Concept verslag buitengewone bondsraadvergadering NADB 2 september 2021

Aanvangstijd – 19.00 uur – Einde 20.18 uur
Aanwezige bestuursleden:
Jeffrey van Meerkerk (voorzitter)
Hannie van der Geest (algemeen bestuurslid en notulist)
Jeroen Koene (algemeen bestuurslid
Frank de Vos (algemeen bestuurslid)
Aanwezige bondsraadleden (20)
Willem Broekstra, Soraya Cadil-Boeken, René Ewals, Corrie van Hugten , Glenn Feddema (vanaf
19.20) Kurt Findhammer, Roel Findhammer, Elianne Findhammer -Verbiest, Piet Koeken, Jan
Pieter Kistemaker, Herman Lak, Peter Middelie, Maureen Lubbers, Rob Neuhaus, Mariëlle de
Ridder, Wesley van Riel, Roeland Schelfhout, Marc Valkier, Geraldine Voost en Hannie Zeeman
(tot 19.50).
Afwezig met kennisgeving:
Stefan Cloudt, Eline Cloudt, Stefan Doodkorte en Cor Zeeman.
Aanwezige adviserende leden van de bondsraad
Onno Butter (voorzitter Reglementscommissie)
Laurens Neuhaus (lid Reglementscommissie)
Larissa Sneek (lid Reglementscommissie).
Toehoorder
David Kramer
Opening
Voorzitter Jeffrey van Meerkerk heet alle aanwezigen van harte welkom op deze buitengewone
bondsraadvergadering die in het teken staat van de laatste beslissingen rondom de statuten.
Met toestemming van alle aanwezigen wordt de vergadering opgenomen.
Willem vraagt naar de status van deze vergadering. Is de huidige vergadering wel bevoegd om
besluiten te nemen? Ook wil hij weten waarom de verslagen van de vorige vergaderingen en de
actiepuntenlijst niet op de agenda staan. Jeffrey antwoordt dat de agenda van de vergadering al
eerder is uitgestuurd en dat daarin staat dat de verslagen en de actiepuntenlijst in de reguliere
vergadering van november geagendeerd worden. Dat is in aanloop naar deze vergadering door
niemand betwist. Deze vergadering heeft een duidelijk doel, te weten om te komen tot afronding
en vaststelling van de statutenwijziging.
Onno bevestigt namens de RC dat de vergadering bevoegd is tot het nemen van besluiten.
1.Voorstel Corrie van Hugten. Voorstel maximale termijnen bestuursleden en commissieleden
Onno legt uit dat in de vergadering van 22 juni 2021 niet over het voorstel van Corrie van Hugten
c.s. gestemd kon worden omdat het woordelijke voorstel niet drie weken vooraf aan die
vergadering ter inzage heeft kunnen liggen.

Wel is toen over de inhoud van het voorstel gediscussieerd. Het ligt nu conform het ingediende
voorstel ter tafel ter besluitvorming. Verder wordt in de notitie inzake de statutenwijziging
antwoord gegeven op opmerkingen die tijdens de vergadering zijn gemaakt over de mogelijkheid
voor het aanstellen van een projectbestuurder en de herijking van de Code Goed Sportbestuur.
Corrie benadrukt dat de reden waarom dit voorstel door haar en vier bondsraadleden is
ingediend, is dat zij zich zorgen maken over de continuïteit van het bestuur i.v.m. het wegvallen
van de penningmeester, secretaris en in november de voorzitter. Zij willen graag nu en in de
toekomst de flexibiliteit hebben om, indien het nodig is, een bestuurslid voor een extra termijn
van 1, 2 of 3 jaar te kunnen benoemen. Zij benadrukt dat het altijd aan de bondsraad is om
hiermee wel of niet in te stemmen.
Maureen merkt op dat volgens haar in de statuten staat dat een verslag besproken moet worden.
Ook bij een bijzondere bondsraadvergadering.
Ook vraagt zij zich af wat dan de “uitzonderlijke” reden zou moeten zijn waarom van de regel
gebruik gemaakt zou moeten worden. Zij kan hierover op de site van NOC*NSF niets terugvinden.
Zij zou graag de ‘uitzonderlijke’ reden specifiek en smart gemaakt zien.
Corrie reageert dat bij NOC*NSF de mogelijkheid voor kleine bonden bestaat om af te wijken, mits
hier goede redenen voor zijn. En zij vindt dat als een bestuur zonder voorzitter, secretaris en
penningmeester komt te zitten, dit wel een heel goede reden kan zijn.
Soraya verzoekt om tijdens de discussie geen namen te noemen. Beslissingen die genomen
worden gelden voor de komende jaren en zijn niet persoonsgebonden. Zij heeft verder een vraag
over mogelijke belangenverstrengeling. Zij ziet dat nergens in de statuten terugkomen.
René meent dat in de nieuwe statuten de belangenverstrengeling is geregeld. Misschien moet
daar nog een verbetering in plaatsvinden maar dat komt mogelijk aan bod bij de werkgroep
Inclusiviteit.
Onno antwoordt dat dit inderdaad in de nieuwe statuten in artikel 20 lid 6 is geregeld. Jeffrey vult
aan dat Soraya niet alleen de belangenverstrengeling bij het bestuur, maar ook bij de bondsraad
benoemde. Naar het idee van René zijn de huidige aanpassingen m.b.t. besluitvorming van het
bestuur de eerste stap maar wat hem betreft niet de laatste. Het gaat over alle functies binnen de
NADB.
In aanvulling op het besprokene in de vergadering van 22 juni geeft René aan dat in de nieuwe
Code Goed Sportbestuur uitgegaan wordt van 2 x 4 jaar of 3 x 3 jaar. De enige reden waarom de
termijnen langer mogen worden is de toetreding van een bestuurder tot een internationale
functie. Dat is bij de NADB niet aan de orde. Verder wordt toekomstig nog een besluit genomen
door NOC*NSF of er überhaupt nieuwe Minimale Kwaliteitseisen komen (MKE) omdat de huidige
MKE niet meer aansluiten op de nieuwe Code. En dan met name op de termijnen van
bestuurders. Wat hem betreft moet er dus over het voorstel van Corrie niet besloten worden
omdat we de kans lopen dat we de statuten straks weer moeten wijzigen. René heeft voor deze
vergadering nog contact gehad met het bestuur van NOC*NSF en zij waren naar zijn zeggen
duidelijk over de termijnen van 2 x 4 en 3 x 3.

Hij vindt het een slecht idee om de termijnen te verlengen temeer daar er tenminste 1 kandidaat
voorzitter in de pijplijn zit. Wat hem betreft is het niet nodig om de regel op te nemen in de
statuten.
Geraldine wil in aanvulling op Soraya meegeven dat het voorstel wat er nu ligt gaat om de optie
om de termijn van een bestuurslid te verlengen als de situatie daarom vraagt. Pas als het in de
statuten staat, kan je praten over hoe je dat wilt inzetten en of en wanneer je het wilt inzetten.
Maar het biedt de bondsraad de optie om er gebruik van te maken en het is aan de bondsraad om
er wel of niet iets mee te doen.
Jan Pieter sluit zich aan bij Geraldine. Hij benoemt het moeilijk vinden van goede vrijwilligers en al
is het misschien niet nu nodig, wellicht hebben we in de toekomst de optie hard nodig. Hij vindt
het een waardevolle aanvulling voor de statuten.
Volgens Maureen is er een notitie vastgesteld over belangenverstrengeling in een eerdere
vergadering en die zou in haar opinie toegevoegd worden aan het algemeen reglement.
Kurt geeft aan niet op de hoogte te zijn van een kandidaat voorzitter zoals genoemd door René.
Hadden hij en andere bondsraadleden dit kunnen weten en wat is de naam van de kandidaat?
René antwoordt dat hij dit inderdaad niet had kunnen weten. Alleen Jeffrey is op de hoogte
gesteld door René en die informeert nu de bondsraad. Hij wil geen namen noemen omdat eerst
een gesprek met Jeffrey gaat plaatsvinden. Het is nog te vroeg om de naam vrij te geven. René
vindt het belangrijk om toch de aanwezigheid van een kandidaat te benoemen zodat de
bondsraad zich realiseert dat de noodzaak om dit voorstel aan te nemen er wellicht niet is. René
zou persoonlijk blij zijn als deze persoon de voorzitter zou worden.
Kurt zegt dat ook hij het belangrijk vindt dat de bondsraad in ieder geval de optie krijgt, ook in de
toekomst, om een termijn van een bestuurslid te kunnen verlengen mocht de situatie daarom
vragen.
Jeffrey is van mening dat René een wat eenzijdig beeld schetst van de positie van NOC*NSF. Hij
benoemt de termijnen zoals die in de Code zijn benoemd. Onder de Code hangt de MKE. Daarin
staan nog steeds de termijnen van 4 x 3 jaar. Het feit dat in de ledenvergadering van NOC*NSF de
MKE niet zijn aangepast komt omdat een combinatie van grote en kleine bonden van mening is
dat de flexibiliteit bij voornamelijk de kleine bonden moet kunnen blijven bestaan. En dat is
volgens hem exact wat het huidige voorstel van Corrie behelst. De mogelijkheid om te besluiten
tot een extra termijn voor een bestuurslid als dit naar het oordeel van de bondsraad nodig is voor
de continuïteit van de NADB.
Verder geef Jeffrey aan dat er nog een kandidaat voor de functie van voorzitter zich bij hem
persoonlijk heeft gemeld. Daar zal ook een gesprek mee plaatsvinden. Ook is een
selectiecommissie ingericht die bestaat een afvaardiging van het bestuur en twee
bondsraadleden, te weten Maureen en Roeland. Er is een kandidaat secretaris waarmee een
gesprek gaat plaatsvinden en we zijn al in een vergevorderd stadium met een algemeen
bestuurslid. Dus er wordt wel degelijk hard gewerkt achter de schermen om de lege plaatsen op
te vullen.

René reageert op de opmerking van Jeffrey en geeft aan dat de huidige MKE gestoeld zijn op de
oude Code en niet op de nieuwe Code. Er komt een nieuwe set MKE nadat de ledenvergadering
een besluit heeft genomen over de nieuwe Code. De tendens is volgens hem dat er geen
uitzondering gaat komen bij de MKE.
Jeffrey antwoordt dat dit niet de wijze is waarop de vergadering van NOC*NSF uit elkaar is
gegaan. Het voorstel van NOC*NSF om dit aan te passen is van tafel gestemd. Het voorstel zou de
meerderheid niet halen en daarom volgt nu een serie van ledenberaden om tot de juiste invulling
te komen. Hij was samen met Hannie van der Geest in de vergadering en hij vraagt Hannie om een
aanvulling.
Hannie van der Geest verbaast zich erover dat René dit stellig blijft beweren. Net als in de vorige
vergadering bevestigt zij de woorden van Jeffrey. Het voorstel is van tafel gehaald. Het bestuur
van NOC*NSF heeft de wens om het zo in te richten maar het is uiteindelijk de ledenvergadering
die beslist. Dus het is geen gelopen race. Het is dus niet het NOC*NSF bestuur dat hierover een
besluit neemt, maar de algemene ledenvergadering.
Maureen geeft aan dat zij op de NOC*NSF site leest dat de sterke voorkeur voor 2 x 4 en 3 x 3 min
of meer is aangenomen. Zij kan dus het verhaal van Jeffrey en Hannie van der Geest niet
terugvinden op de site. Hannie van der Geest legt uit dat dit komt omdat het verslag van de
laatste ledenvergadering pas wordt gepubliceerd als het is goedgekeurd door de leden. Dus dan is
het pas terug te lezen op de site. Hannie van der Geest heeft er moeite mee dat de uitleg van
Jeffrey en haar over dit onderwerp in twijfel worden getrokken.
Glenn Feddema betreedt de vergadering.
René bevestigt nogmaals dat hij met bestuursleden van het NOC*NSF heeft gesproken en hij
leest de informatie op de site. Dat is een feit dat hij heeft meegekregen en wat hem betreft is
daar geen twijfel over. Jeffrey vindt dit bijzonder omdat zij dan vooruitlopen op een besluit van de
leden. Hij zal dit adresseren bij de voorzitter van NOC*NSF en navragen welk bestuurslid van
NOC*NSF dit dan bevestigd heeft.
Soraya vraagt zich af of het verstandig is om nu een besluit te nemen over dit onderwerp als over
twee maanden bij NOC*NSF een besluit genomen kan worden, dat aanpassing bij de NADB
misschien weer noodzakelijk maakt.
Jeroen is van mening dat het voorstel als het aangenomen wordt, niet perse tegen de Code of
tegen de MKE is. Het geeft een extra optie. En de bondsraad kan nog steeds tegenstemmen als
het aan de orde zou zijn. Het is geen vast gegeven. De regie ligt bij de bondsraad.
Wesley benadrukt dat bij het aannemen van het voorstel dit niet betekent dat we hiermee
besluiten dat het ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. Dat is de volgende fase. Dit is een
escape dat het mogelijk is.
Hannie van der Geest vult aan dat als de Code en de MKE aangepast gaan worden, dit niet
betekent dat het ook gelijk ingevoerd gaat worden. Dan komt er altijd een overgangsperiode want
bonden zullen intern allerlei aanpassingen moeten doen. Bijvoorbeeld ook in hun statuten.

Daar kan zomaar een paar jaar overheen gaan. Dus als het voorstel van Corrie wordt aangenomen
en de MKE veranderen, dan is het niet zo dat je gelijk alles weer moet aanpassen.
Maureen zou graag antwoord willen hebben op de vraag wat de bijzondere omstandigheden
zouden kunnen zijn. Jeffrey noemt als voorbeelden: urgentie op continuïteit, kennisoverdracht,
link met internationale organisatie, een bijzondere opdracht die een bestuurder gaat uitvoeren.
Het is hoe je dit met elkaar in een democratisch proces organiseert en daarbij afstemming hebt
met de relevante stakeholders, bijvoorbeeld NOC*NSF.
Maureen vraagt hoe we dit dan af kunnen kaderen. Jeffrey antwoordt dat het aan de bondsraad is
om de ruimte te benutten die er is door een duidelijke opdracht formulering vast te stellen voor
de persoon die voor een bepaalde periode langer gaat aanblijven.
Onno legt uit dat de optie van projectbestuurder niet mogelijk is bij de functies van voorzitter,
secretaris of penningmeester. Hij verwijst naar de uitleg in de notitie waar dit duidelijk
omschreven wordt.
Herman vraagt om even precies aan te geven waarover gestemd gaat worden.
Jeffrey legt het voorstel mondeling nog een keer uit. Onno wijst voor de volledigheid de
aanwezigen erop dat het niet alleen over bestuursleden gaat maar ook over de leden van de
permanente commissies: de kiescommissie en de reglementscommissie. Voor die commissies
geldt dat is voorgesteld een vierde termijn van drie jaar mogelijk te maken.
Voor de volledigheid het voorstel op schrift voor het verslag.
Artikel 9
8.
Aftredende leden van het bondsbestuur kunnen nadien aansluitend
tweemaal worden herbenoemd voor een periode van drie jaar. Na
ommekomst van de derde periode kan de bondsraad besluiten tot
herbenoeming voor een vierde periode van één, twee of drie jaar. Na
ommekomst van de vierde periode kan het desbetreffende bestuurslid eerst
weer tot lid van het bondsbestuur worden benoemd nadat hij gedurende drie
jaren geen lid van het bondsbestuur is geweest.
Artikel 13
6. De leden van de kascontrolecommissie, kiescommissie en
reglementscommissie worden telkens benoemd voor de duur van drie
jaren en kunnen aansluitend tweedriemaal voor eenzelfde periode als lid
van die commissie worden herbenoemd.
Na ommekomst van de vierderde periode kan het commissielid eerst weer tot
lid van dezelfde commissie worden benoemd nadat hij gedurende drie
jaren geen lid van die commissie is geweest. De benoeming van de leden
van de atletencommissie wordt geregeld in het Algemeen Reglement en
het reglement van de atletencommissie

Corrie benadrukt nogmaals de reden van het indienen van het voorstel. Continuïteit is belangrijk.
En het inwerkproces is ook belangrijk.
René merkt op dat wat hem betreft het continuïteitsprobleem niet meer aan de orde is, gegeven
het feit wat er nu in de pijplijn zit en altijd al heeft gezeten.
Jeffrey reageert dat hij de opmerking van René niet terecht vindt. Het wordt gebracht alsof er al
die tijd al iets in de pijplijn heeft gezeten. Dat is niet waar. Het kost enorm veel moeite om
mensen te bereiken die een bestuurdersrol willen vervullen op vrijwillige basis. René denkt dat dit
wel meevalt.
Hannie van der Geest vult aan dat we al een jaar op zoek zijn naar een penningmeester en een
bestuurslid communicatie. Dus zo gemakkelijk is het blijkbaar toch niet.
Maureen had niet op haar netvlies dat het voorstel ook commissies betreft.
Onno merkt op dat dit in de vergaderstukken staat en in het vergelijkingsdocument voor de
statuten.
Aantal aanwezige stemgerechtigde leden is 20. Om een voorstel aan te kunnen nemen is ten
minste tweederde van de uitgebrachte stemmen nodig. Dat betekent minimaal 14 stemmen voor.
Besluit: Het voorstel wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 5 tegen.
Hannie Zeeman verlaat om 19.50 de vergadering. Er zijn nu 19 stemgerechtigde leden.
Herman doet nogmaals het verzoek om, als je weet dat termijnen aflopen, voortaan wat eerder te
starten met het werven van nieuwe bestuurders.
2.Voorstel wijziging benoeming kascontrolecommissie
Laurens licht toe dat deze wijziging noodzakelijk is omdat de wet dit voorschrijft. De leden van de
kascontrolecommissie moet volgens het Burgerlijk Wetboek jaarlijks benoemd worden.
Besluit: het voorstel wordt aangenomen met 18 stemmen voor en 1 tegen.
Marc is van mening dat er eigenlijk niet gestemd zou moeten worden over zaken die al in het
Burgerlijk Wetboek geregeld zijn. Eigenlijk zou dit gelijk 1 op 1 overgenomen moeten kunnen
worden in de statuten. Het BW staat boven alles en het verbaast hem dat iemand tegenstemt
terwijl de wet het voorschrijft. Wellicht dat de RC kan adviseren hoe dit in de toekomst te regelen.
Laurens is het eens met de opmerking van Marc maar het is noodzakelijk dat de bondsraad over
alle statutenwijzigingen stemt, dus ook over dit soort zaken. Hij wijst er tevens op dat de
bondsraad ook goedkeuring moet geven aan het totale document. Dus met alle wijzigingen die al
in eerdere bondsraadvergaderingen zijn aangenomen. Anders kan de akte niet passeren bij de
notaris.
Marc vraagt of het mogelijk is om apart een statuut toe te voegen waarbij we zaken die
vastliggen in het BW automatisch kunnen overnemen.
Laurens antwoordt dat dit helaas niet kan omdat hetzelfde BW ook voorschrijft dat over Statuten
gestemd moet worden.

3. Voorstel vaststelling wijzigingen van de statuten als geheel, inclusief de twee wijzigingen die
tijdens deze bijzondere vergadering zijn aangenomen.
René vraagt waarom het nog nodig is om over het geheel te stemmen terwijl in eerdere
vergaderingen al zaken zijn aangenomen. Is er een juridische reden?
Laurens legt uit dat het totaal van de statutenwijzingen vier weken ter inzage moet liggen en dat
is nu gebeurd tijdens de afgelopen weken. Nu moet over het geheel een stemming plaatsvinden.
René wijst erop dat er nog twee bezwaren lopen tegen de gehouden verkiezingen. Het zou
kunnen zijn dat deze bezwaren gegrond worden verklaard. Wat voor invloed heeft dat dan op
deze stemming over deze statuten? Want het kan zo zijn dat besluiten genomen zijn door een
bondsraad die niet in de juiste samenstelling heeft gefunctioneerd? Moeten besluiten
teruggedraaid worden?
Onno licht toe dat een ingediend bezwaar geen schorsende werking heeft. De bondsraad kan in
huidige samenstelling dan ook de besluiten nemen waartoe de bondsraad bevoegd is op basis van
de wet en statuten. In theorie kunnen procedures jaren lopen en het is dan ook niet wenselijk om
het besluitvormingsproces binnen de vereniging te laten verlammen door deze bezwaren. Mocht
de uitslag van de verkiezingen worden geschrapt dan zal op dat moment moeten worden
vastgesteld wat de consequenties hiervan zijn. Bij onvolledige of onvolkomen besluitvorming kan
dat door bekrachtigingsbesluiten.
Jan Pieter zegt dat veel van de statutenwijzigingen door de oude bondsraad zijn voorbereid en
door de nieuwe bondsraad zijn goedgekeurd. Theoretisch heeft René wel gelijk maar hij ziet het
probleem eerlijk gezegd niet zo.
Verder zou hij graag weten of er leden zijn die gereageerd hebben op de statuten die ter inzage
hebben gelegen.
Jeffrey antwoordt dat er geen inhoudelijke reacties zijn geweest vanuit de leden.
Maureen vraagt naar de status van de bezwaren.
Jeffrey antwoordt dat de bezwaren zich nog bevinden in de behandeltermijn en dat binnenkort
een reactie komt. Maureen reageert dat de termijn van twee maanden toch al ruim is verstreken?
Jeffrey antwoordt dat door de steller van het bezwaar een aanvulling is gedaan op het bezwaar.
En als een aanvulling wordt gedaan dan heb je weer te maken met een andere termijn om het
bezwaar goed te kunnen beoordelen. Maureen herkent dit niet uit haar werksituatie.
Peter Middelie is nieuwsgierig naar de namen van de personen die bezwaar hebben gemaakt. Hij
voelt zich als nieuw bondsraadlid een beetje aangevallen.
Jeroen antwoordt dat de twee personen die een bezwaar hebben ingediend dit onder strikte
vertrouwelijkheid hebben gedaan en er mogen geen namen genoemd worden.
René reageert dat een van de mensen die bezwaar heeft ingediend tegen het proces, en niet
tegen personen, wel bekend is. Deze persoon heeft een mail naar de bondsraad gestuurd met de
gronden waarop zijn bezwaar is gestoeld.
Peter vraagt wie deze persoon dan geweest is omdat hij niets gezien heeft.
René noemt de naam van de betrokken persoon.
Jeffrey geeft aan dat deze mail van deze persoon naar de oude bondsraad is gegaan en niet naar
de nieuwe. Dus in deze nieuwe samenstelling van de bondsraad zijn die mail en naam wellicht niet

bekend en wellicht is het niet verstandig dit op deze manier te bespreken. René geeft aan hier
verder niet meer op in te willen gaan.
Besluit: met 17 stemmen voor, 1 onthouding en 1 tegen, is de versie van de statuten zoals
geagendeerd, inclusief de twee laatste aanpassingen onder punt 1 en 2 op deze vergadering,
aangenomen. Het totaal zal worden overgedragen aan de notaris om te laten passeren.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en de RC voor het voorbereidende werk en
sluit de vergadering om 20.18 uur.

