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1. Achtergrond 

Deze notitie is opgesteld naar aanleiding van een initiële discussie in de Bondsraadvergadering 

van 18 juni 2020. In de rondvraag van de vergadering is de vraag gesteld aan het bestuur om 

ook de mogelijkheid mee te nemen actieve dansers als bestuurslid te accepteren. Genoemde 

redenen hiervoor zijn: 1. benutten van het aanwezige bestuurlijke talent in de grote groep met 

actieve dansers; 2. beëindigen van onnodige verschillen tussen en ongelijke behandeling van 

actieve dansers ten opzichte van andere persoonlijke leden (waaronder danstrainers, 

dansschoolhouders, wedstrijdorganisatoren, etc.).  

Uit een mail van 15 januari 2021 is gebleken, dat het bestuur geen voorstellen heeft gedaan om 

dansers in het bestuur mogelijk te maken; dit om belangenverstrengeling te voorkomen. Het 

bestuur maakt hierbij geen onderscheid of dansers de wedstrijdsport beoefenen en zo ja, op 

welk niveau. Ook weegt het bestuur niet mee dat personen uit andere groepen in het bestuur 

kunnen plaatsnemen, waar eveneens mogelijke belangenverstrengeling aan de orde kan zijn. Het 

bestuur betrekt in haar argumentatie niet de Code Goed Sportbestuur waarin een kader wordt 

geschetst voor het tegengaan van mogelijke belangenverstrengeling. Ook zijn de doelstellingen 

die aanleiding zijn voor de herijking van de Code Goed Sportbestuur, zoals een diverse 

representatie in het bestuur, niet betrokken. Voor de Bondsraad is dit aanleiding om eigen 

onderzoek te doen en met voorstellen te komen.  

2. Inleiding 

Naar aanleiding van een informele bijeenkomst van de Bondsraad hebben leden van de 

Bondsraad contact gehad met verschillende medewerkers van NOC*NSF. Met inachtneming van 

deze telefoongesprekken is de onderhavige notitie opgesteld. In deze notitie wordt een aantal 

overwegingen gepresenteerd over inclusieve ledenrepresentatie in het bestuur en het tegengaan 

van belangenverstrengelingen. De invulling daarvan opgenomen in het voorstel in hoofdstuk 7 is 

gekoppeld aan het voldoen aan de bestaande ‘Code Goed Sportbestuur’. Daarbij is gekeken naar 

alle categorieën leden, zoals danstrainers en coaches (verder: trainers), dansschoolhouders en 

wedstrijdorganisatoren.  

De concept-versie van deze notitie is door de Bondsraad tegengelezen. Hun suggesties zijn 

verwerkt in de definitieve versie gedateerd 7 februari 2021.  

Uit een peiling onder de gehele Bondsraad in februari 2021 is gebleken dat binnen de 

Bondsraad behoorlijk draagvlak is om ledencategorieën niet langer uit te sluiten van 

bestuursdeelname in de statuten en de beperkingen voor bestuursdeelname te verleggen naar 

bepalingen in het Algemeen Reglement om belangenverstrengeling tegen te gaan, geldend voor 

alle categorieën leden.  
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3. Code Goed Sportbestuur 

In 2005 is door NOC*NSF de ‘Code Goed Sportbestuur’ (verder: de Code) goedgekeurd en 

ingevoerd. Van de bij NOC*NSF aangesloten bonden wordt verwacht dat ze voldoen aan de 13 

aanbevelingen die in deze code zijn beschreven (zie bijlage 1). Om nadere invulling te geven aan 

deze code zijn door NOC*NSF bindende ‘minimale kwaliteitseisen’ als invulling van de Code 

opgesteld. Alle sportbonden moeten daaraan voldoen. Onder meer door tweejaarlijks daarover te 

rapporteren aan NOC*NSF. Daarnaast kiest NOC*NSF elk jaar een aantal sportbonden om te 

onderzoeken in welke mate zij voldoen aan de invulling van de minimale kwaliteitseisen (zie 

bijlage 2).  

Voor een goed begrip van de overwegingen in hoofdstuk 6 van deze notitie is het goed om eerst 

de in bijlage 1 opgenomen 13 aanbevelingen door te nemen. In hoofdstuk 7 zijn de drie 

aanbevelingen opgenomen die betrekking hebben op het begrip ‘belangenverstrengeling’ 

alsmede andere relevante teksten uit de Code.  

In 2018 is een herijkingstraject gestart van de Code. Dit traject is nog niet afgerond. Echter, de 

doelstellingen voor het herijkingstraject zijn wel van belang voor de weging in deze notitie. 

Daarom wordt aangeraden om ook kennis te nemen van de doelstellingen van het 

herijkingstraject (zie bijlage 3). Het ligt in de lijn der verwachting dat na herijking van de Code 

ook de minimale kwaliteitseisen hierop worden aangepast.  

3.1. Aanbeveling 3 Financieel statuut 

Het bestuur zorgt dat zij een goed financieel beleid en een passende administratieve organisatie 

voert, vastgelegd in een financieel statuut. Het gaat hierbij om de volgende tekst (alleen relevante 

tekst overgenomen uit de Code): 

“In alle moderne organisatievormen zijn functiescheidingen en goede “checks and balances” 

noodzakelijke voorwaarden voor een goed en integer bestuur. Een zorgvuldige verdeling van 
functies en bevoegdheden helpt onwenselijke verstrengeling van belangen en 

integriteitsinbreuken te voorkomen. Ook draagt zij bij aan de kwaliteit van de besluitvorming 

doordat deze wordt gevrijwaard van beïnvloeding door oneigenlijke belangen.”  

Dit geldt in ieder geval voor de drie centrale functies bestuur, toezicht en (tucht)rechtspraak, 

maar ook voor bepaalde functies buiten de sportorganisatie waarbij mogelijk (de schijn van) 

belangenverstrengeling kan ontstaan. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat bestuurders, 
anders dan de rechten die zij als gewoon lid hebben, geen bijzondere of disproportionele 

stemrechten kunnen hebben in de ALV of bondsraad, omdat in dat geval de functies bestuur 

en toezicht onvoldoende worden gescheiden. Volgens dezelfde logica zijn bestuursfuncties 
onverenigbaar met het lidmaatschap van de tuchtcommissie of welk ander 

(tucht)rechtsprekend bondsorgaan dan ook. Het lidmaatschap van de tuchtcommissie is op 

zijn beurt weer onverenigbaar met het lidmaatschap van de beroepscommissie.” 
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3.2. Aanbeveling 5 Bestuursfuncties 

Bij de uitoefening van een bestuursfunctie is het belangrijk dat de juiste persoon op de juiste 

plaats zit, er voldoende vernieuwing is, de wijze van voordragen en benoemen transparant is en 

het organisatiegeheugen goed is gewaarborgd. 

“Daarbij zorgt het bestuur dat (best-practices): 

1. De organisatie duidelijk de procedures m.b.t. de voordracht en benoeming van bestuursleden 
vastlegt en openbaar maakt. 

2. Kandidaat bestuursleden uit een zo breed mogelijke kring gerekruteerd worden. De organisatie 

kent een evenwichtige samenstelling en is een goede afspiegeling van verhoudingen binnen de 
bond. 

3. Als een bondsorgaan anders dan de ALV het recht heeft bestuursleden ter benoeming voor te 

dragen, waarborgt de organisatie, dat ook de ALV het recht toekomt kandidaten voor het bestuur 
voor te dragen. Over iedere voordracht beslist in laatste instantie de ALV. De statuten dienen 

hierin te voorzien. 

4. Kandidaat bestuursleden tijdig en gemotiveerd aan de ALV ter benoeming worden voorgedragen 
met een (bestuurs)verklaring dat bestaande belangen, functies en nevenfuncties van de 

voorgedragen kandidaat aan een benoeming als bestuurder niet in de weg staan. 

5. Het bestuur jaarlijks aan de ALV een overzicht geeft van relevante nevenfuncties van, en 
gegevens over de individuele bestuursleden. 

6. De organisatie een benoemingsperiode hanteert van maximaal drie of vier jaar, met een 

maximale aaneengesloten zittingstermijn van acht jaar (2 x vier jaar) of negen jaar (3 x drie 
jaar). Hierbij stelt zij een rooster van aftreden vast en maakt dit openbaar. Doel van dit rooster is 

het waarborgen van continuïteit in het bestuur (behoud van het “organisatiegeheugen”). 

7. De organisatie duidelijk in haar statuten vastlegt welke onverenigbaarheden er zijn bij het 
vervullen van een bestuursfunctie. Dit kunnen onverenigbaarheden zijn binnen en buiten de 

bondsstructuur. Binnen de bondsstructuur zijn in ieder geval bestuursfuncties onverenigbaar 

met het lidmaatschap van enig toezichthoudend of tuchtrechtsprekend orgaan, evenals het 
lidmaatschap van kas- en/of financiële commissie. 

8. De organisatie een adequate, toegankelijke archief- en dossiervorming en een goede interne 

administratieve procesgang heeft.” 

 

3.3. Aanbeveling 9 Aftreden bestuursleden 

Het bestuur bevordert dat bestuursleden tussentijds aftreden bij: 

a) Frequente afwezigheid waar ze door medebestuursleden (of toezichthouders) op zijn 

aangesproken; 

b) Onvoldoende functioneren; 

c) Structurele onenigheid van inzichten; 

d) Onverenigbaarheid van belangen; 

e) Indien dit anderszins door het bestuur geboden wordt geacht. 
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4. Minimale kwaliteitseisen NOC*NSF 

Door NOC*NSF zijn ter invulling van de Code zogenaamde minimale kwaliteitseisen opgelegd 

aan alle aangesloten sportbonden. Elk jaar moeten alle sportbonden daarover rapporteren aan 

NOC*NSF indien zij door NOC*NSF worden geselecteerd om de stand van zaken te laten zien. 

Jaarlijks worden 5-10 sportbonden daartoe aangeschreven. In de bijlage 2 zijn de minimale 

kwaliteitseisen voor 2021 opgenomen.  

5. Europese dimensie 

De Europese Unie heeft algemene principes opgesteld voor ‘Good governance in sport’. Daarbij 

gelden een paar belangrijke uitgangspunten. Hiervan zijn de volgende relevant in de NADB-

context: 

“Clear organisational framework: Sports bodies should establish a clear organisational framework 

for membership and decision making via appropriately representative, inclusive and competently 

populated bodies implementing fit for purpose, democratic procedures and acting in pursuance of 
the objectives, strategic plan and vision of the sports body concerned.  

Minimum democratic principles: (…) The enforcement of a code of conduct or by-law which 

includes an express obligation for decision makers to: i.Adopt the highest ethical practices; ii.Act 
independently in the interests of the sports body as a whole; iii.Not make decisions in which they 

have a business or personal interest; iv.To declare conflicts of interest. (…) Ensuring that the 

appropriate level of inclusivity, diversity and sports representation is achieved and maintained 
across decision making bodies.  

Management: (…) The board should have an appropriate policy on conflict of interest declarations 

and management. (…) There should be a clear policy and process for the removal of board 
members for misconduct.” 

6. Overwegingen 

Op basis van de Code Goed Sportbestuur, de minimale kwaliteitseisen en de Europese dimensie 

kunnen we de volgende overwegingen hebben:  

● In de Code zijn geen aanbevelingen opgenomen die het verbieden of uitsluiten dat 
actieve sporters in het bestuur plaatsnemen of kunnen worden verkozen. Integendeel, 

één van de doelen van de herijking van de Code is een meer diverse representatie in het 

bestuur. 

● Uit het gesprek met NOC*NSF komen de volgende overwegingen voort: 

o NOC*NSF is van mening dat moet worden voldaan aan de eisen zoals 

opgenomen in de Code; 
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o NOC*NSF is tevens van mening dat belangenverstrengelingen (zo veel als 

mogelijk) moeten worden voorkomen.  

o NOC*NSF doet geen uitspraken over de wenselijkheid van actieve sporters in 

het bestuur. 

● De Bondsraad is van mening dat de Code moet worden gevolgd. 

● In de Code zijn diverse elementen opgenomen die gerelateerd zijn aan 

belangenverstrengelingen. Specifiek zijn dit de aanbevelingen 3, 5, 9 (en nader toegelicht 

in de Code). 

● Binnen de NADB is het mogelijk dat actieve trainers, dansschoolhouders, 
wedstrijdorganisatoren, juryleden en familie in de eerste graad (‘ouders van’) van actieve 

dansers zitting nemen in het bestuur. Dit is in de statuten opgenomen.  

● Belangenverstrengeling kan zich in de huidige situatie voordoen rondom elk van deze 

categorieën.  

● Een belangenverstrengeling kan zich voordoen indien besluiten worden genomen door 

het bestuur die direct betrekking hebben op bestaande of mogelijke belangen van 
actieve trainers, dansschoolhouders, wedstrijdorganisatoren, juryleden en ‘ouders van’. 

Dat verandert derhalve niet indien een actieve danser lid zou zijn van het bestuur. 

● Een belangenverstrengeling kan zich met name voordoen indien het dansers betreft die 

op hoog niveau dansen binnen de NADB. Voor deze groep gelden namelijk specifieke 

bepalingen voor kampioenstitels, (internationale) ranking en uitzending. 

● De NADB heeft momenteel geen bepalingen omtrent (mogelijke) 

belangenverstrengeling(en) opgenomen in de statuten (hetgeen verplicht is conform de 

Code)1. 

● De NADB heeft een protocol met onverenigbare functies. 

● In de statuten (huidige en voorgestelde wijzigingen) kunnen actieve dansers geen zitting 

nemen in het bestuur, ongeacht of ze wedstrijddanser zijn of niet2, niveau en 

leeftijdsklasse. Deze beperking is niet opgenomen voor actieve trainers, 

dansschoolhouders, wedstrijdorganisatoren, juryleden en ‘ouders van’.  

● In de door het bestuur voorgestelde wijzigingen aan de statuten is over 
belangenverstrengeling het volgende opgenomen. In artikel 20 lid 7, waarvan de 

voorgestelde tekst luidt: ”In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten 

aanzien van een lid van het bondsbestuur, en/of wanneer het een lid van het bondsbestuur 

een belang heeft dat tegenstrijdig is aan het belang van de bond, dient het desbetreffende 

 

1 De statuten bepalen wel dat deelname in de kascommissie, kiescommissie, etc. niet verenigbaar is met 
bestuursdeelname. Dit gaat echter niet over gedrag (hoe te handelen bij (mogelijke) belangenverstrengeling 
2 De NADB-statuten spreken van ‘natuurlijke personen die actief de danssport bedrijven (danssporters). Hierbij is niet 
gedefinieerd of dit wedstrijddansers betreft. Daardoor worden – hoewel dit waarschijnlijk niet de intentie is – per definitie 
ook alle dansers die niet aan wedstrijddansen doen uitgesloten van bestuursdeelname. 
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lid dit te melden aan het bondsbestuur. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de 

beraadslaging en besluitvorming ter zake te onthouden en mag de bond terzake het 

onderwerp niet vertegenwoordigen. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee 

ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. In het geval dat door het 
niet deelnemen aan de besluitvorming vanwege belangenverstrengeling geen besluit zou 

kunnen worden genomen, wordt het besluit genomen door het bondsbestuur onder 

schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen, tenzij 

de statuten anders bepalen.”  

● In moderne organisaties worden belangenverstrengelingen voorkomen of in toereikende 

mate verminderd door doordachte procedures en door functiescheidingen.  

● Bij de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie), een vergelijkbare sportbond als 

het gaat om jurysport alsmede met een Olympische tak, is, op grond van de statuten van 

de KNGU, het mogelijk voor alle leden om onderdeel uit te maken van het bestuur. Dit 

sluit aan op het principe van een zo breed mogelijke representatie van de leden in het 

bestuur. 
 

 

7. Voorstel voor de NADB 

Op basis van de overwegingen in hoofdstuk 6 wordt het volgende voorgesteld: 

● In de Statuten van de NADB worden uitsluitend ledencategorieën opgenomen;  

● In de Statuten worden derhalve niet langer categorieën persoonlijke leden uitgesloten 
van deelname aan het bestuur; 

● In de Statuten wordt een (delegatie)bepaling opgenomen die regelt dat het Algemeen 

Reglement een overzicht bevat van onverenigbaarheden bij het vervullen van een 

bestuursfunctie (dit in aanvulling op Art 9 lid 5 van de statuten, dat o.a. regelt dat een 

bestuursfunctie niet gecombineerd kan worden met een functie in de kascommissie). 

● In het Algemeen Reglement wordt opgenomen welke leden geen lid van het bestuur 
kunnen zijn (bijvoorbeeld de top van de Hoofdklassen, hun trainers en eerstelijns 

familieleden, juryleden, wedstrijdsecretariaat, vertrouwenscontactpersoon, bondsarts). 

Tevens wordt een bepaling opgenomen dat de NADB een Gedragscode Bestuur kent, 

waarin onder meer de bevordering van tussentijds aftreden is geregeld, zoals beschreven 

in Aanbeveling 9 van de Code Goed Sportbestuur (zie hierboven). 

● De bepalingen van het Algemeen Reglement en de andere genoemde 

reglementen/codes kunnen uiteraard worden aangepast afhankelijk van het tijdsgewricht 

en opgedane ervaringen.  

 

- - - - - - - - - EINDE - - - - - - - - - - 
  



 

8 van 15 

8. Bijlage 1: Code Goed Sportbestuur 

8.1. Aanbeveling 1 Eenheid  

Het bestuur zorgt voor eenheid binnen de organisatie door eenheid in beleid, organisatie en 

structuur. Het bestuur straalt dit uit en leeft dit na. Het zorgt hiermee voor maximale 

transparantie en voorspelbaarheid van de organisatie. 

8.2. Aanbeveling 2 Topsportstatuut 

De organisatie stelt vanwege onder meer de grote (financiële) en specifieke belangen en 

complexiteit van de topsport een topsportstatuut op. 

8.3. Aanbeveling 3 Financieel statuut 

Het bestuur zorgt dat zij een goed financieel beleid en een passende administratieve organisatie 

voert, vastgelegd in een financieel statuut. 

8.4. Aanbeveling 4 Besturingsmodel 

Het bestuur stelt duidelijk vast op welke manier de organisatie bestuurd wordt. Het heroverweegt 

en actualiseert met regelmaat het gehanteerde besturingsmodel. 

8.5. Aanbeveling 5 Bestuursfuncties 

Bij de uitoefening van een bestuursfunctie is het belangrijk dat de juiste persoon op de juiste 

plaats zit, er voldoende vernieuwing is, de wijze van voordragen en benoemen transparant is en 

het organisatiegeheugen goed is gewaarborgd. 

8.6. Aanbeveling 6 Gedragscode bestuur  

Het bestuur stelt een gedragscode vast waaraan bestuursleden zich in hun handelen (moeten) 

houden en legt deze ter goedkeuring of in ieder geval ter kennisneming voor aan de ALV. 

8.7. Aanbeveling 7 Bestuurdersaansprakelijkheid 

Het bestuur bespreekt de noodzaak of wenselijkheid om zich voor bestuurdersaansprakelijkheid 

te verzekeren en legt zijn oordeel gemotiveerd aan de ALV voor. 

8.8. Aanbeveling 8 Transparantie 

Het bestuur vergadert volgens een jaarlijks vastgesteld schema en is transparant over de agenda 

en bestuursbesluiten die de ALV aangaan. Slechts in gemotiveerde uitzonderingsgevallen 

kunnen er klemmende redenen van privacy of discretie zijn om niet volledig transparant te zijn. 
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8.9. Aanbeveling 9 Aftreden bestuursleden 

Het bestuur bevordert dat bestuursleden tussentijds aftreden bij: 

a) Frequente afwezigheid waar ze door medebestuursleden (of toezichthouders) op zijn 

aangesproken; 

b) Onvoldoende functioneren; 

c) Structurele onenigheid van inzichten; 

d) Onverenigbaarheid van belangen; 

e) Indien dit anderszins door het bestuur geboden wordt geacht. 

 

8.10. Aanbeveling 10 Agenda bestuur 

Het bestuur overlegt en besluit tenminste eenmaal per jaar over: 

a) Het algemene beleid en de strategie, de hieraan verbonden (financiële) risico’s en de 

financiële stand van zaken. Hieronder vallen ook de begroting en jaarrekening; 

b) De eigen werkwijze en taakverdeling, het eigen en individuele functioneren; 

c) De relatie met de directie. 

 

8.11. Aanbeveling 11 Directiestatuut 

Het bestuur stelt op basis van het vastgestelde besturingsmodel een helder directieprofiel vast 
en legt de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directie duidelijk vast in een 

directiestatuut. De positie van de directeur wordt in de statuten verankerd.  

8.12. Aanbeveling 12 Controletaak ALV 

Het bestuur zorgt ervoor dat de ALV haar controletaak naar behoren kan uitvoeren. 

8.13. Aanbeveling 13 Statuten en reglementen 

Het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie in ieder geval naast de statuten de volgende 

reglementen heeft: een tuchtreglement, een dopingreglement, een regeling tegen seksuele 

intimidatie, een regeling tegen discriminatie/racisme en een regeling voor klachten. 
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9. Bijlage 2: Minimale Kwaliteitseisen NOC*NSF 2021 

9.1. Vooraf 

● Voor sportbonden met een gebroken boekjaar geldt het volgende: die eisen die 

betrekking hebben op een kalenderjaar, moeten worden bekeken vanuit het meest 

recente boekjaar.  

● NOC*NSF beschikt over formats en voorbeelden van documenten die van toepassing zijn 
op de verschillende eisen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met 

uw accountmanager.  

● Op verschillende plaatsen worden aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen dragen bij 

aan de kwaliteit van de organisatie, maar zijn geen eis. Niet voldoen aan de 

aanbevelingen kan daarom niet leiden tot een negatieve beoordeling.  

● De accountmanagers van NOC*NSF zijn beschikbaar voor het beantwoorden van vragen 

en het ondersteunen van de sportbond bij de invoering en doorontwikkeling van de eisen 

en implementatie van de Code Goed Sportbestuur.  
 

Uw sportbond dient te voldoen aan onderstaande eisen en de onderstaande vragen naar 

waarheid te beantwoorden. De sportbond dient de antwoorden bij een toets voldoende te 

kunnen onderbouwen met documentatie. De Minimale KwaliteitsEisen worden getoetst op basis 

van een zelfscan door sportbonden via de portal Verdelen Middelen. Het bestuur van NOC*NSF 

heeft de mogelijkheid om onderzoek in te stellen naar de feitelijke stand van zaken bij de 

sportbond. Per jaar worden willekeurig 5-10 sportbonden3 geselecteerd waar een toets wordt 

uitgevoerd waarin de zelfscan met de sportbond wordt doorgenomen en onderliggende 

documentatie wordt opgevraagd.  

 
9.2. Verplichte procedures en regelingen 

1. Verplichte rapportage over het omgaan met de aanbevelingen van goed sportbestuur  

A. Heeft uw sportbond in meest recent afgesloten boekjaar aantoonbaar aan haar 

achterban gerapporteerd over de wijze waarop de sportbond is omgegaan met de 

aanbevelingen van de Code Goed Sportbestuur? Op welke wijze is hieraan invulling 

gegeven?  

 

 

3 Ten minste 80% van de geselecteerde sportbonden zijn in de afgelopen 4 jaar niet al eerder geselecteerd geweest.  
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2. Uitvoeren nulmeting goed sportbestuur, de 13 aanbevelingen vervolgens 2-jaarlijks toetsen  

A. A. Heeft uw sportbond de 2-jaarlijkse toetsing Goed Sportbestuur uitgevoerd? (Nieuwe 

leden starten met de nulmeting)  

B. B. Zo ja, in welk jaar was dit voor het laatst?  

 
3. De sportbond heeft en werkt met een besturingsmodel waarin een duidelijk onderscheid is 

tussen bestuurlijke, beleidsmatige, toezichthoudende en ondersteunende (uitvoerende) 

taken. Er zijn geen bestuurders in dienst als werknemer waarbij dit leidt tot verstrengeling 

van bovengenoemde taken.  

A. Beschikt u over een actueel document waarin uw besturingsmodel beschreven is? 

(aanbeveling) 

B. Maakt u in dit document onderscheid tussen bestuurlijke, beleidsmatige, 

toezichthoudende en ondersteunende (uitvoerende) taken? (aanbeveling)  

C. Heeft uw organisatie een protocol waarin wordt aangegeven op welke wijze met 

mogelijke vrijwillige dubbelfuncties binnen uw organisatie wordt omgegaan?  

D. Verklaart u dat er geen bestuursleden zijn die uitvoerende, betaalde taken verrichten 

waarbij zij onder toezicht staan van het bestuur waarin zij zelf zitting in hebben?  

E. Verklaart u dat de familiaire- en/of commerciële belangen die bestuursleden bij de 
sportbond hebben openbaar zijn gemaakt.  

F. Beschikt u over een door minimaal het bestuur vastgesteld directiestatuut en is deze 

openbaar gemaakt? (altijd en alleen wanneer er sprake is van een werkorganisatie met 

directeur)  

 
 
4. Verplichte evaluatie van het bestuur. Het bestuur draagt zorg voor reflectie op haar eigen 

functioneren en haar relatie met de werkorganisatie en achterban. Hiermee wordt geborgd 

dat de rol- en taakuitvoering in de verschillende geledingen helder is en ook uitgevoerd 

wordt zoals afgesproken.  

 
A. Heeft het bestuur in het afgelopen jaar een evaluatie gehouden waarin zowel de zachte 

kant (interne samenwerking, persoonlijk gedrag, relatie met de achterban) als de harde 

afspraken (rol- en taak vastheid, activiteiten en prestaties van het bestuur) besproken is?  

B. Heeft u de bevindingen van deze evaluatie gedeeld met de achterban? Op welke manier?  

 
Aanbevolen wordt voor het houden van de bestuursevaluatie periodiek (eens per 2 jaar) gebruik te 
maken van externe begeleiding.  
 
5. Het bestuur zorgt dat de organisatie duidelijk vastlegt welke onverenigbaarheden er zijn bij 

het vervullen van een bestuursfunctie. Dit kunnen onverenigbaarheden zijn binnen en buiten 

de bondsstructuur. Binnen de bondsstructuur zijn in ieder geval bestuursfuncties 

onverenigbaar met het lidmaatschap van enig toezichthoudend of tuchtrechtsprekend 
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orgaan, evenals het lidmaatschap van kas- en/of financiële commissie. De nevenfuncties en 

onverenigbaarheden worden openbaar gemaakt.  

 
A. Heeft u in uw statuten, huishoudelijk reglement of andere openbare beleidsdocumenten 

vastgelegd welke onverenigbaarheden onacceptabel zijn bij het vervullen van een 

bestuursfunctie?  

B. Heeft u bondsrelevante nevenfuncties van bestuursleden openbaar gemaakt?  

 
6. De organisatie hanteert een benoemingsperiode van maximaal 12 jaar. Hierbij stelt zij een 

rooster van aftreden vast en maakt dit openbaar. Uitzonderingen op deze eis zijn per 

individueel geval door de ALV van de sportbond goedgekeurd en openbaar gemaakt.  

A. Heeft u in uw statuten vastgelegd dat er voor bestuursfuncties in principe sprake is van 

een maximale aaneengesloten zittingsperiode van 12 jaar of korter?  

B. Zijn er in het huidige bestuur individuele uitzonderingen op deze regel en zo ja, zijn deze 

goedgekeurd door de ALV?  

C. Heeft u minimaal 1 keer in de afgelopen 12 maanden het rooster van aftreden openbaar 

gemaakt? Op welke manier?  

 
7. De organisatie kent binnen haar grenzen geen zelfstandige of autonome geledingen die 

eigen beleid (kunnen) bepalen dat kan afwijken van het door de ALV vastgestelde beleid.  

 
A. Indien uw organisatie regionale geledingen kent (naast de aangesloten lokale 

sportverenigingen) die een zelfstandige rechtspersoon zijn, is er in de statuten van zowel 

de landelijke sportbond als van de regionale geledingen expliciet geregeld dat de 

regionale geledingen zich moeten confirmeren aan het beleid van de landelijke 

sportbond?  

 
8. Het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie in ieder geval naast de statuten de volgende 

reglementen heeft: een tuchtreglement, een dopingreglement, een regeling tegen seksuele 

intimidatie, een regeling voor de bestrijding van matchfixing en een regeling voor klachten. 

Daarnaast draagt bestuur zorg voor een algemene bepaling dat strafbare feiten ook als 

overtreding zijn aangemerkt mitsdien begaan in relatie tot de sport, de sportbeoefening en, 

of de sportbond en, of zijn leden. Tot slot zorgt het bestuur ervoor dat in statuten van de 

sportbonden een aanklager gepositioneerd is ten behoeve van onafhankelijk onderzoek en 

een goede behandeling van casussen op terrein van seksuele intimidatie, en (voor 

topsportbonden) matchfixing en doping.  

 
A. Heeft uw organisatie de beschikking over een geldend en door de Algemene Leden 

Vergadering goedgekeurd tuchtreglement dat verankerd is binnen de statuten van de 

sportbond, óf is uw sportbond hiervoor aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak 

(ISR)?  
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B. Heeft uw sportbond de tweejaarlijkse scan op het gebied van tuchtrecht uitgevoerd en 

voldoet uw sportbond aan alle in de scan opgenomen kwalitatieve waarborgen op het 

gebied van tuchtrecht?  

C. Heeft uw organisatie de beschikking over een geldend en door de Algemene Leden 
Vergadering goedgekeurd dopingreglement dat voldoet aan de geldende (internationale) 

eisen en dat verankerd is binnen de statuten van de sportbond, óf is uw sportbond 

hiervoor aangesloten bij het ISR; en is binding van de leden aan de beslissingen van de 

Dopingautoriteit gerealiseerd door middel van een derdenbeding in de statuten en een 

ledencontract met de Dopingautoriteit, of indien noodzakelijk - bij getrapt lidmaatschap 

van de leden - via individuele overeenkomsten tussen (ten minste) de actieve topsporters 

en de Dopingautoriteit?  

D. Heeft uw organisatie de beschikking over een geldend en door de Algemene Leden 

Vergadering goedgekeurd reglement tegen seksuele intimidatie dat verankerd is binnen 

de statuten van de sportbond, óf is uw sportbond hiervoor aangesloten bij het ISR?  

E. Heeft uw organisatie de beschikking over een geldend en door de Algemene Leden 

Vergadering of bestuur goedgekeurd tuchtreglement tegen matchfixing in lijn van de 

‘blauwdruk regels ter voorkoming van matchfixing en betting’, dat verankerd is binnen 

de statuten van de sportbond, of is de aansluiting bij het ISR verankerd binnen de 

statuten?  

F. Heeft u een vertrouwenscontactpersoon aangesteld? Is deze te vinden via website of 

andere publicaties van de sportbond?  

G. Heeft uw organisatie de beschikking over een geldend en door het bestuur of de 

Algemene Leden Vergadering goedgekeurde klachtenwegwijzer/reglement?  

H. Heeft uw organisatie met goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering een 

aanklager aangesteld, verankerd in de statuten en bij voorkeur via het ISR, die bevoegd is 

voor de volgende reglementen: Seksuele intimidatie, en (voor topsportbonden) Doping 

en Matchfixing?  

 
De eis C is niet van toepassing voor sportbonden zonder erkende topsport- of internationale 
wedstrijdsportdisciplines volgens het betreffende reglement.  
 
9.3. Statuscriteria  

9. De solvabiliteit en liquiditeit is op laatst bekende balansdatum voldoende c.q. toereikend.  

 
A. Is de solvabiliteit van uw organisatie op meest recente balansdatum voldoende? 

(richtinggevende indicator: EV/Balanstotaal >0,2)  

B. Is de liquiditeit van uw organisatie op meest recente balansdatum voldoende? 

(richtinggevende indicator: current ratio: vlottende activa/kort vreemd vermogen >1)  

 
10. De organisatie legt de ALV een door accountant goedgekeurde geconsolideerde balans en 

jaarrekening voor. 
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A. Heeft uw organisatie een geconsolideerde balans en jaarrekening over 2018?  

B. Is deze voorzien van een controleverklaring door een accountant? (Indien u 150.000 

euro of meer heeft ontvangen uit het Bestedingsplan 2018) Heeft uw kas- of financiële 

commissie de jaarrekening over 2018 en de balans goedgekeurd? (Indien u minder dan 

150.000 euro heeft ontvangen uit het Bestedingsplan 2014)  

C. Alleen voor sportbonden die een EV hebben dat lager is dan 25% van de jaarbegroting:  

i) - Indienen van een liquiditeitsbegroting bij de aanvraag van de gelden; jaar van de 

aanvraag +1 en het huidig jaar.  

ii) - Invullen van een balans in de portal T= jaar, -2 en +2, waarbij de portal 

automatisch de ratio van (netto) werkkapitaal, liquiditeit en solvabiliteit berekent.  

iii) - Invullen overzicht van de reserves/het vermogen in de portal, een specificatie van 

het Eigen Vermogen, waaruit het weerstandsvermogen, bestemmingsreserve en 

algemene reserve blijkt. T = jaar, -2 en +1.  

iv) - Toevoegen van de ratio weerstandsvermogen.  

v) Berekening weerstandsvermogen: weerstandsvermogen / vaste kosten.4 

 
11. De organisatie beschikt aantoonbaar over de registratie van bewust aangaan van het 

lidmaatschap van haar leden (voor natuurlijke personen geldt dit incl. NAW gegevens, 

geboortedatum, geslacht, in lijn met de daaraan gestelde eisen volgens de privacywetgeving).  

A. Voert u een ledenadministratie waarin per lid de naam, het adres, de postcode, de 

woonplaats, het geslacht en de geboortedatum wordt geregistreerd?  

  

 

4 Waarderingscijfer Ratio Betekenis: A >2 Uitstekend; B 1,4 - 2 Ruim voldoende; C 1 - 1,4 Voldoende; D 0,8 - 1 Matig; E 
0,6 - 0,8 Onvoldoende; F < 0,6 Ruim onvoldoende 
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10. Bijlage 3: Doelstellingen voor de herijking van de Code 
Goed Sportbestuur 

1. De brede werkingssfeer van de code: ook verenigingen en ander organisatievormen; 

2. Vergroten compliance: de code moet meer aanzetten tot gedrag en het voeren van de 

dialoog in plaats van alleen maar regels en richtlijnen aanreiken; 

3. Borgen democratisch gehalte: als verbeterpunt op procedureel niveau bij sportbonden, maar 
ook als kader om ander organisatievormen te laten ontwikkelen; 

4. Meer diversiteit: vanuit het brede perspectief van ‘representatie’, ‘kwaliteit’ (optimale mix van 

competenties) en ‘inclusiviteit’; 

5. Ontwikkelen en bewaken cultuur als verantwoordelijkheid van de bestuurder: gericht op 

positief gedrag en samenwerking, maar ook om invulling te geven aan ‘Lange termijn waarde 

creatie’; 

6. Verhogen persoonlijke en procedurele integriteit: ook gericht op nieuwe ontwikkelingen met 

grote integriteitsrisico’s zoals matchfixing, grens overschrijdend gedrag, publieke inmenging 

van criminelen, etc.; 

7. Betere afbakening tussen code en MKE: met een bredere code waarin meer ruimte voor 

eigen invulling is, moet ook een kader voor ‘lokale’ afspraken gemaakt worden; 

8. Kwaliteitsontwikkeling van de bestuurder: de behoefte om bestuurders beter te faciliteren in 

hun taak en verantwoordelijkheid; 

9. Aandacht voor accountability en risicodetectie: versterken van zelfreflectie/evaluatie en beter 

positioneren van toezichthoudende functie; 

10. Betekenis voor bestuurders van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, met 

name mediatisering, informatisering, etc. 


