegers, Johan Postema, Stefan Probst 

(m.k.) en Harrie van Schie 

Aanwezig KNGU: Marieke van der Plas, Naomi Boer, Manon Crijns,  

Noël van Tilburg, Marijn Boumans en Eugenie Verkerk 

(verslag) 

Aanwezig namens statutencsie: Han van Galen 

 

1. Opening  

Monique opent de vergadering om 10.00 uur en heet iedereen hartelijk welkom. Speciaal 

welkom aan Han van Galen, vanwege deze extra vergadering en dank voor het vele 

werk dat de statutencommissie heeft verricht inzake de juridische aanpassingen van de 

statuten en het huishoudelijk reglement (HR). 

 

Monique geeft aan dat het vandaag om een extra besluitvormende vergadering gaat 

inzake juridische aanpassingen en de nieuwe Bondsraad 2.0. 

  

2. Mededelingen 

a. Monique deelt mee dat de bondsraadsvergadering van 21 juni naar 27 juni 2019 is 

verzet vanwege de planning van de bondsraadsverkiezingen. 

b. Marieke licht toe dat de KNGU actief is betrokken bij de realisatie en implementatie 

van het Sportakkoord rond vijf thema’s; afgelopen zomer is een akkoord gesloten met 

gemeenten, sportbonden en VWS. Specifiek hebben we als KNGU ingezet op de 

pedagogische visie (samen met KNVB). Ten tweede gaat het om de ‘Vaardige 

generatie’; een project waarmee de motorische vaardigheden van kinderen moeten 

worden vergroot. Dit doen we samen met KNVB, Nevobo en KNHB. Hierbinnen wordt 

‘Bewegen met nijntje’ doorontwikkeld om nog meer kinderen te bereiken.  
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Gemeenten hebben ook geld beschikbaar voor lokale sportakkoorden, goed om dit in 

de gaten te houden op clubniveau. Wij informeren de clubs zoveel mogelijk als KNGU, 

zodat zij ook hierin kunnen participeren. Er komen twee subsidierondes voor 

gemeenten om in te tekenen op het Sportakkoord (in april en in het najaar), middels 

een sportformateur via de gemeente. Marieke roept de bondsraadsleden op om hier 

ook actief mee aan de slag te gaan bij hun eigen club/vereniging. Kees V geeft aan 

dat er in Zeeland een intentieverklaring is getekend met de gemeente. Kees geeft nog 

als tip aan het Bondsbureau mee: informeer de clubs tijdig hierover. 

 

3. Vaststellen agenda  

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Benoeming notulencontrolecommissie 

Iedereen is akkoord met het benoemen van Mark Zwaan en Paula van de Wijngaart in 

de notulencontrolecommissie. 

 

5. Vaststellen notulen en actiepuntenlijst vorige vergadering (d.d. 12 december 2018) 

Opmerking Kees V: van te voren is al meegedeeld aan Kees dat het aangepast is, maar 

Kees V wil toch even vermelden dat het ‘Kees’ is met een K en niet met een C.  

 

Het verslag en de actielijst van de vorige vergadering worden hierbij vastgesteld, met 

dank aan Els van de Mast die deze vergadering heeft genotuleerd. 

 

Actielijst: 

Punt 2. Voorselectie van accountantskantoren is afgerond. Uit vier kantoren zijn twee 

accountants geselecteerd. Met deze twee accountants is een selectiegesprek ingepland op 

30 april a.s. Hugo, Marieke, Wim en RienvW zitten in de selectiecommissie.  

Punt 3: afronding vandaag, kan eraf. 

Punt 4: laten staan. 

Punt 5: aanleveren 2 A4-tjes basis portfolio: is in januari verstuurd. Leo geeft aan dat 1 

onderwerp erg opviel. Bij organisatieadvies en accountmanagement staat bij het versterken 

van de relatie tussen clubs en KNGU dat het resultaat ‘anticiperen op ledenontwikkeling is’. 

Dat is geen resultaat, maar vanzelfsprekend. Leo wil graag een toelichting hierop.  

Noël geeft een toelichting hierop: het betekent dat we als KNGU een rol hebben in het 

monitoren van onze ledenontwikkeling. Dit gebeurt middels kwartaalrapportages waarbij we 

het patroon van afgelopen jaar en vergelijking kwartalen met vorige kwartalen monitoren. 

Meest opvallende ontwikkelingen in ledenstijging en ledendaling bij clubs wordt zo 

gemonitord. De clubs met een forse ledendaling van het ene naar het andere kwartaal (> 

dan 40 leden / > dan 30%) worden uitgefilterd en, afhankelijk van het seizoenspatroon, 

contact mee opgenomen om kennis te krijgen van correctheid en achterliggende redenen. 

Daarnaast werkt het ook andersom (is nog in ontwikkeling): wat kunnen we leren in onze 

dienstverlening, naar andere clubs toe, van die clubs welke een forse ledenstijging kennen. 

Hoe kunnen we deze good practice verbinden naar andere clubs toe. Bovenstaande 

monitoring is een van de acties die in samenspraak met onze accountant tot stand is 

gekomen. Zodat de accountant ook kan toetsen op waarde en volledigheid m.b.t. (proces 

van) op te halen bondscontributie. 
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Punt 6: accommodatiebeleid: aanvullende informatie is ‘ter informatie’ gedeeld. In de 

oordeelsvormende vergadering van oktober wordt hier uitgebreider op ingegaan. Het 

opleidingskader ‘Groene Weide’ zal ook in de oktobervergadering aan de orde komen.  

 

6. Ter besluitvorming: Juridische aanpassingen en Bondsraad 2.0 

a. Juridische aanpassingen statuten en HR (ter besluitvorming) 

Er is heel hard gewerkt aan alle stukken door de Statutencommissie en door de leden 

en het projectteam van de werkgroep Governance. Ab geeft de nodige uitleg 

hieromtrent. Wijzigingen zijn doorgevoerd op basis van het advies van notariskantoor 

Hekkelman, n.a.v. de KNGU-strategie en ook is er gekeken naar waar het 

korter/beter/slimmer kan. De statuten is het hoogste wat we aan reglement hebben 

binnen de bond en het is een wettelijke verplichting dat de statuten bij de notaris 

worden vastgelegd.  

 

Het huishoudelijk reglement ligt hieronder, dit wordt nog geredigeerd, maar het is wel 

noodzaak om dit vandaag vast te stellen. Ab vraagt of er t.a.v. de inhoud van de 

statuten nog vragen/opmerkingen zijn? 

Paula: Paula wil graag iedereen vertrouwen, maar verzoekt een ieder om de statuten 

goed door te nemen.  

Wijziging statuten, art. 7: verplichtingen van de leden; er is hier een wijziging in 

aangebracht, mocht er een contributieverhoging komen, kan je niet per direct 

opzeggen, maar met een opzegtermijn. Dit is een wezenlijke wijziging.  

Mark T: Mark heeft een aantal tekstuele wijzigingen; deze zal hij mailen.  

M.b.t. art. 4: hij mist hier de commissies, zou dit toch graag ergens benoemd zien. Ab 

licht e.e.a. toe hoe dit is ontstaan en dat het is opgenomen in het huishoudelijk 

reglement. Mark T wil graag een verwijzing naar het artikel in het HR, dat er meer recht 

wordt gedaan aan de vrijwilligersorganisatie. We gaan hier nu een beetje aan voorbij. 

Conclusie: het wordt opgenomen in de statuten (het wordt als extra art. 4 opgenomen: 

een verwijzing naar het huishoudelijk reglement).  

Paula: art. 14, bevoegdheid Bondsbestuur inzake commissies, maar dit komt niet terug 

in art. 18 waar alle andere commissies worden vernoemd. Daar komt wel een 

toetsingscommissie voor. Han geeft aan dat alle commissies in hoofdstuk 2 worden 

genoemd. Paula verzoekt om art. 14 dan te wijzigen, waarin wordt opgenomen dat het 

Bondsbestuur bevoegdheid krijgt om commissies in- en aan te stellen.  

De statuten worden artikelsgewijs doorgenomen, bij de volgende artikelen is een 

opmerking geplaatst: 

Art. 3 (Paula): geeft aan dat historisch besef nodig is, maar moet dit in de Statuten? Er 

wordt besloten  om het zo te laten staan. Het merendeel vindt het juist wel sterk. 

Art. 8: getoetst door ISR, einde lidmaatschap: inzake opzegging. (Mark T): vraagt of 

deze vereisten ergens staan beschreven of staan deze in het HR? Zo niet, kan hier dan 

een verwijzing naar komen? Han geeft aan dat we niet kunnen blijven wijzigen, anders 

moet het iedere keer naar de notaris. Aanpassing: eisen wordt verplichtingen. 

Art. 9, punt 1(Mark T): welke organen worden hier bedoeld? Fieke geeft aan dat dit in 

art. 4 wordt beschreven. Punt 6: waarom nu 2 weken i.p.v. 3 weken voor het verzenden 

van de stukken voor de vergadering? Marieke geeft aan dat 2 weken voldoende is om 

iedereen te informeren; de Bondsraad gaat hiermee akkoord. 
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Art. 10, punt 1 (Mark T): technisch voorzitter, wat wordt hiermee bedoeld? Er wordt 

besloten om technisch eruit te laten, alleen voorzitter laten staan.  

Bij punt 4 de laatste zin weglaten -> dit ter beoordeling van de voorzitter. Dit is alleen 

aan de orde als er iemand van buitenaf bijvoorbeeld een presentatie komt geven, niet 

als er mensen bij de vergadering aanwezig willen zijn als toehoorder.  

Het is dus vrij toegankelijk voor leden.  

Besloten wordt om dan punt 3 en 4 om te draaien.  

Conclusie: de Bondsraad gaat met deze wijzigingen akkoord.  

Leo: borging dat uit de regio’s leden van de nieuwe Bondsraad komen: dit zou 

geborgd blijven, maar Leo zit hier niets van terug.  

Monique geeft aan dat we een evenwichtige landelijke spreiding willen in de nieuwe 

Bondsraad 2.0. Dit is in de werkgroep governance besproken en het is niet noodzakelijk 

om dit in de statuten te vermelden. Mark Z ligt toe dat het Kiescommissie is en niet een 

Plaatsingscommissie. Primair wordt dus geselecteerd op kwaliteit (voldoen aan het 

profiel) om op de kieslijst te komen. Dan zijn de leden aan zet om te stemmen. Pas 

wanneer de uitslag daartoe ruimte biedt heeft de Kiescommissie de ruimte om mensen 

te plaatsen op nog niet ingevulde plekken als daar nog (niet verkozen) kandidaten 

voor zijn. Hierbij wordt dan ook rekening gehouden met een goede afspiegeling (zoals 

regionale spreiding en man-vrouw verhouding).  

Johan vD vraagt hoe het nu zit met de transitie m.b.t. de huidige bondsraadsleden. Hij 

leest niet terug dat er vijf huidige leden in de nieuwe Bondsraad terug komen. Mark Z 

antwoord daarop dat dit statutair niet mogelijk bleek, het zou afbreuk doen aan het 

verkiezingsproces wat gekoppeld is aan het verenigingsrecht. Bepaald is nu dat er 

maximaal 5 zittende bondsraadsleden in de nieuwe bondsraad kunnen komen, de 

uitslag van de verkiezingen is daarin echter bepalend.  

Mark T vraagt wat de kiescommissie doet? Suggestie om de kiescommissie op te 

nemen als orgaan of als Bondscommissie?  

Voorstel van Paula: kiescommissie als apart lid opnemen in de statuten: wie komt er in, 

waarom komen ze erin, dat er een onafhankelijk voorzitter in zit. Dit punt wordt 

meegenomen in de wijzigingen (toevoegen bij art. 11, lid 8).  

Art 11, lid 2 (Paula): ziet graag toevoeging bij aandachtsgebieden: in het geheel 

beoordelen, niet alleen je aandachtsgebied. Aandachtsgebieden niet uitgebreid 

omschrijven in de statuten, maar wel opnemen in het HR.   

Art. 11, lid 6 (Paula): aangeven dat er gewerkt wordt met een rooster van aftreden. 

Deze wijziging wordt meegenomen.  

Art 11, lid 5 (Mark T): aantallen bij leden/staffel. Moet je dit wel met aantallen blijven 

doen, kan dit niet met percentages? De werkgroep gaat bij de notaris navragen of je 

de aantallen (251-500) mag laten vervallen en dit in het huishoudelijk reglement toe te 

lichten.  

Conclusie: door notaris laten toetsen. Kan het niet, dan blijft het staan zoals het er nu 

staat. Kan het wel, dan wordt opgenomen wat het minst kwetsbaar is.  

De Bondsraad gaat hiermee akkoord. 

Art. 13: punt 6, lid a. (Mark T): verwijzing maken naar lid 4, vrijwilligersorganisatie 

(aangaande LTC). Dit wordt meegenomen in de wijzigingen.  

(punt 6) jurylid (Mark Z): dat je als bondsbestuurslid geen jurylid mag zijn, hoe zit dit?  
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Dit moet gecontroleerd worden, eventueel als extra lid opnemen (lid D, verwijzing naar 

andere internationale regels/organen).  

Conclusie: besloten wordt om het niet op te nemen, we laten het zoals het is, met een 

verwijzing naar art. 4. De Bondsraad gaat hiermee akkoord. 

Art. 14: lid 3 (Mark T): aanwijzen accountant: voorheen deed de Bondsraad dit, 

waarom nu door Bondsbestuur? Marieke geeft aan dat dit modern bestuur is, het is 

geen taak van de Bondsraad. De Bondsraad gaat hiermee akkoord.  

Art. 18, lid 3 (Paula): tekstueel (meervoud). Dit wordt aangepast.  

Art. 18, lid 1, c (Mark T): voorgesteld wordt om de Kiescommissie op te nemen als lid d, 

vastgesteld door de Bondsraad.  

Genomen besluit Statuten: met een aantal aanpassingen (die nog worden uitgevoerd) 

en onder voorbehoud van de goedkeuring van de notaris, worden hierbij de statuten 

unaniem vastgesteld en goedgekeurd door de Bondsraad. Met dank aan alle leden. 

Vervolgens zullen de statuten bij de notaris worden gepasseerd. 

Transitie: stel dat er onvoldoende kandidaten zijn (minder dan 6), dan moet de 

mogelijkheid er zijn om meer tijd te krijgen, wat betekent dat plan B in werking wordt 

gezet. Wat houdt dit dan in?  

 

Voorstel is dat deze Bondsraad dan aanblijft tot de oktobervergadering en dat er tot 

die tijd nog een keer een nieuwe werving gedaan kan worden naar kandidaten voor 

de nieuwe Bondsraad 2.0. Is iedereen hiermee akkoord? 

Genomen besluit Transitievoorstel: hierbij wordt plan B (transitievoorstel) door de 

Bondsraad goedgekeurd. 

 

Huishoudelijke reglement: Ab vraagt aan de Bondsraad om mandaat te geven aan 

het bestuur om met de wijzigingen aan de slag te gaan en het aangepaste 

huishoudelijk reglement zoals dat er nu ligt goed te keuren.  

Dit jaar wordt het huishoudelijk reglement dan verder doorontwikkeld/opgeschoond. 

Als het HR dan helemaal af is, komt het Bondsbestuur hierop terug bij de Bondsraad.  

Mark T stelt voor om een werkgroep te vormen die hier gezamenlijk naar kijkt, gezien 

het aantal hoofdstukken. Goed punt, Han neemt dit voorstel mee in de herziening. 

Genomen besluit: de Bondsraad gaat hiermee akkoord en stemt in om mandaat te 

geven aan het Bondsbestuur om met de wijzigingen aan de slag te gaan en het 

huishoudelijk reglement zoals dat er nu ligt goed te keuren. 

 

b. Benoeming kiescommissieleden en voorzitter kiescommissie (ter besluitvorming) 

De stukken zijn door de werkgroep Governance besproken, opgesteld en beoordeeld. 

Het Bondsbestuur heeft die vervolgens goedgekeurd en ter besluitvorming doorgezet 

naar de Bondsraad.  

Samenstelling van de kiescommissie: de werkgroep Governance is blij met de 

samenstelling van de kiescommissie. Loek licht het e.e.a. toe inzake de kiescommissie. 

Volgens Loek zijn de leden erg enthousiast om deel te nemen. Het Bondsbestuur draagt 

Marijke Fleuren voor als onafhankelijk voorzitter. Monique en Loek hebben een goed 

kennismakingsgesprek met haar gehad. Loek en Monique hebben vooral gekeken of zij 

weet wat haar te wachten staat. Meer informatie is terug te vinden in de oplegger en 

het LinkdIn profiel van Marijke Fleuren.  
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Monique vraagt of de Bondsraad akkoord gaat met deze voordracht.  

Genomen besluit: de Bondsraad gaat akkoord met de voordracht van Marijke Fleuren 

als onafhankelijk voorzitter van de kiescommissie.  

 

Mark Z en Kees tC zitten namens de Bondsraad in de kiescommissie als niet herkiesbare 

bondsraadsleden, dit wordt ook door de Bondsraad goedgekeurd. Daarnaast nemen 

nog 2 KNGU leden zitting in de kiescommissie, t.w. Hedwig Visser en Bob de Beer. Het 

Bondsbestuur draagt ook deze twee leden voor aan de Bondsraad.  

Genomen besluit: de Bondsraad gaat akkoord met de voordracht van Hedwig Visser 

en Bob de Beer als leden van de kiescommissie en Mark Zwaan en Kees ten Cate als 

niet herkiesbare leden. 

 

Algemeen genomen besluit: de totale samenstelling van de kiescommissie wordt 

hiermee vastgesteld en goedgekeurd door de Bondsraad. De Bondsraad geeft tevens 

mandaat aan de kiescommissie om haar rol, verantwoordelijkheden en 

werkzaamheden voort te zetten, alvast vooruitlopend op de notariële akte van de 

statuten.  

De Bondsraad gaat akkoord met de bondsraadsverkiezing en met het openstellen van 

de vacatures voor werving van kandidaten. 

 

Kees t C: opmerking bij punt 2.1.07 HR H2: voorstel om kiescommissie voor maximaal 

2 jaar te benoemen, elke 2 jaar verkiezingen houden. Dit punt wordt door Han 

opgenomen in hoofdstuk 2.  

 

c. Profielen bondsraadsleden (ter besluitvorming, bijlage) 

Wil vindt de omschrijving van de profielen teleurstellend, wollige HR taal en hij mist de 

duiding.   

Monique dankt hem voor zijn reflectie, maar is het niet eens dat Wil aangeeft dat het 

Bondsbestuur dit zomaar heeft aangenomen. De input komt uit de leden van de 

werkgroep governance en is uitvoerig besproken/onderzocht. Ook de kiescommissie 

kan ermee uit de voeten en is er tevreden mee. Loek licht het e.e.a. toe vanuit de 

werkgroep governance en geeft aan dat er uitvoerig is gesproken over de profielen.  

Fieke voegt toe dat er tijdens de sollicitaties dieper wordt ingegaan op de 

kennis/profielen, dat hoeft dan niet uitgebreid in de profielen te worden opgenomen. 

Paula benadrukt dat het vooral gaat om competenties. Hier kun je als kiescommissie 

naar vragen.  

Mark T herkent in de tekst veel punten die al eerder zijn besproken, hij heeft nog een 

toevoeging aan het profiel: kun je je vinden in een aantal van deze elementen (i.p.v. 

alle elementen).  

Mark Z stelt voor: wijziging 6 profielen en aandachtsgebieden -> wijzigen naar: 1 profiel 

met 6 aandachtsgebieden. Goede suggestie, deze wijziging wordt meegenomen. 

Genomen besluit: het profiel ‘algemeen bondsraadslid’ en de 6 aandachtsgebieden 

worden hierbij door de Bondsraad goedgekeurd. 

 

7. Ter informatie: geen op- of aanmerkingen. 
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8. Rondvraag 

Loek mist de opheffing van de werkgroep Governance op de agenda: de werkgroep 

heeft veel voorbereidingen gedaan voor deze vergadering en de zaken zijn nu afgerond.  

Genomen besluit: hierbij wordt de werkgroep Governance dan ook formeel opgeheven 

en ontheven van alle taken. Met dank aan de werkgroep voor alle werkzaamheden, 

gaat de Bondsraad hiermee akkoord. 

Paula vraagt of er nog een evaluatie komt op de visie van ATOG? Op de act met twee 

jonge kinderen is toch de nodige kritiek geweest (veiligheid). Marieke geeft aan dat dit is 

meegenomen in de evaluatie. 

Marieke geeft ook aan dat we nu nog volop in de besluitvorming zitten v.w.b. ATOG 2019. 

Luuk vraagt naar de huidige financiële situatie? Hugo licht het e.e.a. toe: de prognose 

2018 gaan we waarschijnlijk halen.  

Er is een financiële Klankbordgroep in het leven geroepen. De uitgangspositie vanuit 2018 

is positief. Marieke meldt dat vermogen en liquiditeit 100% zijn hersteld.  

Luuk vraagt hoe het staat met de ledenontwikkeling? Marieke geeft aan dat de 

ledendaling vorig jaar 3,4% was. 

 

9. Sluiting 

Han van Galen wordt hartelijk bedankt met een boeket bloemen voor al het werk wat de 

statutencommissie heeft verricht. Ook de andere leden ontvangen een presentje. 

Vervolgens sluit Monique Kempff om 12.25 uur de vergadering met dank aan alle 

aanwezigen.  

 

De eerstvolgende bondsraadvergadering vindt plaats op donderdag 27 juni 2019,  

aanvang 19.00 uur in Huis het Bosch in Lexmond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor akkoord: 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw drs. M.J. Kempff MBA Mevrouw M. van der Plas De heer M. Zwaan 

Voorzitter Bondsbestuur  Directeur   Coördinator Bondsraad 


