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Aan sektiebesturen en penni-ngmeesters,

ap 27 oktober a.s. vindt een evaluatiegesprek plaats met de Sportservice
Gelderland en het rninisterie van W.V.C. betreffende onze SfK Èracht.
Irie v-ragenlijsten moeten vord.en ingeuuld, twee lijsten tijdens het
gesprek en een lijst vooraf. Bovendien moet een recent jaarverslag enfinancieel verslag worden ingeleverd.
De vooraf in te vullen vragenlijst is nogal uitgebreid. en kan door onsniet van aIle sekties voldoende word.en beantwoord.
Ik verzoek U danook de gekopiëerde lijst voor Uw eigen sektie zo serieus
en vlug mogelijk in te vullenen te retourneren.
Door ons zullen de lijsten dan worden sarnengevoegd.. yoor eventuele
vïagen kunt U terecht bij mij, Ton en Rj.a.

Ook moet :rrim voor 2J oktober het jaarverslag en financieel versla6
gereed zijn. Met het maken van de verslagen moeten we er rekening mee
houden dat deze gaan naar de volgende Ínstantj-es waarbij de genoemde
problematieken meespelen I
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Ik verzoek U daarom vooral ook een indruk weer te geven van het gevoercle
beleid en vooral een beleidsstandpunt t.è.v. het komende seizoen(en).
Ik verzoek U hiermee de nodige spoed te betrachten en vooral niet het
jaarverslag te laten wachten op het financieel verslag of and.ersom.
Het ligt om diverse redenen n.1. in de bedoelÍng een zeer uitgebreid en
gedegen totaal verslag te maken dat op zi-jn laatst half oktober gereed
rnoet zijn.
Beide verslagen s.v.p. naar mij sturen, eventueel maak ik r+eI kopiëen
voor hoofdbestuurs sekretariaat en andere belanghebbenden.

Bij voorbaat dank voor de medewerking,

funktioneren STK kracht
financieel beheer

financleel beheer
druk op akkomodatie lasten
druk op direkte sportsubsidie
meer onderhoud akkomodaties naar verenigingen
kontrole subsidie gegevens

klubhuis beheer

Simon Kersten.
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Geacht Bestuur,

In het (recente) verleden is, in het kader van arbeidsplaatsenplannen,
aan uw vereniging een arbeidsplaats Sporttechniseh Kader (St«; toege-
ïrfeZen.
ZoaLs u bekend is heeft u\í STK-functionaris een taakomschrijving die voor
een deel gericht is op het direct leiding geven en voor een (groter) deel
op het ondersteunen van het vrijwillig kader.
In de subsidiebeschikking t.b.v. de aangestelde STK-funcËíonaris is de
bepaling opgenomen dat zowel de STK-functionaris als de betreffen<ie \^rerk-
gever zieh verpliehten mee Ëe Ííerken aan de door het departement van
WVC te organiseren evaluatie.
Thans is het zover dat met de daadwerkelijke evaluatie begonnen kan
worden.

Daartoe is een uitgebreide vragenlijst opgesteld, welke uit drie delen bestaat.
Deel A heeft betrekking op de persoonsgegevens van uw SïK-functionaris. Deel
C heeft voornamelijk betrekking op het funetioneren van uw STK-functionaris.
Deze beide delen van de vragenlijst zullen door de Landelijk Consulent, de
heer J. Heiting, op de dag van het evaluatiegesprek gehanteerd Írorden.
Deel B van de vragenlijst wordt u nu reeds toegezonden.
Dit deel van de vragenlijst heeft betrekking op de kenmerken van uw sport-
organisatie. Bij het beantwoorden van de vragen wordt van u gevraagd zowel
de gegevens te verstrekken, betrekking hebbend op het momenÈ dat voor de
eerste keer de STK-functionaris bij u in dienst is getredenrals de gegevens
welke betrekking hebben op de huidige situatie. Voor deze opze-t is gekozen
om te proberen mogelijke effecten van het functioneren van de STK-functionaris
nu reeds te achterhalen. Beantwoording van de vragen uit deel B za1 vaak
enige Èijd vergen omdaË in de verenigingsadministratie de gevraagde gegevens
opgezocht dienen te worden. Daarom wordt dit deel u nu toegezonden. Indien
de STK-arbeidsplaats minder dan een jaar bij uw vereniging bestaat, behoeft
u slechts de gevraagde gegevens te verstrekken welke op de huidíge situatie
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betrekking hebben. Wel verzoek ik u de vrageÍt zo nauwkeurig mogelijk te
beantwoorden. Onduidelijkheden in het formulier kunt u doorspreken met de
consulent tijdens het evaluatiegesprek. Deel B hoeft namelijk niet aan mij
te worden teruggezonden, doch kan aan de consulent worden meegegeven.
De gesprekken zu1len worden gevoerd door de heer J. Heiting, Landelijk
Consulent van WVC. In vele gevallen zal ook een medewerker van de provinciale
Stichting STK/Sportraad aanwezig te zíjrt. De gesprekken worden in principe
gevoerd met de STK-funktionaris en een delegatie van urÍÍ bestuur gezamenlijk.
Deze delegatie dient minimaal uit twee personen te bestaan, waaronder de
begeleider/contactpersoon van de STK-funktionarís. Tevens verdient het
aanbeveling de penningmeester aan het gesprek te laten deelnemen.
rndien er aanleiding bestaat om de gesprekken afzonderlijk met de
STK-funktionaris en heÈ bestuur Ëe houden dan kunt u dat kenbaar maken
aan de hierboven bedoelde medewerker van de Provinciale Stichting/Sportraad,
dan we1 aan de heer Heiting.
Om het evaluatieformulier niet te uitgebreid te laten worden zijn een aanËa1
vragen omtrent kenmerken van uw vereniging achÈerwege gelaten. Het betreft
vooral gegevens welke doorgaans te vinden zijn in het jaarverslag en het
fínancieel verslag van uw vereniging. Daarom verzoek ik u aan de consulent
een exemplaar van het meest recente jaarverslag en financieel verslag mee te
geven.

Ik hoop u met het bovenst,aande voldoende te hebben geïnformeerd en spreek de
verwachting uit dat u mee zult willen werken aan het welslagen van de evaluatie.

De Staatssecretaris van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur.
namens deze
Ilet Hoofd van de Afdeling Financierings-
en Arbeidsaangelegenheden in de SporÈ
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drs. H. Mannen.
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lanuazÍgr Os Hazankamp
STK t cr
Sporta, Gelderl.
llJ uc

I esunS lu!gtloneren 5TK I ar

t da heren Karttan, Zagtra, Van Houdtgt T.Taunlaaan
t J. van Elteren
r 3.HaÍtÍng

oa sïKrsr was voordat hiJ de sTK-functie kreg a.} anige Jaren als gymneetlek-l eldee r,rarkzaam LlJ dazr vÉrenigÍng. 0mdat sr behoaf te uerO gavoeld aan eancoördlnetor t.b.v. all'8 (5) aroàrlngan van Da Hazankamp rat zrn ruin 1000 ledendeed hat beatuur aen bareap op de sTK-regal!.n9, d!a +-e..rens gunat,iEa i,lnenciËlemogallJkhaden botd. Ha rulm een Jaar ta hsbban galunctlsnaard ala sTKrer, kanuorden geatard dat hat proflel langzamarhand geatalta krlJgt. Dr sTKeer heaftuellauraa.r nog 
- 
vrlJ veal lesgaaí'uren 1n de araertng gymnasiro*, doch zlJn ondar-steunenda actlvltalten t.b.v. alla afdellngan 6n É"Jírur zlJn duldallJiaanurazlg. Toch bllJvan de uerkzaamhadan voor drie kuart drukkgn op dc zuraarltaafdelÍng, gymnsstlek. Hat ontbrakan van apeclfleka technlscha vaardlghedrn ophot gablad van badnlnton, korfbalg handbal an voatbal (oa laatatc tai lnmlndara mata) zoudcn berammsrend kunnen uarken op aen volladlgc accaptatÍr doorde betrokken afdellngan. Aan de andara kant ataat de parsoonliJkheld yan daSTKrar borg voor aen doordachte aanpak.0ankrlJ de geaubeldJ.eerde pleatl kcndentuos hoofdzakan ve.ru,azanllJkt rrrordenr

- hat ln dlenat houdan van da aportralder are srKf arl
- het ln vervulllnq gaan van een Èang gekoeaterde uens van cla ueranlglngrÍDaÈr aandacht voor bastaand an nlauu kadar en grotere kanaen yoor hat ont*ik-k eI sn yan nLsu..;a pl arlnÉn . -

flleda dankzlJ de betrokkenhelà van hat bastuur gslukt hat totnutoe goed oa danlpur're functla gestalte te gBVBn, ook al uordt als knal.punt orvaran dat tsveelnleuurg dlngen zlJn aangepekt. Hat ontbraken van anige bestuurllJka ervarlngblJ da sTKter urordt door hemzeLf an door hst bcatuur gevoard els aan oenls.Dear zal aandacht aan bestead moeten uordsn.
Flnancles] ls de STK t ar sr niat of naurrrel. lJks op voorul-t gegaan, ln aannerklngnemand dat hlJ voordat hlJ de STK-functla hadr gedurande ig-uur'als gEurooneportleldcr vriJr,rel hetzelfde verdlendc ale nu yoor 40 uur. Da grotaie zakar-heÍd en de Lnhoud van de iunetle gavàn echter ci a cioorslag biJ dó kcuza.

Situatis veranlolno

Da batrokkanhald van het bastuur blJ hat sTK-gebeuren Ís groot. Er lc eanduiderlJke vlala op da toekomst van de verenlging.0lecusElapunten hler-ln zou-den kunnEn ziJn da opvattingen van het beetuur om vrlJr,rel alle tralnlngBUrËn lnhenden ta geven van professlóneel kadarr o.B, taBt hat argumsnt dat dan d;contlnultelt betar gcuaarborgd zou zlJn. Daze opvattfng r,rff ovarlgans nLatzaggan dat ar nlate trordt gedaan aan kadervormlng. Integendsel, aa SfXrar laldtnlaur^r tachnlech kadar op. Dlt kader assietaart uit trainlngan. Ean ander argu_mant om ta strevan naar aanatellÍng van prol,. kadar is dat men lÍevar nlatate makan u11 hebben mat bataalda-vriJr,rll).1gars. Hat batal6n yan vrlJrullllgaraJavert teveel problBmrn op, vindt hat bestuur.
Hat bastuur ls van menlng dat de STKrar gazlen de flnancl§Ia poaltla van daclub nlet nlnder dan 17 uur les moet gBvrn. Hoatral varuacht, r^rordt dat daclub nogal te llJden zal krlJgen onder da bezulnÍglngsr,roedc van de gsmaenta
NtJmegen (veeJ' mlnder subaidie) zaI da SïK-plaats n1ót dlrect 1n gevaar koron.Er 1e gsraBervEÈrd.

A andachtsountan

Da opleldÍng van vrlJr,rll11gars vraagt axtra aandacht, avanala de accaptatla
door de anderealdel,lngan dan de gymnaatlakafdellng. Enlga zorg ovar da ílnanclEnls ar toch.


