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Nijmegen, maart 1997
Aan: F{B en sectiebesturen SV De Hazenkamp
Van: M Uittenbosch (vz sectie G&T, op persoonlijke titel)

De toekomst van SV De Hazenkamp als omni-vereniging

1. Inleiding

Het gaat goed met De Hazenkamp. Althans, als we kijken naar de sportbeoefening zelf. De drie
sportsecties zijn ieder voor zich zeer actief en groeiend. Dat stemt tevreden.
Minder goed gaat het, als we kijken naar de vereniging als samenhangend geheel. Op centraal niveau
is er een HB, dat de afgelopen vier jaar nauwelijks bijeen geweest is (gemiddeld minder dan eens per
halfjaar) en dat bij die gelegenheden uitsluitend deelaspecten en incidenten besproken heeft
(honkbalaccommodatie, BTW-constructies, wrijvingen tussen het sectiebestuur G&T en enkele HB-
leden), maar geen enkele keer een totaal verenigingsbeleid. Tevens is er sprake van een geleidelijke
afkalving van de activiteiten op centraal niveau en overdracht naar de secties.
Hierbij moet overigens meteen vastgesteld worden, dat er vanuit de secties geen signalen zijn, dat
men behoefte heeft aan een actiever overkoepelend beleid. Iedere sectie opereert op zichzeif in het
kennelijke vertrouwen, dat als iedereen dat doet, alles goed komt. Intussen is wel in tqgO de sectie
badminton ter ziele gegaan met achterlating van een tekort van rond f. 10.000,-, dat door rest van de
vereniging opgebracht moet worden, terwijl die aan het ontstaan daarvan part noch deel heeft gehad.

Dit geeft aanleiding tot de waag of de organisatie in de vorm van een omni-vereniging met nagenoeg
zelfstandig opererende secties, maar wel een volledige financiële aansprakelijkheid o,rèr 
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de meest optimale is. Zeker nu we in een periode zitten waarin de verschillende secties hun financiële
huishouding aanzienlijk zien uitdijen door het tot stand komen van nieuwe accommodaties met
bijbehorencie hogere expioitatietotaien. Deze ontwiiri<eiing vergroot niet alleen de tiirekÍe risico's per
sectie, maar bok de negatieve effecten op de andere sectiés, As net ergens onverhoopt mis gaat.

In 1995 is een oriënterend onderzoek uitgevoerd onder de paraplu van de Gelderse Sportfederatie
met als doel een beter inzicht te krijgen in de feitelijke en wenselijke situatie bij de Nederlandse
omni-sportverenigingen. Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie, een inhoudelijke verkenning
bij één vereniging en een daarop gebaseerde enquete onder meer dan 140 verenigingen, waarvan er
89 voor verwerking bruikbare resultaten opleverden. Na een korte inventarisatie van de aard en
omvang van de onderzochte omni-verenigingen gaat de rapportage van het onderzoek in op de
mogelijke voor- en nadelen van de omni-constructie ten opzichte van de mono-sportvereniging.

In het navolgende wordt de lijn van dit onderzoek gevolgd en per aspect betrokken op de situatie
van De Hazenkamp. Tot slot volgen een conclusie en op grond daarvan een aanbeveling voor de
toekomst.



2. Het GSF-onderzoek geprojecteerd op De Hazenkamp

2.1. Omvang en samenstelling van omni- versus mono-verenigingen

Uit het onderzoek blijkl, dat ongeveer 75 oÀ van de omni-verenigingen minder dan 750 leden telt,
met een zwaartepunt in de range van 250 tot 500 leden. Deze àjnper vereniging verdeeld over
gemiddeld 3 tot 4 takken van sport. Daarmee zijn omni-verenigingen als geheel wat groter dan de
gemiddelde mono-vereniging (volgens onderzoek uit 1983 gemiddeld círca260 leden), maar per tak
van sport juist kleiner (125-175leden gemiddeld). ets mogàUlke oorzaak voor dit relatieve
achterblijven per sport wordt genoemd, dat (lokaal) kleine sporten binnen een omnivereniging wel,
maar zelfstandig niet het hoofcl boven water kunnen houden. Deze "samen-sterk" gedachte UÍ3n oot
voor de meeste omni's aan de basis van de oprichting te liggen.
Bij de samenstelling qua sporten vinden de onderzoekers, dat de landelijk meest beoefende sporten
ook binnen omniverenigingen het meest voorkomen. Men constateert alleen als opmerkelijk feit, dat
tennis niet voorkomt in de 10 meest voorkomende combinaties van twee sporten, terwijl t 
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tweede sport is qua landelijk ledental. Als mogelijke oorzaken hiervoor worden de speóifieke
accommodatievereisten en het bij tennisverenigingen gebruikelijke grote ledenaantal genoemd: tennis
is dan enerzijds accommodatie-technisch een weemde eend in het omni-gebeuren en Éeeft gelijktijdig
de steun van het getal minder nodig.

Als De Hazenkamp tegen dit algemene beeld uitgezetwordt, blijh de vereniging daar qua
sportaanbod wel, maar in kwantitatief opzicht niet aan te beantwoorden. Met een ledental van I100-
1150 is De Hazenkamp een grote vereniging, zelfs voor een omni. Ook per sectie beantwoordt de
vereniging niet aan het beeld van het onderzoek. De sectie G&T, die met circa 700 leden zelfs ruim
2,5 yyj:|groot is ais cie gemiddelde mono-vereilging en een in omni-verhoudingen relatief grote
sectie H&S met 210-230leden trekken het beeld scheef. Op basis van het getalscriterium zouden
deze secties ook mono-verenigingen kunnen zijn van gemiddelde tot duid;lijk bovengemiddelde
omvang' Alleen de korfbalsectie met 100-120 leden en tot vorig jaar de badminton met in 1995196
circa 80 leden voldoen kwantitatief aan het onderzoeksbeeld van een omni-sectie.
Hierbij kan uit de geschiedenis van de badmintonsectie direkt vastgesteld worden, dat alleen een
groter collectief niet toereikend is om een sectie in leven te houden. Het positieve effect van "samen
sterk" is geen automatisme. Er is ook nog een krachtig centraal beleid nodig.

2"2. Optimale organisatiestructuur

Het GSF-onderzoek schetst een optimale organisatiestructuur, waarbij sprake is van een
overkoepelend hooftlbestuur bestaande uit een algemeen voorzitter, secretaris en penningmeester en
vertegenwoordigers van de verschillende sporten, dat de zaken van algemeen en gemeenschappelijk
belang verzorgÍ, plus afrlelings-of sectiebesturen, die de feitelijke organisatie per sport verzorgen.
Hierbij zrjnin het FIB de voorzitter, secretaris en penningmeester onafhankelijk van de sporttakken
om de overheersing van een van de sporten in de besluitvorming te voorkomen en ter waarborging
van de inbreng van het algemeen belang. Hun rol is in het geheel wij dominant. De sectie-
vertegenwoordigers verzorgen de inbreng van hun sport op het centrale niveau en omgekeerd de
terugkoppeling van de koepel naar de secties. Voor de concrete uitwerking van het algemene en
overkoepelende beleid en organisatietaken wordt aanbevolen om gemeenschappelijke commissies in
het leven te roepen. Gelijktijdig wordt ook geconstateerd, dat dit laatste in de praktijk maar
sporadisch voorkomt.



De Hazenkamp is niet langs deze aanbevolen lijn geörganiseerd. De statuten vereisen slechts een
bestuurslid vanuit iedere sectie. Deze groep kan, maar hoeft niet, aangevuld worden met ten hoogste
drie leden uit of van buiten de secties. Daarmee is de aanbevolen constructie weliswaar mogelijk,
maar niet het uitgangspunt. Dit is van betekenis: de aanbevolen structuur weerspiegelt een principiële
keuze voor het werken vanuit een sterke centrale organisatie. De Hazenkamp-statuten weerspiegelen
de keuze voor een veel wijblijvender samenwerking met het zwaartepunt in de secties.
In de praktijk blijkt dit ook. Er is wel gewerkt met een DB, maar de kwalitatief zware sectie-
onaftrankelijke inbreng via de DBleden is altijd maaÍ zeeÍ beperkt geweest. Tevens heeft langdurig
de dubbelfunctie van DB-lid met het lidmaatschap van een sectiebestuur bestaan.
In feite opéreren de secties autonoom en is het ÉIB volgend. De FlB-vergaderingen dienen vooral
voor uitwisseling van gegevens en standpunten over ad hoc sectie-actualiteiten. De belangstelling en
inzet voor het ÉIB vanuit de secties is dan ook gering.

Sectie-overkoepelende activiteiten zijn beperkt tot de gemeenschappelijke ledenadministratie, die
tevens de contributie-inning verzorgt en een kleine commissie die periodiek een boekenmarkt
organiseert. Hiermee past de vereniging wel in het algemene beeld van het onderzoek: activiteiten
over de sectiegrenzen heen komen slechts sporadisch voor. In het concrete geval is zelfs sprake van
een geleidelijke afrrame van dit soort activiteiten.
Zo is De Hazenkamper als centraal algemeen blad voor zolryel de leden als de externe contacten,
waar vanuit verschillende secties aan meegewerkt werd, feitelijk opgeheven na het besluit het
sectienieuws voortaan te leiden via de sectie-periodieken en daarnaast de belangrijkste externe
relaties een of twee keer per jaar te informeren via een algemeen periodiek op FlB-niveau. In de
praktrjk is van dit laatste niets terecht gekomen.

2.3. Samenwerkingsgebieden

In het onder2oek worden een achttal hooftlactiviteiten onderscheiden waarin samenwerking binnen
een omni-vereniging voordelen kan bieden.Deze komen hieronder aan de orde.

a- beleid en beleidsontwikkeling.

Het betreft hier met name het algemene en overkoepelende beleid, en eventueel de wederzijdse
ondersteuning van de secties bij specifieke technische beleidsaspecten. In het onderzoek wordt
aangegeveq dat dit een van de meest essentiële punten is, waar een omni-vereniging meerwaarde
kan hebben.

Wat de Hazenkamp aangaat, kan geconstateerd worden, dat er geen centraal vastgesteld en door
alle secties onderschreven overkoepelend beleid is (zelfs niet informeel), en dat dat er (voor zover
bij G&T bekend) ook nooit geweest is, of zelfs maar gewenst wordt. Iedere sectie maakt zonder
overleg met de andere secties zijn eigen beleid, voert dat naar eigen inzicht uit, en is daar - voor
zoYeÍ valt na te gaan - ook zeer tevreden mee. Daar overheen opereert het DB. Dit gebeurt soms
wel en soms niet in lijn met wat de betrokken sectie voorstaat en ook niet attijd na overleg. Van
tijd tot tijd komen daar automatisch doublures en inconsistente uitingen op tlB/sectie-
bestuursniveau uit vctrt, die dan weer recht gebreid moeten worden.
Kennis over wat er in andere secties gebeurt, berust vooral op wat in de beperkt uitgewisselde
verslagen van sectie-(bestuurs)vergaderingen opgenomen is, op stu§es over een sectie in de krant
en op (sporadische) informele contacten. Al blj al is dat onvoldoende om enige samenhang over
de sectiegrenzen heen te realiseren. Dit wordt extra in de hand gewerkt door de zeer lage
frequentie van HB -vergaderingen.



Illustratief is hier het opheffen van de sectie badminton. De sectieproblemen en het daaromheen te
voeren beleid zijn nooit inhoudelijk in het (voltallige) F{B besproken. Ook het opheffingsbesluit
met zijn financiële gevolgen voor de rest van de vereniging is buiten een HB-veigadering om
genomen en geëffectueerd. Zelfs in de ALV (wettelijk het hoogste gezagin de verenigingy ir t.t
alleen achteraf en slechts als mededeling kenbaar gemaakt.

b- belangenbehartiging

Volgens het onderzoek is dit de belangrijkste reden voor het in stand houden c.q. oprichten van
een omni-vereniging. De "samen-sterk" gedachte leeft met name als het gaat om de contacten met
de gemeente. Tevens wordt het als een voordeel gezien één contact te hebben met potentiële
sponsors en adverteerders.
Bij deze benadering wordt in feite uitgegaan van de gedachte, dat de verschillende secties gelijke
belangen hebbeq waarbij het getalscriterium voor de wederpartij van belang is. De ervaring va,
de sectie G&T is, dat dit maar zeeÍ zelden het geval is.
Voor sponsors en adverteerders gaat het zo al niet op. Die selecteren op basis van de
mogelijkheden hun doelgroep te bereikerq en daarin hebben verschillende sporten en dus de
secties verschillende mogelijkheden: een landelijke fabrikant van turntoestellen zal (misschien) wel
iets willen doen in de richting van G&T, mits men daar in positieve zn depers weet te halen,
maar zeker niet voor een groep honk- of korfballers. Anderzijds zijn die weer interessant voor
iemand anders, die geen connectie heeft met turnen. De praktijk wijst dat ook uit: iedere sectie
heeft zijn eigen sponsorcontacten en heeft daarbij geen enkel voordeel van het grotere collectief,
dat levert voor de sponsor alleen maar een versnippering.
Ook in dej contacten met de gemeente is nooit concreet geblekeq dat de stelling opgaat. Er zijn
geen aanwiizingeL Cat De Hazenkamp Lreter aan zijn trek*en k-cmt Can anCere o"i#6ng"n 

",zeker niet, dat dat komt doordat die geen omni-verenigingàjn.De mate waarin
belangenbehartiging succesvol is, kan natuurlijk enigszins afhangen van het getalsaspect, maar
wordt toch altijd in hooftÍzaak bepaald door de kwaliteit van de vertegenwoàrdigers en de
gebruikte argumenten. Bovendien kan in de situatie van De Hazenkamp het coflàctief nagenoeg
niets toevoegen: ook zonder omni-paraplu zijn de secties G&T en ffAS de grootste club in de
gemeente in hun sport. Hoogstens is het voor de gemeente gemakkelijker slechts een
vertegenwoordiger tegenover zich te hebben voor meer sporten tegelijk. Enerzijds hoeft men dan
maar één keer nee te zeggen i.p.v.drie of vier keer en anderzijds biedt het de gemeente de
mogelijkheid àchte onttrekken aan de verantwoordelijkheid voor de verdeling van schaarse
middelen en de verschillende onderdelen van een club tegen elkaar uit te spelen ("er is slechts geld
voor één van jullie wensen, kies zelf maar welke").
Bovendien werkt collectieve helangenbehartiging alleen als er eenheid in beleid is binnen de
verschillende sectoren. Zoals al aangegeven is, is dat er niet en wordt het ook niet nagestreefcl.
In dat geval werkÍ het collectiefjuist verzwakkend, met name als er verschillenvan inÀcht Àjn
tussen een sectie en (leden van) het HB. Dat werkt in de hand, dat er op bestuurlijk niveau
verschillende verhalen de wereld in gaan, of dat bij problemen de verschillende bestuurslagen
zowel intern als door derden buiten de vereniging tegen elkaar uitgespeeld worden.



c- sportaanbod

Hiermee wordt enerzijds gedoeld op de mogelijkheid, dat vanuit het omni-collectief een initiatief
komt tot het verzorgen van een geheel nieuw sportaanbod, en anderzijds op de mogelijke
doorstroming van de ene naar de ander sport binnen de vereniging.
Het eerste veronderstelt, dat daar op omni-niveau een zeker beleid onder zit en dat daar
menskracht voor vrij gemaakt wordt. Bij De Hazenkamp is dat beleid er (het is eerder
geconstateerd) niet en er zijn ook geen tekenerq dat dit er zal komen. Al is het maar omdat iedere
sectie de handen vol heeft aan het in stand houden van de eigen sport en er onvoldoende tijd en
belangstelling is om nieuwe niet-sectiegerelateerde zaken op te pakken. Voor zover er sprake is
van verbreding van het sportaanbod gebeurt dat per sectie en in de marge (een nieuwe
gymnastiekvariant er bij of uitbreiding naar een andere leeftijdsgroep [oudererg kleuters]). Daar
heeft de omni geen functie in.
Het tweede komt in de praktijk nauwelijks voor. Ook landelijk werkt het slechts bij uitzondering,
namelijk in een situatie waar alle sporten geconcentreerd op hetzelfcle complex beoefend worden
en men vanuit deelname aan de ene sport de andere regelmatig kan waarnemen. Ook dan nog lukt
het het best als de sporten enigszins met elkaar combineren. Dat is bij De Hazenkamp niet het
geval. Integendeel, de lokaties zijn uiterst versnipperd over de stad en de sporten zijn geheel
verschillend gestructureerd van seizoenloos zeer individueel en zaalgebonden tot
seizoensgebonden teamwerk buiten" Daar komeÍrzeer verschillende karakters en leeftijden op af
en doorstroming is dus op voorhand al niet voor de hand liggend.

d- centrale ledenadministratie

Dit argument was tot voor kort steekhouiiend. Schaaivergroting in de adininistratie bood
voordelen in de kostensfeer, die opwogen tegen het nadeel van een informatiestroorn, die over
meer schijven loopt. Hierin is de laatste jaren wel verandering gekomen met het oprukken van de
pc. Er is op het ogenblik een wij ruim aanbod van speciaal voor sportverenigingen ontworpen
database-programma's tegen bedrageq die ook voor kleine verenigingen te behappen zijn. Wat
resteert is een grotere afstand tussen de sectie en de leden dan strikt genomen nodig is, doordat
het sectiebestuur geen direkte toegang heeft tot het ledenbestand.

e- ledenwerving en contributie

Dit gaat alleen op bï een sterke centrale organisatie en een centraal contributiebeleid. Bij de
Hazenkamp ontbreken beide. De secties zijn op contributiegebied autonoom en zouden ook niet
anders willen. Daar ziin overigens goede argumenten voor. De verschillende doelgroepen qua
deelnemers en de zeer sterk verschillende kostenpatronen van de verschillende sporten leiden
noodzakelijk tot verschillen in de aanpak van de werving en in contributies tussen de secties. Het
eerste is een niet te veranderen gegeven; het tweede kan alleen anders door het instellen van een
centraal financieel beheer met een eenheidscontributie. Hierbij ontstaat dan structureel de situatie,
rlat de goedkopere sporten de duurdere subsidiëren. Daar zal binnen de vereniging geen
meerderheid voor te vinden zijn. Op termijn veroorzaakt her ook een leegloop vanuit de netto-
betalende secties naar goedkopere mono-verenigingerg omdat tegenover de hogere contributie
geen inhoudelijke compensatie in de vorm van kwaliteitsverhoging op het eigen sportgebied staat
( binnen een sectie kan een dergelijke overdracht, bijvoorbeeld ten behoeve van topsport,
overigens tot op zekere hoogte wel, het is dan wel zaak de leden regelmatig duidelijk te maken,
dat en hoe de algemene kwaliteit van hun eigen sportbeoefening er bij gebaat is).



f- accommodatie

Het onderzoek heeft het hier over het gezamenlijk gebruik van een accommodatie door de
verschillende verenigingspoten. Dat werkt bindend en is in verhouding goedkoper. Als eerder
aangegeven gaat dit bij De Hazenkamp niet op. Enerzijds, doordat de accommodaties door
historische oorzaken ruimtelijk zeer verspreid liggen, maar ook doordat de technische eisen van
de verschillende sporten medegebruik nagenoeg uitsluiten. FIier is een parallel te trekken met de
bevinding in het GSF-onderzoek met betrekking tot tennis: het specifieke karakter van de
accommodatie als contra-indicatie voor het goed kunnen functioneren binnen een omni-
vereniging. Bovendien leert de praktijk binnen De Hazenkamp, dat in het incidentele geval waar
wel sprake is van enig gezamenlijk accommodatiegebruik, onderlinge afstemming van de roosters
maaÍ zeeÍ moeizaam te realiseren is. De bereidheid om iets in te schikken voor een andere sectie is
nagenoeg afinezig.

g- nevenactiviteiten

Bedoeld worden niet sport-specifieke acties in verenigingsverband. Dit gebeurt bij De Hazenkamp
alleen bij de boekenbeurs op centraal niveau. Uitbreiding of intensivering van dit soort activiteiten
ligt niet in de lijn der verwachting. Ook al omdat er niet duidelijk is of en hoe de met die activiteit
verkregen middelen ten goede komen aan de secties.

h- financiën

Formeel is er maar één vereniging en dus ook maar één financieel beheer. In de prakÍijk van De
Hazenkamp opereert iedere sectie echter cok trier volledig eutcnooÍn, waerbij ook het F{B (lees
het DB dharin) als sectie opgevat kan worden. Zelfs de boekjaren verschillen per sectie, deels
geltjk aan het kalenderjaar, deels overeenkomend met het schooljaar. De enige algemeen
onderschreven randvoorwaarde is, dat eenieder moet trachten kostendekkend te werken, in ieder
geval op langere termijn. Dat lukt dus niet altijd, zoals bij het opheffen van de sectie badminton,
wat de anderen een strop van enige duizenden guldens heeft opgeleverd. ap zict:r:elfis dat nog tot
daar aan toe, als daar een gezamenlijke beleidskeuze onder heeft gelegen. Dat is echter niet het
geval. Op een bepaald moment was de sectie na een langdurig ziekbed opgeheven en werd het
eindverlies als gegeven gepresenteerd. Over vereffening van de schuld aan de rest van de
vereniging is niets bekend. Waarschijnlijk is dat in de opheffingsbesprekingen niet eens aan de
orde geweest.

Hieruit blijkt, dat er op dit gebied grote risico's bestaan voor de afzonderlijke secties. Ook ats
men in eigen huis zeeÍ zoÍgvuldig en verantwoord te werk gaat, kunnen de andere secties
[overigens met de beste bedoelingen] daar uiterst negatief doorheen vliegen, zonder dat men daar
ook maar enige invloed op heeft. Het inhoudelijke en daaraan gekoppelde financiële beleid van de
anderen en van het DB is vanuit een sectie volledig ongecontroleerd en onbeïnvloedbaar. De enige
informatie die er over en weer is, is jaarlijks een begroting en achteraf een jaarrekening
Inhoudelijke bespreking van de plannen vooraf en verantwoording van de bestedingen olijven
echter achterwege.



3. Conclusies

Uit het voorgaande blijken de punten uit het GSF-onderzoek die de meerwaarde van een omni-
boven een mono-vereniging bepalerq bij De Hazenkamp niet van toepassing te zijnof niet
gerealiseerd te worden, zonder enig zicht op verbetering in de (nabije) toekomst.
In feite bestaat De Hazenkamp uit een drietal autonome mono-verenigingen en een DB, dat deels
eigen activiteiten heeft, maar deels ook vrijelijk door de sectie-activiteiten heen kan fietsen. Deze
vier eenheden maken gebruik van een gemeenschappelijk administratiekantoor voor de
ledenadministratie en de contributie-inning. De prijs, die voor deze administratieve faciliteit
betaald wordt, is (behalve het relatief hoge bedrag van ruim f. I1.000 per jaar) enerzijds een
permanent sluimerend conflict over de bestuurlijke verhoudingen (wie is uiteindelijk
verantwoordelijk voor wat), en anderzijds een juridische koppeling waardoor de secties over en
weer aansprakelijk zijn voor elkaars fouten en financiële stroppen. Dit laatste aspect mag niet
onderschat wordeq zeker niet nu in de toekomst de accommodaties uitgebreider worden en dus
ook de financiële lasten en risico's toenemen.

4. Verbeteringen mogelijk ?

Aangezien de huidige structuur feitelijk geen meerwaarde heeft en risico's met zich meebrengt
voor het bestuurlijk en financieel functioneren, zowel van de secties als van het geheel, is de iaak
bij het oude laten geen optie. verandering kan slechts op twee manieren:

a- vasthouden aan het omni-uitgangspunt en de centrale organisatie versterken ten koste van de
sectie-autonomie

b- aanpassing van de juridische structuur aan de feitelijke status quo.

Ad a.

Dit betekent een grotere centrale sturing: een verzwaard IIB, dat minstens 10 keer per jaar
vergadert en dat de secties ook inhoudelijk aanstuurt. Deze leveren daaóij veel autonomie in. Dat
is alleen zinvol als daardoor een meerwaarde in het inhoudelijk functioneren wordt bereikt.
Vooralsnog àjn dazr geen aanwijzingen voor, integendeel: op zichzelf functioneren de secties heel
behoorlijk; iedere scctie vereist specifieke deskundigheid en betrokkenheid en die zit juist in de
eigen sectie en niet bij de andere secties en op zijn hoogst beperkt in het HB. De hndefijke
ontwikkeling is ook tegengesteld: sporten (voor zover georganiseerd) komen steeds meer voor in
mono-verband en De Hazenkamp voldoet op verschillende punten op voorhand al niet aan de
randvoorwaarden uit het GSF-onderzoek voor een succesvol functioneren als omni-vereniging.
Deze variant is dus een weinig zinvol pad. Een poglng in deze richting is dus af te raden.

Ad b.

Dit komt neer op het juridisch formaliseren van de huidige onaftrankelijke positie van de secties
met als consequentie het verder inperken van de F{B-taken (eventueel zelfs het opheffen van het
HB en het vinden van een oplossing voor de nog overgebleven }IB-activiteiten). Dat kan ook de
bestuurlijke slagvaardigheid van de secties vergroten. Bestuurstechnisch en juridisch is het wij
simpel: bouw de vereniging om naar een federatie met duidelijke bestuurlijke en financiële
schotten tussen de secties, of(als er op het federatie-niveau geen zinvolle taken bedacht kunnen
worden) splits d e zaak in volledig onafhankelijke mono-organi saties.
Dat is wel een inbreuk in het traditionele sentiment van "één club" en zal daardoor vooral
psychologisch op weerstand stuiten. Voor een goed werkende organisatie van alle sporten
op de langere termijn is het echter de enige reële optie.
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De toekomst van SV De Hazenkamp als omni-vereniging

De notitie van Martin Uittenbosch over onze toekomst als omni-vereniging heb ik met grote
belangstelling gelezen. Wij zullen hierover binnenkort zeker nog van gedachtenwisselen. Allereerst
samen (bilateraal) en later binnen het HB. Ter voorbereiding hierop leek het mij nuttig om mijn
gedachten over dit onderwerp op papier te zetten.

In reactie op Martin's epistel wil ik allereerst een opmerking plaatsen over het veelr,uldig
aangehaalde onderzoek dat onder de paraplu van de Gelderse Sportfederatie is uitgevoerd.

Dit GSF-onderzoek kan wat mij betreft linea recta de prullenbak in Het zal wel aan mij liggen maar
dergelijke algemene onderzoeken zegger. mij niets.'S/ij bepaien zeif wei waar we met de ciub naar
toe willen. We laten de toekomst van de club toch niet aflrangen van een rapport van een vage
instantie? Tot zover mijn ongenuanceerde mening over het onderzoek. Het bestaan ervan heb ik ter
kennisgeving aangenomen, de inhoud ewan zal me een worst wezen.

Dat Martin het onderzoek heeft aangegrepen als kapstok voor zijn verhaal vind ik begrijpelijk.
Duidelijk is dat Martin op deze wijze structuur heeft trachten te brengen in de opbouw van zijn
betoog. Met succes. Het is een duidelijk verhaal.

Kern van zijn verhaal is dat hij af wil van de bemoeienis van het hoofclbestuur en "zijn" toko zelf
wil runnen. Deze wens vind ik op zich niet weemd. In HB-verband hebben we het hier al eens over
gehad. De discussie hierover moeten we, wat mij betreft, binÍrenkort open en eerlijk aangaan. Ter
onderbouwing van zijn wens (visie?) haalt Martin een aantal argumenten aan. Mijn mening over
deze argumenten heb ik hieronder weergegeven.

1. Omvang en samenstelling

De omvang van de vereniging c.q. de sub-verenigingen lijkt me v.w.b. de Hazenkamp niet relevant.
Momenteel zijn de secties voldoende groot om (financieel) zelfstandig te bestaan. In de praktijk
werkt dit ook zo. De "samen-sterk"-gedachte is in financieel opzicht niet op de Hazenkamp van
toepassing. In dat kader haalt Martin m.i. terecht de geschiedenis van de badmintonsectie aan. Als
we geen omni-vereniging waren geweest, waren de gezamenlijke secties nu f. 10.000,-- rijker.

Dat de "samen-sterk"-gedachte een krachtig centraal beleid behoeft onderschrijf ik. Ik stel vast dat
dit momenteel ontbreekÍ.



2 . O r ganisatiestructuur

Aan het betoog van Martin wil ik niets afcloen. Het is een correcte omschrrjving van de huidige
organisatiestructuur. Voor zover ik het kan overzien is drt ook de gewenste structuur en is destijds
bewust gekozen voor een statutaire vastlegging hiervan.

Dat er momenteel sprake is van een geleidelijke afirame van sectie-overschrijdende activiteiten is mij
niet bekend.

3. Samenwerkingsgebieden

Hierover wil ik kort zijn. In hoofdlijnen denk ik dat Martin gelijk heeft. Elke sectie opereert feitehlk
onaftrankehlk en van "samen-sterk" heb ik in de praktijk ook nog nauwelijks voorbeelden gezien.

Mgn conclusie:

Duidelijk is dat Martin af wil van de bemoeienis van het HB. HU legt met een groot aantal
steekhoudende argumenten het "wij-gevoel" binnen de verenigrng prlnhlk bloot. Dit "wij"-gevoel
tussen de secties bestaat absoluut niet. Dit is cok miin (nog prille) ervaring. Binnen het HB merk je
duídehjk dat de vertegenwoordigers van de secties uitsluitend geinteresseerd zljn in hun "eigen"
sectie. Er is m.i. geen enkele behoefte tot samenwerken of tot ondersteuning van elkaar. Met name
door de sectie G+T wordt de bemoeienis van het HB bovendien als ronduit lastig ervaren.

Al eerder heb ik je laten weten dat ik mrjn functie binnen het HB uitsluitend heb aanvaard op grond
yan olze persoonlijke relatie. Inmiddels ben ik eryan overtuigd dat dit ook altljd zo zal bhjven. Het
"Hazenkamp-gevoel" (als omni-vereniging) ontbreekt volledig binnen de club en zal er ook bij mij
nooit komen. In de huidige situatie is het voor het HB in het algemeen, en voor mij als
penningmeester in het bijzonder, welhaast onmogehjk een substantiele bijdrage te leveren aan het
clubbelang. De secties opereren immers volledig autonoom en lijken ook niet anders te willen.
Terecht naar mijn mening, dit beleid (deze structuur) is immers statutair vastgelegd.

Ben rk het nu volstrekt eens met het betoog van Martin? Dat niet.

Een belangrrjk punt waar Martin in zijn betoog (gemakshalve?) aan voorbij gaat is de rol die het
F{B kan spelen als 'troubleshooter" binnen de vereniging. In het recente verleden hebben we hier
zowel bij de sectie G+T als bij de sectie Korfbal voorbeelden van gezien. Ook de rol die het HB
speelt in de communicatie richting Gemeente is zeker van belang. Ook worden m.i. de

werkzaamheden rond de ledenadministratie zwaar onderschat door Martin. Moet het HB dan blijven
bestaan'/ Ik weet het niet.

Als je kritisch ktlkt naar de voornaamste rol van het HB als hierboven geschetst, constateer ik het

volgende: Het is niet het HB als instituut dat deze taken verricht of deze taken bij uitstek kan
verrichten. Alle verdiensten van het HB zljnm.i. terug te voeren op de persoonlijke kwaliteiten van



jou (en natuurlijk ook van Ria). Dat bepaalde doelen bereikt worden of problemen opgelost worden
is'derhalve geen verdienste van het HB maar van jou persoonlijk.

Voor mij staat als een paal boven water dat de gehele club gebaat is bij de inspanningen van jou en

Ria. Uit eigen ervaring weet ik dat er een aantal zaken zonder jouw inspanningen behoorlijk uit de

hand hadden kunnen lopen. Ook voor de toekomst acht ik jouw inbreng in het beleid bij de

verschillende secties daarom zeer gewenst. Misschien nog wel het meest brj de sectie G+T.
Is dit een voldoende argument is om als omni-vereniging door te gaarrr en het HB in stand te houden?
Eerlijk gezegd denk ik van niet. Het feit dat er een aantal algemene leden zijn doet hieraan met af.
Hier kan wel een oplossing voor gevonden worden.

Wil het HB bestaansrecht houden zalha een rNaardere bevoegdheid moeten krijgen (zie betoog
Martin). Martin wijst een verandering in deze richting bij voorbaat af. Hier gaat hrj m.i. te snel.

Van belang is de mening van de secties Korfbal en H+S. Van het allergrootste belang is echter de

mening van de leden. Ik hoop dat Martin hier ook aan gedacht heeft.


