
 
Resultaat  
Bekijk hieronder welke principes op basis van jouw antwoorden binnen jullie sportorganisatie nog meer aandacht nodig hebben.  

Naam: Eric Jan Kwekkeboom

Activiteit: Voldoet mijn bestuur aan de Code
Goed Sportbestuur?

Voltooid op: 30/06/2022 10:57:47

Geprint op: 30/06/2022 10:57:56

Advies: sla je antwoorden op of print ze uit. Je kunt dit doen met de downloadknop. We adviseren je om in gesprek te gaan over
jouw visie op de stellingen en over jullie gezamenlijke visie. Het document met jouw antwoorden is daar een goede basis voor.



Stelling 1

Visie | Het bestuur heeft een duidelijke visie waar de club/sportorganisatie naartoe gaat en alle leden zijn daarvan op de
hoogte. 

Gegeven reactie

Eens

Je geeft aan dat jullie sportorganisatie volgens jou voldoet aan deze stelling.
We raden je aan om het magazine 'Verantwoordelijkheid' door te nemen. Hierin vind je nog meer informatie!

Stelling 2

Integriteit/tegenspraak | Het bestuur laat zien en draagt uit dat zij integer gedrag vanzelfsprekend en noodzakelijk vindt. En
het bestuur stimuleert anderen om integer gedrag te vertonen.

Gegeven reactie

Eens

Je geeft aan dat jullie sportorganisatie volgens jou voldoet aan deze stelling.
We raden je aan om het magazine 'Verantwoordelijkheid' door te nemen. Hierin vind je nog meer informatie!

Stelling 3

Bestuursmodel | Het bestuur heeft een duidelijk besturingsmodel en er zijn duidelijke afspraken over de
verantwoordelijkheden en taakverdeling in de organisatie om de korte- en langetermijndoelen te bereiken.

Gegeven reactie

Eens

Je geeft aan dat jullie sportorganisatie volgens jou voldoet aan deze stelling.
We raden je aan om het magazine 'Verantwoordelijkheid' door te nemen. Hierin vind je nog meer informatie!

Stelling 4

Deskundigheid | Het bestuur beschikt over voldoende kennis en professionaliteit van de diverse aspecten van de
sportorganisatie om de bestuurstaak gedegen uit te kunnen voeren. 

Gegeven reactie

Eens

Je geeft aan dat jullie sportorganisatie volgens jou voldoet aan deze stelling. 
We raden je aan om het magazine 'Verantwoordelijkheid' door te nemen. Hierin vind je nog meer informatie!

Vraag 5

Motiveer de door jou gegeven antwoorden door hieronder per stelling een praktijkvoorbeeld te noteren waaruit blijkt waarom jij
het eens of juist oneens bent met de stelling:  

Het bestuur heeft een duidelijke visie en heeft ideeën over waar de club naartoe moet en alle leden zijn daarvan op de
hoogte. 

1.

Het bestuur laat zien en draagt uit dat zij integer gedrag vanzelfsprekend en noodzakelijk vindt. En het bestuur
stimuleert anderen om integer gedrag te vertonen.

2.

Het bestuur heeft een duidelijk besturingsmodel en er zijn duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheden en
taakverdeling in de organisatie om de korte- en langetermijndoelen te bereiken.

3.

Het bestuur beschikt over voldoende kennis en professionaliteit van de diverse aspecten van de sportorganisatie om de
bestuurstaak gedegen uit te kunnen voeren. 

4.

Gegeven antwoord

1) De gewichthefsport in Nederland is relatief klein (obv IWF) , kent geen duidelijke verenigingsstructuur meer en wordt
gedreven door louter vrijwilligers. Daarom zoekt de NGB de breedte, verbinding met commerciële sport aanbieders (Fitness,
S&C centra etc) en verwante sport sectoren (Crossfit). De organisatie is zelfsturend opgezet met een commissie structuur
waarin de leden vrijwillig zitting kunnen nemen om sturing te geven aan de NGB uitvoer organisatie.en invloed hebben op het
beleid. 2) Bestuursleden zijn vertegenwoordigd in de uitvoer organisatie en werken op basis van transparantie samen met de
commissieleden. Het bestuur geeft graag de verantwoording over aan de commissies, waarbij zij uiteraard haar juridische
verantwoording blijft houden. Er wordt duidelijk gehandhaafd op naleven van statuten en reglementen en op iedere ALV wordt
daar ruimschoots aandacht aan gegeven. 3) Er is een commissie structuur ingevoerd voor uitvoerende en ondersteunende
taken binnen de NGB. Deze is weergegeven op de NGB website en wordt regelmatig onder de aandacht van de leden
gebracht. 4) Het bestuur is een mix van sport en niet sport gerelateerde bestuursleden en er wordt proactief geparticipeerd in
de internationale federaties en NOC*NSF. Vrijwel alle bestuursleden zijn ondernemer en/of voorzitter van een vereniging.

Modelantwoord

Goed dat je deze punten hebt genoteerd! Dit is waardevolle informatie wanneer jullie het gesprek aangaan binnen de
sportorganisatie. 



Stelling 6

Inspraak/open cultuur | Er is een open cultuur waarin leden en belanghebbenden actief worden betrokken bij de
beleidsprocessen.

Gegeven reactie

Eens

Je geeft aan dat jullie sportorganisatie volgens jou voldoet aan deze stelling. 
We raden je aan om het magazine 'Democratie' door te nemen. Hierin vind je nog meer informatie!

Stelling 7

Diversiteit/inclusiviteit | Er is een diversiteitsbeleid ten aanzien van de samenstelling van het bestuur, de staf en de
organisatie. De samenstelling hiervan is een goede afspiegeling van de achterban in de sport en de samenleving.

Gegeven reactie

Eens

Je geeft aan dat jullie sportorganisatie volgens jou voldoet aan deze stelling. 
We raden je aan om het magazine 'Democratie' door te nemen. Hierin vind je nog meer informatie!

Stelling 8

Benoemingsprocedure | Er is een zorgvuldige en transparante selectie- en benoemingsprocedure voor bestuursleden.

Gegeven reactie

Eens

Je geeft aan dat jullie sportorganisatie volgens jou voldoet aan deze stelling. 
We raden je aan om het magazine 'Democratie' door te nemen. Hierin vind je nog meer informatie!

Vraag 9

Motiveer de door jou gegeven antwoorden door hieronder per stelling een praktijkvoorbeeld te noteren waaruit blijkt waarom jij
het eens of juist oneens bent met de stelling:  

Er is een open cultuur waarin leden en belanghebbenden actief worden betrokken bij de beleidsprocessen.1.
Er is een diversiteitsbeleid ten aanzien van de samenstelling van het bestuur, de staf en de organisatie. De
samenstelling hiervan is een goede afspiegeling van de achterban in de sport en de samenleving.

2.

Er is een zorgvuldige en transparante selectie- en benoemingsprocedure voor bestuursleden.3.

Gegeven antwoord

1) De uitvoer organisatie verloopt voornamelijk over de commissies waarin de leden vrijwillig zitting kunnen nemen. Er is een
duidelijk beleidsproces waarin alle leden hun invloed direct en/of indirect kunnen uitoefenen. 2) Hierbij moet wel ernstig
rekening worden gehouden met het feit dat de NGB een 100% vrijwilligers organisatie is en dat hat aantrekken (en behouden)
van vrijwillige, onbezoldigde bestuurders en uitvoerorganisatie een lastige opgave is. Overall is een diversiteit gecreëerd in de
commissies, maar het bestuur is voor 80% bezet (4 van de 5 posities) en bestaat helaas uit 100$ dezelfde gender. 3)
Bestuursleden kunnen door alle leden aan de ALV worden voorgedragen en zullen zich altijd eerst in de ALV presenteren. De
selectie vindt daarna door de ALV plaats.

Modelantwoord

Goed dat je deze punten hebt genoteerd! Dit is waardevolle informatie wanneer jullie het gesprek aangaan binnen de
sportorganisatie. 

Stelling 10

Maatschappelijke waarde | Er is duidelijk beschreven en uitgedragen welke maatschappelijke waarde de sportorganisatie
creëert voor haar leden en omgeving.

Gegeven reactie

Eens

Je geeft aan dat jullie sportorganisatie volgens jou voldoet aan deze stelling. 
We raden je aan om het magazine 'Maatschappij' door te nemen. Hierin vind je nog meer informatie!

Stelling 11

Positief sportklimaat | Er heerst een positief en veilig sportklimaat waardoor de leden met plezier kunnen sporten. Hier wordt
ook actief op gestuurd door middel van een duidelijke visie en een duidelijk beleid.

Gegeven reactie

Eens

Je geeft aan dat jullie sportorganisatie volgens jou voldoet aan deze stelling. 
We raden je aan om het magazine 'Maatschappij' door te nemen. Hierin vind je nog meer informatie!



Vraag 12

Motiveer de door jou gegeven antwoorden door hieronder per stelling een praktijkvoorbeeld te noteren waaruit blijkt waarom jij
het eens of juist oneens bent met de stelling:  

Er is duidelijk beschreven en uitgedragen welke maatschappelijke waarde de sportorganisatie creëert voor haar leden
en omgeving.

1.

Er heerst een positief en veilig sportklimaat waardoor de leden met plezier kunnen sporten. Hier wordt ook actief op
gestuurd door middel van een duidelijke visie en een duidelijk beleid.

2.

Gegeven antwoord

1) Hier wordt jaarlijks veel aandacht aan besteed in de jaarrapportage. 2) Helaas is er wel een "trend" waar te nemen waarbij
een soort "Voice of Holland" effect lijkt te ontstaan in de sport sector. Het is een goede zaak dat er een laagdrempelige
instantie bestaat waar meldingen gemaakt kunnen worden, maar waarheidsbevinding en feitelijkheden worden daar nooit
getoetst. Maar als er minder dan 1% van de leden betrokken zijn bij meldingen gaat het NGB bestuur er onverminderd van uit
dat er een overwegend veilig sportklimaat bestaat. Stafleden worden geïnstrueerd om signalen op te pikken en er aandacht
aan te schenken en er zijn twee VCP's aangesteld. Verder is er een uitgebreide klachten procedure, waar gelukkig
mondjesmaat gebruik van wordt gemaakt.

Modelantwoord

Goed dat je deze punten hebt genoteerd! Dit is waardevolle informatie wanneer jullie het gesprek aangaan binnen de
sportorganisatie. 

Stelling 13

Transparantie/zichtbaarheid | Het bestuur maakt zichtbaar/communiceert welke ambities en doelen zij heeft geformuleerd en
is open over de interne procedures.

Gegeven reactie

Eens

Je geeft aan dat jullie sportorganisatie volgens jou voldoet aan deze stelling. 
We raden je aan om het magazine 'Transparantie' door te nemen. Hierin vind je nog meer informatie!

Stelling 14

Verantwoording | Het bestuur legt verantwoording af over het eigen handelen.

Gegeven reactie

Eens

Je geeft aan dat jullie sportorganisatie volgens jou voldoet aan deze stelling. 
We raden je aan om het magazine 'Transparantie' door te nemen. Hierin vind je nog meer informatie!

Vraag 15

Motiveer de door jou gegeven antwoorden door hieronder per stelling een praktijkvoorbeeld te noteren waaruit blijkt waarom jij
het eens of juist oneens bent met de stelling:  

Het bestuur maakt zichtbaar/communiceert welke ambities en doelen zij heeft geformuleerd en is open over de interne
procedures.

1.

Het bestuur legt verantwoording af over het eigen handelen.2.

Gegeven antwoord

1) Ruime aandacht in nieuwsbrieven en jaarrapportage. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats tussen commissies en
bestuur. 2) Transparant op elke ALV. De jaarrekening wordt daarbij door een account gecontroleerd.

Modelantwoord

Goed dat je deze punten hebt genoteerd! Dit is waardevolle informatie wanneer jullie het gesprek aangaan binnen de
sportorganisatie. 

Stelling 16

Basisvoorwaarden | Het bestuur voldoet aan de basisvoorwaarden van goed sportbestuur.

Gegeven reactie

Eens

Je geeft aan dat jullie sportorganisatie volgens jou al voldoet aan de basisvoorwaarden.



Vraag 17

Motiveer waarom jij het eens of oneens bent of onze sportorganisatie voldoet aan de basisvoorwaarden.

Gegeven antwoord

De NGB volgt nauwgezet alle aanwijzingen van haar moeder federaties EWF en IWF. Verder vindt er onverminderd de
zelfscan plaats over NOC*NSF MKE. Hoewel de NGB een vrijwilligersorganisatie is zonder personeel, onderwerpt zij zich
voor de volle 100% aan dezelfde reglementen en verplichtingen als professionele sportbonden welke wel een bondsbureau
en uitvoer organisatie met personeel hebben. Dat daar altijd ruimte voor verbetering is en dat er soms tekortkomingen zullen
zijn is dan een gegeven. Zolang dat niet of nauwelijks gevolgen heeft voor een gezond sport klimaat is dat voor het bestuur
volledig acceptabel.

Modelantwoord

Goed dat je deze punten hebt genoteerd! Dit is waardevolle informatie wanneer jullie het gesprek aangaan binnen de
sportorganisatie. 


