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GEZAMENLIJKE LOCALE WERKGEVERS VAN S.T.K.. FUNCTIONARISSEN IN
NOORD-HOLLAND, 

-UTRECHT, FRIESI.AND, GRONINGEN, OVERIJSSET"
GELDERIAND, FLEI/OI.AND, LiMBURG EN DRENTE.

Aan de voorzlÈter van de afdeltng
Rechtspraak van de Raad van SÈaÈe
PoeËbus 20019
2500 EA rs-Gravenhage

Haarlem, 24 mel 1989

Onderrverp: verzoek om echorelng
betreffendc de dogelernuuars
Rt01. 89'. 0L22 en R'.01. 88'. 61.72

tleledelgeatrenge Heer,

Onder dankzegglng voor uw berlcht van 9 mal 1989 waarln U one meedeelt
de StaatsecreÈatls van ll.V.cl të hebben ultgenodlgd om blnnen vearÈlen
dagen U te bcrLchten of one beroepsschrlft, door U geregletreerd onder
opgemclde dossiernunmars, op zÍJn brlef van 2 novenber 1988 (kenmerk
DSpzlFacl62789lf., ale bazwaarschrlft zal worden aantetrErkt en alg z@
danlg ln behandeling zal worden genomen, rlchten wlJ one tot u met heÈ
volganda verzoek.

Ondat de termlJn van veertien dagen Ls vargtreken -zonder berlcht- zult
U -zo meldt U ln uw schriJven van 9 mel J.1,.- ong beroepscchrlft ln be-
handellng nemèn. t{lJ zlen meË vèrtrouwen deze behandellng tègèmoèt;

EchÈer, sinde enkele maanden zlJn arnbtenaren van het Mlnlgtarle van WVC

ln opdracht van de StaaÈasecretarl-e -ondanks ons beroepeschrlft- aan hat
werk oE het nieuwe S;T.K;-beleld nu reede geetalte te gèvènr Het
MlnLeterla ven !í.V.C. doet vemoede poglngen, tezamèn rnet de Naderlandse
Sport FederatÍ.a en de KonlnkllJke Nedarlandse VoaÈbal Bond om reede m€t
lngang van 1 Jull 1989 (t.p.v. 1 Jull 1990 t) de beËreffende werknetrcrs
over tG hevelen van de verenlglngen naar de KNVB. HèÈ gaaÈ hlerbiJ on 16
funcElonartg gen .

Voortg ls heE Minieterle van WVC oet dr.verse
elag om heE nlcuwe beleld vanaf I Jull 1990 ln

BÍJ de handellngen dLe het Mlnieterla van lM
of laat verrlchten geaE ziJ volledlg voorblJ
hebben aangeEekend.

andere eportbondcn ln dè
werklng te laten treden.

op dlt terrein verricht,
aan hct beroep dat wlj



-,

u zult begrlJpen dat deze handelswUze voor on8 al8 werkgevers nu el
vervelcnde consequèntlee ncË zLch meebrengË. Omdat in het nleuwa líVC-
beletd onze functlonarissen voorrang krlJgen blJ heÈ bezetËcn van de
arbeideplaaÈsen blJ dc landeltJke sportbonden, ls reede genrlne rlJd an-
bcldsonntet ontsEaan, omdat onze werknemer8 ln het dllema vcrkeren nu
of eleren voor hun gald te klezen en te opteren voor dc nieuwe functlee,
of af te rachten op ur, behandelÍng van ons bezwaarschrlft. Hoewel de
contlnuÍtèlt van hat hutdÍge l{VC belcld ln onzc rlchctng tcr dlecusele
ls geeÈeld door het Mlnieterle zelve wil dif nog nlet zcggen dat het
huldlge beleld -zondèr uw ulÈspraak- ook daadwerkellJk op 1 Jull 1990
ophoudti

Ook soomlge -bU one aangeslotcn- werkgevers verkeren ln ean dilema.
SomLge landellJke sportbondcn verzoeken rnr al om overnane van de ar-
beidsplaaÈe met, als blJkonend argumenÈ dat een vrlJrllllge overgang geen
ontslagvargunning benodLgt; IndLen deze rcrkgevers nu nlet wlllen me-
werken, ondat zlJ uw ultspraak wlllen afirachten, lopen zlJ de kana dle
ontalagvergunnlng sel te benodlgen (blJ een voor ons negatleve uí.telag),
waarblJ het nog maar de vraag le of dle vergunnlng ook daadrrrkellJk
rordt verkregen.

Door de handelswiJze van het Minlsterie van I{VC -en a18 gevolg daanan-
door de landellJke sporÈbonden ontsÈaat op dlÈ momenE een enor:me 8ocÍale
onrust, blJ onze werkgevers en hun werknemersi VoorEa wordt de normale
rechtsgang op voor ons ontoGlaaÈbare wlJze geechaad;

I{U verzoeken U -op baeLe van voorgaande- rret epoed het }ílnleÈarle van
WVC t€ verbleden handellngen tc verrichEen, dle ooeten lelden tot
lnvulllng van heE nleuwe beleldl coeo da voorgen@en bcleidsw{ztglng
van het MlnÍeterle van WVC op dlt terreln ta gchorsen.
Allereerst zal o.1. de normale rechÈegang vla uw afdellng moeten plaetg-
vinden.

Hoogachtend,

namens het gezamenliJke comlte van locale werkgevero van
S.T.K.-functlonarlseen 1n Noord-Holland, UÈrcchc, Frí.esland,
Groningen, OverLJesel, Gelderland, Flevoland, Llnburg en
DrenEe.

C.H. Thlescheffer, voorziÈter
J'.4;M. Teunissen, aecretarie/penningmeèsÈer .-4
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P.s. Ter nadere onderbouw'íng vaíí,et
2 bíilagen toekomen.
Bijtage I is een nieuwsbrief die is
J. Heiting, landelijk consulent STK
Bijlage 2 moge dienen als voorbeeld
dit moment kan komen Ee verkeren.

verzoek om schorsing doen wij U hierbij

samengesteld onder eindredaktie van dhr.
van het Ministerie van WVC. \
van het dileuma waarin een vereniging op
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Geacht bestuur,

ZoaLs u onder andere rs
werkgevers, weet u dat
werkzaam op het fokal-e

medegedeeld d
tíVC zeer actief
niveau, te inf

Hangende de aangrespannen procedure t
vinden wij dit een uitermate s-lecàte
ALs verenigingsbestuur u,ord je derh
sen het noge)ljk individueeL bel-an
vereni gi ngsbeJangs .

De cs Exces-l:.or Sportief Arnhem t
heeft hier middels een uiTvoeriqd
ïn overLeg net de cs ESÀ -r.s besl.
toekomen, opdat u voorbereid zu
lijke ncteilijke situatie gema
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UfrAan het bestuur van De HàaenkamP
Tolhuis I 3-09
6537 MR NIJMEGEN
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Ons kenmerk

Dspz/rAs/ 62535
Onderwerp

Beëlndlglng subsldle tbv

Doorkiesnummer

406372
Biilage(n)

arbeldsplaatsen STK

Rijswijk

Uw brieÍ

'.2 t{0t|. ts88

Geacht Bestuur,

Hlerblj deel lk u mede dat lk besloten heb tot een bÍJstelllng van het beleld
ten aanzlen van de subsldlërlng van arbeldsplaatsen sport technÍsch kader (SIK).
Deze wÍJz1glng vlndt plaats op grond van het felt dat de STK-arbeÍdsplaatsen
vrÍJ wÍllekeurlg ziJn verdeeld que plaats en tak van sport en dat de door de
rljksoverheÍd gesubsldÍeerde SïK-arbeldsplaatsen ln het algemeen een gerlnger
genererend effect hebben telreeg gebraeht dan aanvankelljk werd voorzLen.
De wtjztglng van het beleld Ís nlet lngegeven door het functloneren van de
STK-functlonarls op de werkplek. Uit de evaluatle van het STK-beleid ln 1984 ts
tensloËte gebleken dat de STK-functlonarls ln de prakttJk aan de verwachtlng
voldoet. Echter, het aantal gereallseerde STK-arbeldspLaatsen ls te schaars om
te spreken van een samenhangend STK-beleld op landellJk, regÍonaal en lokaal
nlveau ter stimulerlng van de kwalltelt van de sporttechnlsche begeletdtng.

De beperktheld van hec aantal STK-arbeldsplaatsen verelst een op macronlveau
(landeltJk ntveau) effectleve en evenwlchtlge lnzet van deze arbeldsplaatsen.
Deze landetiJke lnzet van de arbeldsplaatsen kan worden gereallseerd door het
sporttechnlsch kader rechtstreeks te plaatsen btj de sportbonden.
Op deze wLjze kunnen de kennls en vaardlgheden van de STK-er ten goede komen aan
een groter aanÈal verenlglngen, vrtJwtlllg kader en sporters, terwÍJl er
sporttakgericht wordt gewerkt.
Daarnaast kan er tevens aandacht worden besteed aan topsport.

0ntvangen d,d. '//- Nummer (l(I //<c Z
Ter Ínformatie

Antwoord via sektie
Ter behandelin

oncept antwoord aan HB



0ÍtMinisterie van
Welzijn,
Volksgezondheid en
Cultuur

Blad

2

Kenmerk
nspz/FAS /AZSZS

De inzet van sporttechnÍsch kader op ander nlveau dan vÍa de landelljke sport-
bonden lrordt door mij tot de verantwoordelÍJkheÍd van de sPort en de andere
overheden gerekend. Dlt sluÍt aan bij mlJn ln de ÍIelzÍjnslreÈ neergelegde taak-
opdracht'ten aanzlen van de sporÈ.
Sàletdstnhoudelijke arggmenten, dle t,en grondslag Ltggen aan de bÍJstelllng van

het STK-beleid geven evenwel de doorslag-

In verband met het vorensÈaande za1 heË subsldle voor de 1 r0
STK-arbel,dsplaats blj uw vereniglng per 1 jul1 1990 worden beëlndigd. Indlen u

Ín verband met deze subsidie-beëlndlglng de arbetdsovereenkomst met de betrokken
sTK-er nlet kunt voorÈzetten, wtJs lk u er voor de goede orde op, dat u tljdÍg
een onÈslag-vergunning biJ de dlrlcteur van het G.A.B. aanvraagt opdat na L Jull
1990 ntet 1002 van de salarlskosten voor uw rekenlng komen.

Ik ben mlJ ervan bewust dat deze bel-eldswljztgtng consequentles heeft zowel voor
alle betrokken STK-ers als de (hutdlge) werkgevers.
Hec Ís dan ook ln princlpe de bedoeltng dat alle betrokken STK-ers dle een ar-
beldsovereenkomsÈ voor onbepaalde tlJd hebben, tndÍen zLj dLt wensen, ln aanmer-
kÍng kunnen komen voor heg vervullen van STK-functles biJ de (betrokken) sport-
bond.
Hlerover ls overleg met de sportbonden gaande.
Het ls nogelljk dat u binnenkort door uw bond wordt benaderd om tot een zo

vloeiend mogeliJke overgang van de STK-er die thans blJ uw verenlglng werkzaam

í-s, naar de bond te bewerksÈelllgen.
De subsldlëring van bedoeLde arbeldsplaats kan ook ln dat geval worden voortge-
zer tot 1 ju1l 1990, tenztJ u aangeeft de substdlërlng eerder beëlndlgd te wll-
len zÍen c.q. dat u de subsidlërtng wl1 laten overgaan naar de bond.

Indlen u v66r 1 ju1l 1990 een vacature heeft op de gesubsldleerde arbeidsplaats
dÍent u dic onrnlàdel-lijk schrlfteltJk te rnelden blj nlJn departement èn de heer
J. Heltlng, de landeltjk consulent sporttechnlsch kader (BltJhansterweg 88, 9672

XA WinschoÈen).
Ik maak u erop attent dat blj een eventuele lnvulllng van de vacature, de door
,, aàh te s-relien STK-er nlet prlmalr ln aarunerklng za]- komen voor (her)plaatslng
in een STK-functle bij een bond.
ALleen STK-ers dle heden een arbeldsovereenkomst voor onbepaaLde tiJd bezltten
komen prlmalr Ín aanmerking voor het vervullen van een STK-functLe blJ een bond.

Indlen u of de btJ u werkzame STK-er behoefte heeft aan nadere informatle over
de eonsequentles van de hertJktng van het STK-be'letd, kunt u contact Opnemen met

de landelijk consulent sporttechnlsch kader (de heer J. Ilelttng, 05970-13077).

De' staats""".frrls van welzlJn, volksgezondheid en cultuur,
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Nijmegen 2-LL-L989

Betreft: STK arbeidsPlaats.

Aan: Stichting STK Arnhem en

Hr.J.HeiLing,

Mijne heren,

ZoaLs geruime tijd geleden reeds met u is besproken' Ís in onze

STK leiderssituatie de volgende wijziging opgeLreden'

Per 1-10-1989 heeft R.Notenboom onze vereniging verlaten'

Zijn ontslag heeft alles te maken met de onzekere toekomstsituatie'

Hij heefu inmiddels een funktie aanvaard in het bedrijfsleven'

De funktie is in overleg voortgezet

banen van 19 uur Per week onder de

beidsovereenkomst l-7-1990 eindigt

van de afvloeiïngsregeling.

in een situatie van twee deeltijd-
uitdrukkelijke voorwaarde dat de ar-

en dat geen gebruik gemaakt kan worden

Bijgaand onLvangt u een kopie van beide arbeidsovereenkomsten'

Onze beweegredenen voor aansLelling van beide krachEen zijn de volgenden:

- J.FrinseL zaL vooral de werkzaamheden t.b.v. de sektie gymnastiek en

turnen yoortzetten. Het gaat hier naast het lesgeven om de bestuurlijke

ondersteuning in de rekreatieve sfeer van de sektie'

I



- P.Schaafsma is topsport-turntraÍner en za1 naast de trainingen aan i

de selektiegroepen de bestuurlijke ondersteuning van de afdeling

turnen voor zijn rekenÍng nemen.

Binnen het KNGB ís een beleidsverandering op het vlak van regionalisering

van het topsportgebeuren ter sprake en het ligt in onze bedoeling daar

zo gbed mogelijk in mee te Praten.

I^lij hopen dat dit leidt toL een konstruktief beleid, waarin een goed

topsportbeleid wordL gekombineerd met het gewijzigde sTK beleid.

Met vriendelijke groeten, teken ik,

hoogachtend

S.C.Kersten

sekretaris s.v.de Hazenkamp

Tolhuis 13-09

6537 I'lR Nijmegen

tel: 080-442628
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Aan het bestuur van de K.N.G.B.
Lage Bergweg 10
7361 GT Beekbergen.

Nijmegen, 5 november 1989

Betreft: STK arbeidsplaats.

Geachte dames en heren,

Het is u bekend dat het huidige STK beleid t.a.v. de arbeidsplaatsen bij
verenigingen leidt Lot het wegvallen van deze arbeidsplaats per 1-7-1990.
In onze vereniging heeft di-t ertoe geleid dat onze STK kracht de vereniging
reeds heeft verlaten. Tot 1-7-1990 i.s de plaats opgevuld door Lwee deeltÍjd
krachten, de een typisch in de rekreatieve sfeer, de ander in het topturnen.

Wij zouden ook graag na l-7-7990 de kombinatie-taak topturnen met be-stuur-
1Íjke ondersteuning voortzetten.
Het is ons bekend dat met u wordt overlegd hoe de verenigings STK krachten
voortaan kunnen worden i-ngezet en dat separaat een beleidswijziging t.a.v.
het topsportgebeuren in ur^r bond wordt voorbereid.
l{ij vrezen dat beide zaken per 1-7-1990 nog niet hebben geleid tot een
konstruktieve oplossing.
tr{íj wensen na 1-7-1990 cle funktie van de top-sport-trainer P. Schaafsma
uit te bouwen tot een 7O0 7" arbeidsplaats volgens SÏ'K model. De verenigi-ng
is echter niet in staat de vol1ed:'-ge kosten híervan te dragen.

Wij stellen daarom het volgende voor;

- U stelt P. Schaafsma aan per 7-7-7990 onder de voorwaarde dat hij al-s
topsport-turntrainer te werk wordt gesteld bij s.v. De Hazenkamp.

- U vraagË voor hem een STK arbeidsplaats aan en voldoet het nader vast
te stellen salaris en onkosten verSoeding.

- U brengt bij s.v. De llazenkamp het niet cloor tr{VC gesubsidieerde deel van
het salaris en de onl<osten vergoedi ng in rekening.

- Bedoelde regeling krijgt een ti-jdelijk karakter en is aihankelijk van
de vorderingen in het door u nader te ontwikkelen topsportbeleid.

In feite vragen wij u de bestaande STK regeling, dj-e nu financieel is
geregeld via de stichting STK Gelderland na l-7-1990 voorlopig te conLinueren
via uw organisatie.
Voor u brengt dit geen kosien met zich mee en s.v. De Hazenkamp karr zelf
zorg dragen voor de regelÍng van arbeids-verhoudirrg en omstandigheden.

In een gesprek met de ireer J. Heiting over de tijdelijke invulling van onze
STK pl.aats heb ik hem bedoeld voorstel reeds meegedeeld.

-1-



Ik verzoek u op zo kort mogelijke termijn uw reaktie kenbaar te maken,
wíj zuIlen namelijk genoodzaalct zijn in januari.-februari 1990 aan de

ontslag procedure van de huidj-ge STK krachten te beginnen.

Hoogachtend,

S.C. Kersten.
sekreLaris.

Tolhuis 1309
6537 MR Nijmegen
Tel. 080 - 44 26 28

Kopie: K.N.G.B. sektÍe wedstrijdsport
J. Heiting
stichting STK Gelderland
s.v. De Hazenkamp sektie gymnastiek en turnen
FH-WZ-EN-RI4l



geadtesseerde.

HR/AV/L7 .787
STK- arbeidspTaats
2j juli 1-990

Geacht besËuur,

ZoaTs u bekend, is de subsidíe voor de
L990 ín de huidige vorm beëíndigd. Daa
Gelderland haar werkzaamheden met bet
arb eidsplaats en moeten s taken.
Ondanks de ínformatíe-uitwisseTing tus
raet betrekking tot deze materie, is
het beëindigen van de werkzaamheden
saËies onvootziene problemen zijn on
llocht dat ook voor uw organisatíe
onze excuses aetn voor het ongemak
ondervonden.

lTocht u vragen of opmerkíngen
betrekking tot de beëindiging
functíonarissen, dan verzoeken
de aedewetkers van ons bureau.

Hopende u hieraee van díenst t

hoogachtend,
nafiens heË besËuur van de
SÈichting STK Gelderland,

Th.l{.1'1. Hoex.

va
uri
zi

1 julr
STK

dieerde

'anísatíe
dat door

e organi-

u híerbij
heeft

dervinden met
voor de STK-
uet één van

dienst zijn.


