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GeachLe functionarissen,

Naar aanleiding van mijn schrijven van 22 oktober j1. doe ik u hierbij de
agenda Loekomen van het functionarissenoverleg SïK.
Zoal-s reeds aangegeven zal deze bijeenkomst worden gehouden op donderdag
22 november 198,1 in het Sportservice Centrum Gelderland te Velp,
ReigersLraaL 25 (zie routekaartje).

AGENDA

- de STK-functionarissen in
de provincÍe Gelderland

- de heer J. Heiting
- CïOS Arnhem
- de lnleiders

Ter kennisneming aan:
- Stichting STK

- Ministerie van WVC

- de NFWS

- de NSF

9.15 uur

9.30 uur

9. jl5 uur

i0.15 uur

10.45 uur*

10.55 uur

1 'l .00 uur

11.'15 uur

1 1.30 uur

1 1 .45 uur

12.15 uur

1 2.30 uur

Aankomst

Opening en mededelingen/actuele ontwikkelirrgen.

UitwisselÍng werkervaringen

Taak en werkwijze werkgroep STK l'an de FCN (dit zal worden
ingeleid door de heer Ton Teunissen van de werkgroep STK).

KorLe pauze.

Openlng met betrekking tot het lnhoudelijk thema: [de

ondersteuning van (vriiwilliB) bep-Luurl1ik kader, ëéi
mcgelijkheid of _gnmogeliikheld] (zle bijlage) .

ïnleiding door de heer J. Heiting, landelijk consulent van
het Mlnisterie van WVC.

fnleiding door de heer "f. Ker-sten , voorziLter van de

sportvereniging rrDe liazenkamp?r te Nijmegen.

Inleiding van de heer 0. Knoppers, algemeen voorzitler van
de gymnastiekverenigi-ng I'Pro Patriar te Zoeterrneer.

DÍscussie naar aanlerding van de inleidingen.
Conclusies en het maken van (eventuele) afspraken.
:-§1ur El ng.

* Na 10.45 uur zullen belangstellenden, waaronder studenten van het CÏOS

Arnhem, deelnemen aan de bijeenkomst.
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Na 12.30 uur is er voor de aanwezigen gelegenheid om deel te nemen aan
een gezamenlijke lunch, die u door de Stichting Sporlservice Gelderland
wordt aangeboden.

Afsiuitend kan ik u mededelen dat alle STK-functionarissen zich hebben
aangemeld voor deze bijeenkomst.

HoogaglLend,
' l /'
Yí ZI

r' -.''l / --,-'t'lu.-'--'"
- --aï1

(J.A.M. Teunissen),
hoofd afdeling Kadervorming
en Ondersteuning.

Col1.: \^,.,J
Par.dir.:



BTJLAGE 1

KorLe inleiding met beLrekking tot'het geplande lnhoudelijke thema:
rrhel ondersleunen van het besluurlijk kader door een STK-functionaris,
een mogelijkheid of onmogelijkheid?'r

Uit evaluatiegesprekken die nu reeds verschillende malen zijn geweest,
blijkt dat zowel STK-funetionarissen a1s bestuursleden moeite hebben
met een belangrljk onderdeel ult het STK-taakprofiel, namelijk het
ondersteunen van het bestuurlijk kader.

0m op een zinvolle wijze dit inhoudelijk thema te kunnen bediscussiëren
heeft de SSG 3 ervaren sprekers uitgenodigd om hun visie over het
genoemde onderwerp te geven. Deze drie zijn:

- De heer T. Kensten, voonzitter van de Sportvereniging rrDe Hazenkamprl
te Nijmegen

- De heer O. Knoppers, algemeen voorzitLer van de Gymnastiekvereniglng
rrPro PaLriarf te Zoetermeer

- De heer J. Heiting, landelijk consulent van het, Ministerie van WVC

Na de inleidingen van de heren-Kersten, Knoppers en Heiting zal er
gelegenheid zijn voor een discussie.
Deze discussie za1 worden geleid door de heer J. Teunissen van de
St.ichting Sportservice Ge1derland.
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Onderwerp : 't de ondersteuning van ( vrijwillig
bestuurlijk kader, een mogelijkheld
een onmogelijkheld rr

In tegenstelling wat in de aankondiging stond ve:meld ben ik momenteel

penningmeester van het hoofdbestuur van de sportvereniging de Hazenkanp,

tot voor kort was ik tevens voorzitter van de vereniging.

Onze vereniging is een zogenaamde rr omni sportvereniging tr, momenteel

bestaande uit een viertal sekties, te weten gymnastiek en turnen, badninton,
honk- en softbal en korfbal. Elke sektie heeft ziJn eigen bestuur, vee1,

vooral niet sporttechnisch gerichte beleidszaken norden echter behandeld

door het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur bestaat danook uit sektiebestuurs-
leden aangevuld met morienteel vier niet sektiegebonden bestuursleden.

ELke sektie kan bestaan uit meerdere afdelingen, deze afdelingen hebben

geen eigen bestuur.

De veréniging telt 1250 leden, naast de STï{ funktionaris zijn nog twee

sportleiders in vaste dienst voor totaal 60 uur per week en zijn er nog

enkele part-time krachten en een groot aantal vrijwilligers in dienst.

Ik ben geen tegenstander van emancipatie, toch spreek ik voor het gemak

over SfX funktionaris en man, de aanvrlling schuine streep esse en vrouhÍ

moet U er maar bij denken.

De heer Teunissen van de Stichting Sportservice Gelderland vroeg mij
een inleiding te verzorgen over genoemd onderuerp. Hij vroeg mij juist
de onmogelijkheid van deze ondersteuning te belichten.

0p nijn \Taag lraarom hij hierbij juist aan rnij dacht kreeg ik a1s antwoord:

Jul1ie hebben een nogal professioneel bestuur waa"rdoor er wel weinig ruinte
zal zljn voor het funktioneren van de StK kracht.

)
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Naar mijn mening ligt in deze ene opmerking de kern van veel misvatting
en problemen.

Ik ga er dan wel vanuit dat onder ondersteuning wordt verstaan uitvoeren,
werk uit handen nemen, inlichtingen inuinnen, ideeën uitwerken enzovoort
en niet dat de SÍK kracht de beleidsbepalende flguur in de verenlging wordt
en de motor in het bestuur moet vorrnen.

Het is onJuist te veronderstellen dat er een relatie bestaat tussen een

professioneel bestuur en de onmogelijkheid tot onderster:ning en een mÍnder

professioneel bestuur met een betere mogelijkheid tot ondersteuning.
AIs er een relatie is, dan is het in e1k geval andersom.

Bij een professioneel bestuurde vereniging wordt veel georganiseerd, veel

initiatieven ontplooid en kan veel werk worden gedelegeerd. Uiteraard moet

de STK kracht aan de verwachtingen voldoen, hij moet kunnen waarmaken wat

van hem wordt verlangd en dat is niet makkelijk.

Juist bij een minder professioneel georganiseerde vereniging zal het
funktioneren van de STK kracht moeilijker verlopen tenzij het besturen
van de vereniging volledig aan hem wordt overgelaten.
Hij heeft misschien wat meer mogelijkheden tot eigen initiatief maar de

lrraag is julst of men hem daarvoor voldoende mimte geeft, voldoende

inzicht geeft in het beleid voorzover er van beleid sprake is. Hij loopt
het risico snel gezien te worden a1s een eigenwijze betweter die het bestuur
vaak te vlug af wil zijn en juist dat bestuur komt nogal eens neer op één

persoon die al1es veet en alles zelf doet.

De beste kans van slagen heeft danook die StK kracht die werkzaam is in
een goed bestuurde vereniging.

Voor het goed funktioneren van de StX kracht, vooral op het vlak van

ondersteuning van het bestuur, moet hij aan nogal wat voorwaarden voldoen;

1. De STK kracht moet goed op de hoogte zijn van het beleid van de

vereniging, doelstellingen, wensen e.d.

2. E"r moet sprake zijn van een goede werkplanning, gerichte opdrachten.

I{ij is of vervangt geen bestur:rsIid, hij moet werkzaarnheden uitvoeren
waardoor het bestuurslid wordt ontlast.

'2- ;'

1. De opdrachten moeten binnen zijn bereik liggen ( opleidingsniveau ).
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la. 4. De opdrachten moeten meer inhouden dan alleen, wat de afkorting STK

aangeeft, stencillen, tijpen en kopiëren.

V t. Het moet passen in de beschikbare tijd.

ad.1 De STK kracht moet goed op de hoogte zijn van het beleid. Het beleid
in een vereniging wordt vaak bepaald door de ideeën van de diverse
bestuursleden over het fu.nktioneren van de vereniging. Yoor zover er
sprake is van een beleid op papier, zal het meeste toch vaak tussen

de regels moeten worden gelezen.

WiI de STK kracht niet steeds in botsing komen met het bestuur dan

zal hij aan moeten voefen wat in de lijn ligt van het gevoerde

beleid. Dat is niet op kursussen te 1eren, het is meer een rr finger-
spitzen gefiihl rf .

ad.2 Opdrachten en werkplanning.
Naast een voortdurend vederkerend takenpakket moet regelnatig overleg
plaatsvinden over de uit te voeren werkzaamheden, de voortgasg en

resultaten. Zelf zie ik een overleg per twee weken aIs minimum.

ad.) De opdrachten moeten vooral binnen zijn bereik ( t<r:nnen ) liggen.
Met de STK kracht hebben we geen econoom, journalist, personeelschef,
projectontwikkelaar en zelfs geen topsportter of zeskarnporganisator
in huis gehaald maar een gehrone CI0S student met vaak ook nog maar

weinig ervari-ng. Mijn ervaring is dat veel CIOS studenten mensen zijn
die tot hun schrik ontdekten CïOS te wil1en gaan volgen, voordien
vaak niet eens aktief sporter waren en zelden ervaring hebben

opgedaan in verenigingsbesturen of zelfs kommissies.
Dit staat vaak in schrille tegenstelling tot bestuursleden die vaak
een jarenlange ervaring hebben in dit werk en soms ook een veel
hoger opleidingsniveau hebben.

De stK kracht is doorgaans met zaken bezig waarvoor hij niet is
opgereid en bij sommige bestuursleden en leden heerst wer eens d.e

mening dat er iemand in de vereniging komt die de wi-jsheid in pacht heeft.

Bovendien vergelijken bestur:rsleden het gedane werk meestal met hoe

en hoe snel zij het zelf zouden hebben gedaan en het resultaat rnet

het resultaat dat zij zeLf dachten te kunnen behalen.

-r-



ad.q fnhoud van de oprachten. Natuurlijk worden bestuursleden ontlast
werrneer het stencilren, tijpen en kopiëren door een ander wordt
gedaan. Ondersteunen houdt neer in dan ontlasten.
NatuurliJk moet de STK kracht zelfstandig kunnen werken binnen de

hiervoor reeds geschetste randvoorwaarden en beperkingen, hij moet
echter we1 gericht opdracht krijgen lraar hij zich mee bezig moet
houden. Ik bedoel hiermee vooral niet alleen mee d.e steeds wekelijks
temgkerende werkzaarnheden, maar juist de vele solo opdrachten die
het bestuur hem wiI laten uitvoeren.

De STK kracht is in de eerste plaats werknemer, kent vooral in het
begin vaak weinig van de vereniging en plaatselijke omstandigheden
en men mag danook niet verwachten dat hij zich zonder gerichte opracht
steeds zal bezighouden met werkzaanheden wa€Ltvan vaak alleen bestuurs-
leden inzien dat en waarom ze verricht moeten word.en.

,/
adtT De beschikbare tijd is over het algemeen beperkt. 20 tot 2{ ur:r per

week lijkt een zee v€tn tijd maar veel bestuursled.en onderschatten d.e

tijd die zij zelf in de vereniging steken.

uit een onderzoek naar professioneringsmogelijkheden in de sport
bliikt dat van 22 onderzochte verenigingen met in totaal 1t.2OO leden
err exclusief het bestuur, totaal l)J kaderleden werkzaam zijn die
samen J110 uren per week aan de vereniging besteden. Dit komt neer op
2)$ ut;-r per week per 100 Ieden.
Bestuursreden besteden vorgens dit rapport nog eens B uur per week

aan hun werk en het komt voor dat dit voor sommige bestuursleden
oploopt tot 20 à J0 uur per week.

De beschikbare sTK uren, doorgaans 20 tot 24 uur per rreek, zijn danook
een welkone aanrmlling maar men mag niet verwachten dat in deze tljd.
wordt gedaan wat nor"maal enkele bestuursleden doen.
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Eet ltjkt mlsschien alsof ik alleen maar beperkingen opsom.

ÏJat ik echter probeer aan te geven 1s dat er gtenzen zijn en dat men zich
dat we1 noet realiseren. De StK kracht kan zorgen voor een goed klimaat
door zich ook bevust te zijn van genoemde beperkingen.

IIÍj moet voor het bestuur aannemelijk maken wat hiJ zoal ultvoert, vooral
wat de resultaten zijn en !Íaarom somiige zaken niet zijn gelukt.
Hij moet desnoods vragen wat er van hem wordt verlangd.

Bij het ondersteunen van het bestuur moet hij vooral bestuursleden werk uit
handen nemen, de taak verlichten, maax nlet proberen hr:n plaats ln te nemen,

ze een s1a6 voor te zijn en bezig te zljn met dingen die het bestuur niet
zo nodig vindt.

Ik zou willen afsluiten met wat voorbeelden va.n onderster:ningl

- Het bestuur bepaalt sanen met de SllI{ kracht welke groepen extra aandacht

verdienen op het vl-ak van ledenwerving.

Samen rrordt bepaald waax, wanneer, wat en hoe reklane gemaakt wordt.

De SIX kracht verkt €o€r?ro uit, ontwerpt folders, laat ze dnrkhenr bepaalt

de op1a6e aan de hand van hoe ze verspreid zulIen worden en zorgt of Laat

zorgen voor de verspreiding.

- Inforaatie kader.
Orn kader en verdere belangstellenden in te Il-chten, te betrekken biJ de pro-

blenatiek van de vereniging, inzicht te versehaffen waar een bestuur zoaL mee

bezig is, wordt door hem maandeliJks een kaderblad gemaakt.

HÍj neemt hiertoe kontakt op met de sekretaris betreffende zaken uit de notulent
zoekt in vakbladen naar belangrijke literatur:r zoals blessure-preventie en

maakt het blad geheel dnrkgereed,

- Yerzorg:t het gehele lnhuurproganma van zalen en velden, coördineert dit
voor de hele vereniglng.

- Op bestunrsvergaderingen komen veel 'zaken aan de orde !íaarover even moet

worden geïnforneerd, even iets moet worden uitgezocht e.d.
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