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Voorwoord
Voor u ligt een publicatie die er op gericht is het functioneren van (besturen van) 
studentenroeiverenigingen (nog) verder te verbeteren.

Nadat, mede dankzij de AEGON Bestuurs Bokaal Roeien, de daarmee te 
winnen mooie prijs (een acht), het bewustzijn van goed besturen bij uw 
verenigingen al aanzienlijk is toegenomen, beoogt de huidige publicatie 
daaraan een extra impuls te geven.

Het gaat bij het overdragen van bestuurlijke taken om profielen van 
bestuursleden, inspireren, structuur, missie, operationele en strategische 
planning, effectiviteit en efficiëntie, maximaal gebruik maken van de bij huidige 
en voorgaande generaties beschikbare kennis en kunde, continuïteit en 
autonomie. Over deze elementen en meer gaat deze publicatie, die een 
handreiking beoogt te zijn voor elkaar opvolgende besturen van studenten
roeiverenigingen. 

Ik juich dit initiatief zeer toe. Studentenroeiverenigingen vormen immers een  
van de onmisbare peilers van het Nederlandse roeien en meer in het bijzonder 
van het Nederlandse toproeien. Als zodanig past dit initiatief ook zeer wel in het 
streven om heel Nederland in 2016 op Olympisch niveau te brengen. Dat is 
immers het eerste oogmerk van het Olympisch Plan 2028. Overigens hoop ik 
uiteraard dat het schone Nederlandse roeien al in 2012 tijdens de Olympische 
Spelen in Londen eens te meer op Olympisch medaille niveau is.

Ik ben AEGON en de samenstellers van dit boekje zeer dankbaar voor weer  
een activiteit die het Nederlandse roeien verder kan opstuwen. Onze hoofd
sponsor bewijst hoe belangrijk het is niet alleen financiën ter beschikking te 
stellen, maar kennis en kunde te delen ter meerdere eer en glorie van het 
Nederlandse (studenten)roeien, waarbij ik vanzelfsprekend hoop dat ook 

AEGON hier wel bij zal varen.

Het is een voor ons welkome ontwikkeling dat AEGON 
het bevroren (schaats)water heeft verruild voor het 
open (roei)water.

Ik beveel u aandachtige kennisneming van deze 
publicatie van harte aan. Doe er uw voordeel mee.

Eric F. Ch. Niehe
Voorzitter KNRBfo
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Inleiding

De Nederlandse studenten roeiverenigingen zijn heel belangrijk bij de 
ontwikkeling van talent. Ze zijn de kraamkamer van het Nederlandse toproeien. 
Tegelijkertijd stimuleren verenigingen het breedteroeien en vervullen ze binnen 
de studenten gemeenschap een belangrijke sociale functie. Het besturen van 
een roeivereniging is dus heel complex. Daarbij komt dat de meeste besturen 
slechts een termijn van één jaar hebben. Elk jaar staat een groep onervaren 
bestuurders klaar om met veel enthousiasme het werk van hun voorgangers 
over te nemen. Naast het besturen van de vereniging zelf, is ook het 
overdragen van alle kennis, kunde en ervaring essentieel om de vereniging 
steeds verder te brengen in de ontwikkeling van haar talent. Dit boekje is 
geschreven voor bestuursleden van studenten roeiverenigingen. Het gaat over 
de overdracht van het bestuur.

De AEGON Bestuurs Bokaal Roeien is ingesteld om de professionalisering van 
de studenten roeiverenigingen te bevorderen. De bokaal van 2008 stond in het 
teken van “hoe staan de verenigingen ervoor?”. In 2009 was het thema “de 
strategie tempel”. Een wezenlijk onderdeel van een professionele vereniging is 
continuïteit en goede overdracht. Dit was dan ook het thema van de AEGON 
Bestuurs Bokaal Roeien 2010. Samen met de voorzitters van Laga, Nereus, 
Okeanos, ProteusEretes en Vidar leek het ons dan ook een goed idee om 
enige ervaringen op papier te zetten. We hopen hiermee een bijdrage te 
kunnen leveren aan een goede overdracht.

Het boekje pretendeert geen kantenklare oplossingen aan te dragen. 
Daarvoor zijn de verschillen tussen de verenigingen te groot. Het zou afbreuk 
doen aan zoiets ingewikkelds als een goede overdracht om met één manier 
van overdragen te komen. Dit boekje biedt vooral aanknopingspunten om nog 
eens goed naar de overdracht bij de eigen verenging te kijken.

We bespreken het onderwerp van overdracht in vijf hoofdstukken:
 Wat draag je over?
 Tijd van overdracht en tijdspad
 De rol van de voorzitter
 De rol van commissies en adviesorganen
 Het gebruik van het netwerk



6

Samen vormen deze onderwerpen de pijlers van een goede overdracht. We hopen 
dat wij jullie kunnen inspireren en helpen om het maximale uit een geweldig jaar te 
halen. 

Wij danken de heren Bart Donders (A.S.R. Nereus), Joost van der Weiden 
(D.S.R.V. Laga), Jörgen van den Broek (D.S.R. ProteusEretes), Tim Kreté (TSR 
Vidar) en Willem Sprokholt (R.S.V.U. Okeanos) voor hun waardevolle inzichten. 
Zonder hen zou dit boekje slechts een theoretische exercitie blijven. En wij danken 
tevens AEGON voor de ondersteuning van dit initiatief.

December 2010

Camiel Selker
Jaap Peters

Laga, winnaars 2010
foto: Merijn Soeters
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Wat draag  
je over?

Introductie
Het lijkt een eenvoudige vraag. Toch is het vaststellen van wat je precies 
over draagt heel erg moeilijk. Je draagt kennis over, kennis over processen, je 
draagt een netwerk over, je kennis over procedures, over controles. Je draagt 
over ter wille van de continuïteit.

Waar ligt de kennis over datgene wat je overdraagt? In plannen, in een 
schriftelijke historie, in draaiboeken. Belangrijker nog dan deze documenten 
bevindt deze informatie zich in de hoofden, in jullie hoofden en in een cultuur: 
zo zijn onze manieren, zo doen wij dat bij onze vereniging.

Wikipedia geeft een aardige omschrijving van geheugen:
De informatie die binnenkomt wordt voor korte tijd (bijvoorbeeld een half 
uur) bewaard. Het is mogelijk om ongeveer 7 items te onthouden in het 
korte termijngeheugen. Als de informatie die in het kortetermijngeheugen 
aan wezig maar vaak genoeg herhaald (of bewaard) wordt, wordt deze naar 
het permanente- of langetermijngeheugen overgebracht. Dit proces wordt 
ook wel consolidatie genoemd.

Informatie die je hoort onthoud je minder goed dan informatie die je leest. 
Informatie die je leest onthoud je minder goed dan informatie die je zelf hebt 
opgeschreven. Informatie die je begrijpt in een bepaalde context (associatie) 
onthoud je beter dan informatie die geen context heeft. Informatie die je toepast 
onthoud je het best.

Deze algemene uitgangspunten kun je gebruiken om te bepalen wat je op welke 
manier overdraagt. Het thema van de AEGON Bestuurs Bokaal Roeien van 2009 
betrof de strategietempel: wat is de missie van jullie vereniging en wat zijn de 
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korte en lange termijn doelstellingen om deze missie te realiseren. Het idee is dat 
een duidelijke missie helpt om te bepalen wat de belangrijkste doelstellingen zijn.  
En de langere termijn doelstellingen helpen om te begrijpen wat er op de korte 
termijn moet gebeuren om deze te realiseren. Daarmee staan alle activiteiten in het 
licht van een heldere visie en ontstaat een context waarbinnen je beter functioneert.

Structuur
Structuur in de overdracht is het eerste aandachtspunt, waarover later meer. 
Ervaringen leren ook dat een opbouw in de documenten zeer waardevol is.  
 Naar onze mening is een logische opbouw de volgende:
 Een heldere en concreet geformuleerde missie;
  Een meerjarenplan dat de missie verder uitwerkt door aan te geven welke 

doelstellingen over een aantal (3 tot 5) jaar bereikt moeten worden;
  Een jaaropdracht waarmee een onervaren bestuur richting geeft aan haar 

bestuursjaar;
  Een jaarplan is de basis waarop zij haar activiteiten kan inrichten en waarover 

zij verantwoording kan afleggen.

Uit de praktijk begrijpen wij dat de 
bestuursoverdracht vaak nog praktisch 
wordt opgezet: wat zijn de dagelijkse en 
operationele verantwoordelijkheden van 
een bestuurslid. Met het noemen van de 
vier documenten als hierboven weer
gegeven ontkennen wij het belang van  
de praktische overdracht niet. Het is de 
basis van elk functioneren. Een missie, 
meerjarenplan, jaaropdracht en jaarplan 
maken echter het verschil tussen een 
bestuur dat ‘op de winkel past’ en een 
bestuur dat de vereniging daadwerkelijk 
verder brengt.

Bij de lijst van bovenstaande documenten, 
valt op dat de autonomie van het bestuur 
steeds groter wordt naarmate het 
document specifieker wordt en de termijn 
korter.

Wanneer een vereniging een sterke cultuur 
en doelstelling heeft, is de ‘papieren’ 
overdracht minder belangrijk. De lange 
termijn doelstellingen zijn dan al meer 



9

ingebed in de eigen cultuur waardoor formele explicitering minder belangrijk is. 
Voor alle partijen blijft het in een dergelijke situatie van belang te toetsen of de 
informele visie voldoende overeenkomt (zie illustratie 1). Het nadeel van een 
sterke informele cultuur is natuurlijk dat deze moeilijk toetsbaar is.

De Missie
De missie van de vereniging vormt het bestaansrecht van de vereniging,  
die uiteraard niet elk jaar verandert. Waarom bestaan wij, wat is ons onder
scheidend vermogen? Verandering van de missie is geen lichtzinnige activiteit, 
die vaak een aantal jaren nodig heeft om doorgevoerd te kunnen worden.  
Het primaat voor een verandering van de missie ligt bij de leden.

Voorbeeld: ‘Wij zijn de hofleverancier van de roeibond’.

Het valt op dat veel verenigingen ‘hofleverancier van de Nederlandse roeibond’ 
noemen. De vraag is of dat een reële missie is. En of het werkelijk de missie 
van de vereniging betreft. Stel dat een vereniging hofleverancier wil zijn.  
Dan betekent dit dat alle keuzes in het teken moeten staan van deze ambitie. 
Een pure focus op het wedstrijdroeien. De infrastructuur moet erop ingesteld 
zijn (roeiwater), de investeringen in materiaal, de selectie van nieuwe leden,  
het coachkader, de professionele ondersteuning. Wanneer niet alle inspanning 
en geld besteed wordt aan het wedstrijdroeien, is de kans dat de vereniging 
echt hofleverancier wordt klein. Immers, er zijn verenigingen die al jarenlang 
wel de investeringen doen die noodzakelijk zijn om een dergelijke ambitie te 
realiseren.

Uit de inzendingen van de roeibokaal blijkt dat er maar weinig verenigingen zijn 
die daadwerkelijk hofleverancier van de roeibond kunnen worden. De meeste 
verenigingen zijn breder van opzet: ze kennen een gezelligheidsaspect en 
vinden competitieroeien ook belangrijk. Hofleverancier kan dan niet de missie 
van de vereniging zijn.

Het is dus belangrijk na te gaan wat de eigen vereniging zo uniek maakt. 
Waarom kiezen mensen ervoor om bij jullie vereniging lid te worden? Wat wil  
je zijn? Alleen zo kun je een identiteit ontwikkelen die ervoor zorgt dat mensen  
na jaren van afwezigheid op de vereniging zich nog steeds verbonden kunnen 
voelen met de club. Dat kan voor iedere vereniging anders zijn. Toch zijn er 
thema’s die we terugzien bij meerdere verenigingen en die wel naast elkaar 
kunnen bestaan. De vereniging als talentenfabriek bijvoorbeeld: het maximale 
halen uit de verschillende talenten die op de vereniging rondlopen (roeien, 
coachen, organisatie).
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Meestal bestaat er al zoiets als een missie bij de meeste verenigingen. Vaak is het 
zaak deze af te stoffen, opnieuw te beoordelen en vervolgens scherp te formuleren. 
Het kan geen kwaad om de hernieuwde missie met de leden te delen en hen er 
zelfs in te betrekken tijdens een ALV. Pas echter op dat je niet in een te grote groep 
en in een te lang proces de missie gaat bepalen. Wij raden verenigingen aan om in 
klein comité, met een aantal weldenkende (oud)leden, een of twee goed geleide 
sessies van anderhalf tot twee uur aan dit onderwerp te besteden. Deze 
besprekingen dienen goed voorbereid te zijn door een degelijke inventarisatie van 
hetgeen beschikbaar is. Voor een voorzitter of een van zijn of haar bestuursleden 
een interessante taak.

Meerjarenplan
Het meerjarenplan maakt lange termijn plannen meetbaar en kan elk jaar 
geëvalueerd worden: zitten we nog op de goede weg, laten de resultaten uit de 
afgelopen jaren zien dat we ook de lange termijn ambitie kunnen realiseren, dienen 
er aanpassingen plaats te vinden om het ambitieniveau aan te passen (omhoog of 
omlaag). Het moge duidelijk zijn dat een dergelijke afweging voor een nieuw 
bestuur moeilijk te maken is. De rol van langere termijn adviesorganen is hierbij 
belangrijker dan die van het zittende of nieuwe bestuur.

Veel van de meerjarenplannen die we als onderdeel van de AEGON Bestuurs 
Bokaal Roeien ontvingen schetsen eerder mooie vergezichten dan dat zij echt  
als meer jarenplan kunnen functioneren. Bij veel verenigingen wordt elk jaar wel 
weer een nieuw meerjarenplan gemaakt, dat zich onderscheidt door nog mooiere 
vergezichten, echter niet door een concreet en meetbaar pad uit te stippelen.

Voorbeeld: ‘Om hofleverancier van de roeibond te worden, is het noodzakelijk  
om te werken aan roeitalent, coachtalent, roeimateriaal en infrastructuur. Op het 
gebied van roeitalent, gaan wij selectief scouten, gaan we relaties opbouwen  
met jeugdverenigingen, etc.’

Een meerjarenplan dient specifiek en meetbaar te zijn. Het bovenstaande voor
beeld is dus te vaag. ‘Relaties opbouwen met jeugdverenigingen’ zegt niet wat je 
ervan verwacht, weke jeugdverenigingen, de aard van de relatie, etc. Een meer
jarendoelstelling zou kunnen zijn dat over drie jaar tien procent van de wedstrijd
roeiinstroom via samenwerking met jeugdverenigingen X, Y en Z wordt 
gerealiseerd. Die samenwerking zou moeten bestaan uit… en hier komen dan een 
paar concrete projecten. Als je ook nog in staat bent om aan te geven wanneer 
welk project gaat worden uitgevoerd, dan heb je op dit punt al een heel mooi 
meerjarenplan.
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Okeanos, winnaars 2008
foto: Merijn Soeters

Winnaars 2009
foto: Merijn Soeters
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Elk jaar kun je dan kijken op welke punten je achterblijft bij de planning. Wederom 
is dit niet iets dat een bestuur in isolement kan doen: de betrokkenheid van mensen 
met meerjarige ervaring bij de vereniging is belangrijk. Na evaluatie kun je dan 
twee dingen doen. Ofwel je past de meerjarenplanning aan omdat deze niet 
realistisch of te ambitieus is, ofwel je gebruikt je jaaropdracht om een nieuw bestuur 
de belangrijkste prioriteiten mee te geven.

De Jaaropdracht
De jaaropdracht helpt om korte termijn prioriteiten helder te krijgen. De inhoud van 
de opdracht is afhankelijk van een aantal factoren. Denk hierbij aan de realisatie 
van het meerjarenplan, kansen en bedreigingen die op dat moment spelen 
(specifiek talent, financiën, knelpunten), maar ook de specifieke capaciteiten van 
het nieuwe bestuur. De jaaropdracht zal het resultaat zijn van de wisselwerking 
tussen de adviesorganen die de lange termijn ontwikkeling bewaken, het zittende 
bestuur met alle kennis van actuele kansen en bedreigingen en (delen van) het 
nieuwe bestuur. Uiteraard kan de jaaropdracht meerdere ‘opdrachten’ bevatten 
voor de verschillende aandachtsgebieden.

Voorbeeld: ‘De instroom vanuit jeugdverenigingen heeft dit jaar prioriteit’.
Stel dat de meerjarendoelstelling van tien procent instroom via jeugdverenigingen 
na twee jaar nog niet gerealiseerd is, en stel dat de vereniging nog steeds van 
mening is dat dit een belangrijk onderdeel is van het lange termijn succes van de 
vereniging, dan kan een jaaropdracht aan een nieuw bestuur zijn om dit onderwerp 
op te pakken. Bij voorkeur wordt de jaaropdracht toegelicht, context geschetst en 
mogelijkheden geopperd.

Een nieuw bestuur dient te begrijpen waarom het belangrijk is dat dit onderwerp 
wordt opgepakt (ondanks dat eerdere besturen dit blijkbaar niet deden) en 
daarnaast dient hulp te worden geboden om te bedenken hoe een en ander zou 
kunnen werken.

Het jaarplan
Het jaarplan geeft het nieuwe bestuur haar identiteit. Het is een eigen stuk, door 
het eigen bestuur opgesteld en gepresenteerd. Uiteraard is de hulp van het 
zittende bestuur en de adviesorganen vereist. Het gevoel eigenaar te zijn van  
de agenda zorgt echter voor toewijding en de continue afweging of de eigen inzet 
voldoende waardevol is. Voor de adviesorganen en de leden geeft het jaarplan 
helderheid over doelstellingen en is het daarmee een bruikbaar verantwoordings
middel voor het nieuwe bestuur.
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De jaaropdracht wordt verwerkt in het jaarplan. De verantwoordelijkheden zijn 
toegewezen aan de verschillende functies of (delen van) het bestuur. Het is 
heel belangrijk dat iemand zich verantwoordelijk voelt voor een bepaald 
onderwerp, dus ook als iets in een grotere samenstelling wordt besproken,  
kan het geen kwaad om één iemand aan te wijzen als eindverantwoordelijke.

Vervolgens werkt men uit wat er precies gedaan gaat worden en wanneer.  
Het jaarplan leest als een projectplan:

‘Ons doel is intensieve samenwerking met jeugdverenigingen. Om dat te 
realiseren is het nodig om contact te leggen met hun besturen en om te 
inventariseren of zij er baat bij hebben om met ons samen te werken.  
Een mooie manier om te laten zien dat het heel goed is om samen te werken,  
is het jeugdroeikamp. Twee jaar geleden vroegen verenigingen X en Z al of  
wij daarbij konden helpen, maar daar hebben we toen niets mee gedaan.
Het plan van aanpak is:
1. Leggen van contacten met besturen verenigingen X, Y, Z Wie Wanneer
2. Inventariseren behoefte jeugdverenigingen Wie Wanneer
3. Uitwerken jeugdroeikamp Wie Wanneer
4. Evaluatie samenwerking Wie Wanneer

Indien de samenwerking succesvol blijkt, dan moet aan het einde van het jaar 
beoordeeld worden of 10% instroom vanuit jeugdverenigingen haalbaar is of 
dat onze meerjarenplanning aanpassing behoeft.

Stellingen
 Elke vereniging heeft een unieke identiteit die vastgelegd is in een missie
 De missie bepaalt de doelstellingen op de korte en lange termijn
 Een meerjarenplan geeft de meetbare lange termijn doelstellingen weer
 Een jaarplan geeft de meetbare korte termijn doelstellingen weer
 Elk jaar wordt het meerjarenplan en het jaarplan geëvalueerd
  Verantwoordelijkheden voor uitvoering, begeleiding en toetsing zijn 

vastgesteld in het meerjarenplan en het jaarplan
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Tijd van  
over dracht en 
tijdspad

Verenigingen wisselen op verschillende momenten. De belangrijkste afweging lijkt 
te zijn of er voor of na de introductieperiode (afroeiperiode) gewisseld wordt. Het 
voordeel van een ‘vroege’ wissel (eind augustus, september) is dat een fris bestuur 
klaarstaat om het stokje over te nemen en dat de nieuwe leden zich gelijk kunnen 
identificeren met ‘hun’ nieuwe bestuur. Ook het parallel lopen van de bestuurs
benoeming met het academisch jaar helpt bij de planning van het bestuursjaar. 
Daartegenover staat het voordeel van een ‘late’ wissel (oktober): een volledig 
ingewerkt bestuur gedurende een van de meest hectische periodes van het jaar, 
met extra inwerktijd voor het nieuwe bestuur.

Er zijn ook alternatieve vormen van overdracht bij een minderheid van de 
verenigingen. Bestuurswisselingen elke zes maanden waarbij slechts de helft van 
het bestuur benoemd wordt, helpen bij het waarborgen van de continuïteit. Dit lijkt 
op het bedrijfsleven waar veel aandacht uitgaat naar de geleidelijke opvolging van 
de Raad van Bestuur. Voor de meeste studentenroeiverenigingen zou een dergelijk 
offer ten bate van de continuïteit te groot zijn. Immers, de charme van het 
studentenbestuur zit vooral in de eenheid en identiteit van het bestuur gedurende 
het jaar.

Een van de panelleden deed een suggestie die het overwegen waard is. Waarom 
niet wisselen direct na de Slotwedstrijden? Iedereen is nog in het land en een 
nieuw bestuur kan haar eigen werving/ introductie en afroeiperiode vormgeven. 
Ondanks deze aardige gedachte lijkt het erop dat het moment van wisselen voor 
de meeste verenigingen vaststaat, en men vooral probeert de nadelen zoveel 
mogelijk te beperken.
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Wanneer we kijken naar het specifieke tijdspad, dan vallen verschillen tussen 
verenigingen op. De vereniging met het langste traject tot het moment van 
overdracht heeft een protocol dat zes maanden omvat. De kortste periode is  
drie maanden, die opvallend genoeg ook nog eens de zomermaanden betreft. 
Deze vereniging probeert dan ook door middel van overdrachtsweekenden deze 
– wel erg korte – periode, optimaal te benutten.

Gemiddeld genomen zien we een periode van ongeveer vier tot vijf maanden 
voorafgaand aan de bestuursoverdracht. Een dergelijke periode lijkt voldoende 
indien gestructureerd aan de overdracht wordt gewerkt.

Daarna is het nieuwe bestuur veelal op zichzelf en haar adviescommissies 
aangewezen. De ervaringen met het laten doorlopen van het overdrachtstraject 
zijn echter positief. Dit betreft vooral het helpen van het nieuwe bestuur bij het 
schrijven van haar jaarplan. Denk hierbij aan workshops door oudleden over 
onderwerpen als de missie en doelstellingen van de vereniging, maar ook hoe een 
beleidsplan te schrijven, gezamenlijk functioneren, etcetera. Hoewel meerdere 
verenigingen dergelijke sessies organiseren, gebeurt dit veelal voorafgaand aan 
de start van het bestuursjaar. De mogelijkheid om het geleerde in praktijk te 
brengen ontbreekt dan nog vaak.

De waarde van een verlengde overdrachtsperiode lijkt duidelijk. Het vergt echter 
wel een langere betrokkenheid van het afzwaaiende bestuur. Dit lijkt de belangrijkste 
praktische beperking die een dergelijke aanpak in de weg staat.

Verenigingen leggen de overdracht steeds vaker vast in een overdrachts protocol. 
Dat klinkt zwaarder dan het in werkelijkheid is. Een protocol omvat veelal niet meer 
dan de wijze van overdracht. Het is daarmee een stappenplan dat elk bestuur kan 
gebruiken om de overdracht gedurende het jaar te plannen. Ook fungeert het als 
een checklist, waarmee de voorzitter de voortgang kan monitoren.

Een goed protocol dat door een van de panelleden is opgesteld beslaat niet meer 
dan 10 pagina’s. Het document beschrijft eerst de timing en agenda van drie 
plenaire vergaderingen. Vervolgens geeft het document per functie de timing en 
agenda van een aantal individuele besprekingen weer. Tot slot bevat het protocol 
een aantal aandachtspunten, of verwijst het naar bruikbare documenten die 
aankomend bestuurders zich eigen kunnen maken.

Een aantal verenigingen gebruikt het meerjarenplan of de jaarplanning om de 
overdracht vorm te geven. Indien deze documenten duidelijke verantwoordelijk
heden definiëren en een tijdspad beschrijven, dan zijn ze zeer bruikbaar.  
Waak er echter voor om de overdracht op een te algemene planning te baseren. 
Operationele verantwoordelijkheden staan hier vaak niet in beschreven.  
Het is een bekende ervaring voor nieuwe bestuursleden om na aanstelling  
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niet precies te weten wat van hen wordt verwacht en welke bronnen, systemen en 
netwerk beschikbaar zijn. Discipline van een overdragend bestuur, de persoonlijke 
overdracht, blijft essentieel om de vereniging continue verder te brengen.

Stellingen
 De overdrachtsplanning en het tijdspad is voor iedere vereniging specifiek
  De zomerperiode is te kort om goed over te dragen – het proces heeft een 

aantal maanden voor of na de zomer nodig om effectief te zijn
  Het overdragende bestuur dient ook na de wisseling betrokken te blijven bij  

het nieuwe bestuur, bijvoorbeeld als coach bij het schrijven van het jaarplan
 Een protocol vermindert het risico van een slechte overdracht
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De rol van  
de voorzitter

Elk bestuurslid heeft een belangrijke verantwoordelijkheid bij het overdragen van 
de verantwoordelijkheden. De rol van de voorzitter verdient extra aandacht. Niet 
alleen is dit de functie die vaak als eerste is ingevuld. De voorzitter is ook degene 
die bij uitstek de continuïteit van het beleid en de kwaliteit van het bestuur kan 
waarborgen.

Uit de ervaringen van het panel vallen twee zaken op. Ten eerste is er vaak geen 
uitgewerkt functieprofiel voor de rol van de voorzitter. Enige algemene aanknopings
punten zijn meestal beschikbaar, deze omvatten echter geen volledig profiel.  
Ten tweede valt op dat het ontbreken van een dergelijk uitgebreid functieprofiel  
niet als belemmerend wordt ervaren. De verwachtingen die aankomend voorzitters 
hebben, komen grotendeels overeen met de werkelijkheid. Daarnaast lijken de 
voorzitters redelijk comfortabel te zijn met hun functie voordat de overdracht 
daadwerkelijk plaatsvindt.

Misschien is bovenstaande niet zo verrassend, daar er een aantal vaste kenmerken 
te noemen is dat de rol van de voorzitter beschrijft.

De voorzitter leidt de vereniging. Dat betekent dat de voorzitter goed op de hoogte 
moet zijn van de belangrijkste taken, activiteiten en beleidsdoelstellingen. 
‘Overzicht’ is een veelgenoemde term, maar ook de wens om ‘dat wist ik niet’ 
ervaringen tot een minimum te beperken. Begrip van de documenten als in het 
eerste hoofdstuk beschreven, maar ook kennisname van de operationele 
overdrachtsdocumenten zijn belangrijke basisvoorwaarden voor een goede start.
Alleen kennis van documenten zou onvoldoende zijn. De kennis van een vereniging 
zit in de hoofden van mensen. De voorzitter moet goed weten waar deze kennis 
beschikbaar is. De verenigingen uit het panel lijken deze essentie te onderkennen, 
en besteden veel tijd gedurende de overdracht aan het kennismaken met het 
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netwerk. In de navolgende hoofdstukken beschrijven wij dit netwerk, dat bestaat uit 
commissies, maar ook oudleden, coaches, etcetera. Een essentieel onderdeel 
van het functieprofiel van een voorzitter is dan ook dat deze voldoende tijd neemt 
om zijn of haar opvolger in te wijden in de verschillende netwerken. Het ontbreken 
daarvan heeft direct gevolgen voor het functioneren van de voorzitter, zoals een 
van de panelleden ervaren heeft bij zijn eigen overdracht.

De voorzitter leidt de vereniging met hulp van zijn of haar bestuur. Bij elke vereniging 
bestaat ieder jaar weer de angst dat onvoldoende gekwalificeerde bestuurs leden 
gevonden kunnen worden. Voor een nieuw te benoemen voorzitter is  
het onmogelijk om een eigen bestuur samen te stellen. De tijd is te kort, het 
netwerk is te klein en het is onmogelijk om bestuursleden te selecteren met  
het juiste profiel dat past binnen de beleidsdoelstelling van de vereniging.  
De aankomend voorzitter is immers net zelf begonnen zich de materie eigen  
te maken. Dat betekent dat, zoals een van de panelleden het beschreef: ‘de 
selectie van opvolgers eigenlijk al begint wanneer je zelf net gewisseld bent’. Dit 
betreft het scouten en selecteren van bestuurstalent en het beoordelen wie op 
welke functie het best tot zijn of haar recht komt. De scheidend voorzitter speelt, 
samen met zijn of haar bestuur, een cruciale rol om het nieuwe bestuur te 
selecteren. Zij hebben immers een jaar de tijd gehad om potentiële kandidaten aan 
het werk te zien.

Steeds belangrijker wordt het daarbij om na te gaan welke onderwerpen in een 
bepaald jaar prioriteit en dus extra aandacht behoeven. Neem het voorbeeld van 
sponsoring. Indien het contract met de hoofdsponsor afloopt, dan kan het lonen om 
al in een vroeg stadium aandacht te besteden aan het profiel en de persoon die de 
functie zal vervullen met sponsoring in portefeuille. Vooral bij meerjarige trajecten 
(verbouwing, financiële heroriëntatie, structurele leden ontwikkeling, topsport 
ambitie) is het kostbaar en frustrerend om door kwaliteits verlies in de functie, het 
goede werk van voorgaande jaren afgeremd te zien worden. Uit de inzendingen 
van de AEGON Bestuurs Bokaal Roeien blijkt ieder jaar weer hoeveel moeite het 
verenigingen kost om elk jaar bepaalde prioriteiten of sterke punten voort te 
kunnen zetten in het daaropvolgende jaar. Veel verenigingen werken aan de eerder 
genoemde beleidsdocumenten om de continuïteit te waar borgen. Toch is het 
opvallend om te zien dat de invulling van verantwoordelijk heden en selectie op 
basis van prioriteiten, een minder prominente rol in de overdracht kent. Het is aan 
de voorzitter om dit proces te bewaken. Binnen het bedrijfsleven is dit een heel 
herkenbaar knelpunt. Het voordeel hiervan is dat er veel materiaal, training en 
coaching beschikbaar is bij bijvoorbeeld het oudleden netwerk.
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Ook in het functioneren van het bestuur zelf, heeft de voorzitter de 
verantwoordelijkheid voor het overzicht. Elk bestuur onderschat de hoeveelheid 
operationele zaken die op hen afkomen. De inzendingen van de AEGON Bestuurs 
Bokaal Roeien tonen elk jaar weer aan dat een groot deel van de verenigingen niet 
verder komt dan het operationeel voortzetten van de activiteiten van het 
voorgaande bestuur. Verenigingen met een duidelijke missie en sterke voorzitter 
onderscheiden zich veelal doordat zij de vereniging beter achterlaten dan dat zij 
haar aantroffen. Voorbeelden hiervan zijn het verduidelijken van de missie, 
progressie ten aanzien van het meerjarenplan, maar ook concrete zaken als het 
introduceren van functionele jaaropdrachten of het versterken van het oudleden 
netwerk. Dit is lastiger dan het lijkt. Immers, de voorzitter is het meest bekende 
aanspreekpunt voor de leden, of zoals dit panellid het omschrijft: ‘Als mensen wat 
geregeld willen hebben, komen ze direct naar de praeses toe terwijl vaak iemand 
anders er meer vanaf weet’. Probeer in een dergelijke hectiek hoofd en bijzaken 
nog maar van elkaar te scheiden. Zorg er derhalve voor dat er een structuur is die 
je als voorzitter hierbij helpt. Of dit nu een (meer) ervaren sparringpartner is of een 
adviescommissie, iemand die helpt om prioriteiten te bepalen, oplossingen te 
verzinnen of slechts als praatpaal te fungeren kan het overzicht vergroten en de 
druk verlagen.

Kortom, naar onze mening vervult de voorzitter een spilfunctie. Het bewaken van 
de balans tussen de lange termijn (missie, meerjarenplan) en de eigen autonomie 
(jaarplan), het bereiken van echte vooruitgang gedurende het jaar, het begeleiden 
van bestuursleden in het scheiden van hoofd en bijzaken, maar vooral ook het 
nadenken over opvolging en continuïteit maken deze functie erg zwaar. 

Gelukkig zijn de meningen van de panelleden unaniem over hun eigen functie, of, 
zoals een voorzitter die gedurende het jaar veel op bovenstaande gebieden bereikt 
heeft het zegt: ‘Het besturen is nog leuker, grootser en nuttiger dan ik had verwacht. 
Zeker nu de vereniging zich zo goed ontwikkelt’. Een uitdaging en oproep aan 
iedere voorzitter zich bovenstaand gevoel eigen te maken!

Stellingen
 De voorzitter vervult een spilfunctie binnen de vereniging en haar bestuur
  Deze verantwoordelijke rol vereist overzicht: goed nadenken over de 

jaaragenda – wat, wanneer, wie
 De voorzitter kent de vereniging en haar netwerk zeer goed
  De voorzitter houdt scherp in de gaten hoe zijn of haar inzet de meeste 

meerwaarde voor de vereniging heeft. Eventueel kan een sparring partner of 
commissie helpen om hoofd en bijzaken te onderscheiden.

  De selectie van opvolging begint in een vroeg stadium. De voorzitter denkt  
na over de prioriteiten en de gewenste competenties en profiel van nieuwe 
bestuursleden
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Commissies en 
adviesorganen

Een kwantitatieve analyse van ledenontwikkeling bij Nederlandse studenten
roeiverenigingen laat zien dat een vereniging haar ledenbestand gemiddeld eens 
per drie jaar ververst. Er is zelfs een aantal verenigingen dat elke twee jaar een 
volledig nieuw ledenbestand heeft (uitstroom versus instroom). Vanwege studie
druk zien we dat steeds meer besturen bestaan uit tweedejaars studenten, daar 
waar dit voorheen eerder derde en vooral ook vierdejaars studenten betrof.

Al met al betekent dit dat kennis en ervaring binnen de vereniging over missie, 
meerjarenplan en uitvoering schaars is. Ook geven dergelijke eenvoudige analyses 
weer dat deze kennis en ervaring logischerwijs niet beschikbaar is binnen het 
bestuur.

De omgevingsfactoren zijn daarmee enorm belangrijk geworden bij het lange 
termijn resultaat van een vereniging. Succesvolle verenigingen die meedoen aan 
de bestuursbokaal laten steevast zien dat oudleden, adviescommissies, 
coachkader en anderen een voortrekkersrol vervullen bij de vormgeving van en 
toezicht op de uitvoering van het beleid. Een groot aantal verenigingen werkt met 
een of meer professionele coaches, maakt werk van een goed samengestelde 
adviescommissie of heeft een duidelijke structuur van commissies, die nadrukkelijk 
betrokken zijn bij de overdracht.

En juist hier speelt een fundamenteel punt. Want wat is in de toekomst de rol van 
het bestuur als steeds meer beleidstaken overgeheveld worden naar advies 
organen? Hoe autonoom is een bestuur wanneer de oudleden een volledige 
planning voor de komende jaren hebben opgesteld? Is het bestuur van de 
toekomst een uitvoerend orgaan in plaats van (ook) een beleidsmakend orgaan?
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Voor de toewijding van de bestuurders in hun rol en de herkenbaarheid van het 
bestuur door haar leden, is het van belang om bij de opzet van een organisatie
structuur rekening te houden met een balans tussen continuïteit en autonomie.  
We zien de laatste jaren meer nadruk op continuïteit. Gezien de professionali
serings slag die verenigingen moeten maken – zo oordelen wij althans op basis 
van de inschrijvingen van de AEGON Bestuurs Bokaal Roeien  lijkt dit 
vooralsnog wenselijk. Toch wil men geen oudleden op de bestuurdersstoel 
zien zitten, of de betaalde coaches de cultuur van de vereniging laten bepalen. 
Duidelijke reglementen over datgene wat binnen de kaders van de 
verantwoordelijk heid valt is een eerste vereiste.

In het licht van het eerste hoofdstuk lijkt de bewaking van de missie en de 
meerjarenplanning een rol die bij de meest senior adviescommissies ligt. 
Functionele adviesraden (financiële adviescommissie, materiaal advies
commissie, wedstrijdkader, etc.) zijn verantwoordelijk voor het meerjarenbeleid 
van de verschillende pijlers van het beleid. De meerjaren plannen van deze 
functionele gebieden zijn ondersteunend aan de missie en de prioriteiten uit 
de algemene strategie. Afstemming tussen functionele adviesraden en de 
overkoepelende adviescommissie gebeurt nu al veelal door personele unies. 
Toch kan het geen kwaad om de afstemming jaarlijks te evalueren om 
continuïteit te waarborgen.  
De voorzitter van de vereniging dient te zorgen dat hij/ zij het overzicht 
bewaakt, met behulp van de voorzitter van een algemene adviesraad. Deze 
opzet gelijkt die van een voorzitter van de Raad van Bestuur en zijn of haar 
Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Beide functies (dus niet alleen 
die van de voorzitter van het bestuur) zijn zware posities met een belangrijke 
verantwoordelijkheid. Immers, zij zijn belast met het overzicht op de 
verschillende functionele gebieden.

De vragen die de adviesraden zich regelmatig moeten stellen zijn:
 Wat is de progressie ten opzichte van het meerjarenplan?
  Voldoet het meerjarenplan en de voortgang ten opzichte van dit plan nog 

steeds of moet het bijgesteld worden?
  Hoe zorgen we ervoor dat het bestuur zich conformeert aan de 

meerjarenplanning?
  Op welke gebieden en op welke manieren kunnen wij het bestuur bijstaan in 

de uitvoering van het beleid?
 Hoe kunnen we zaken beter doen dan vorig jaar?

Vooral de laatste vraag (‘hoe kunnen we zaken beter doen dan vorig jaar’) is er  
een die voor een bestuur lastig te behandelen is. Immers, men is als onervaren 
bestuurder al overstelpt met operationele verantwoordelijkheden die voldoende 
aandacht en energie vergen. Vaak kan men pas na ervaring en op afstand 
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nieuwe manieren van werken bedenken, zoals de vereniging die een boekhoud
programma aanschafte en vervolgens een tweede fiscus overbodig maakte. 
Slechte overdracht is meestal de boosdoener van inefficiënties, maar ook de 
samenstelling en toewijding van veel adviescommissies.

De uitvoering van meerjarenbeleid en de vertaling naar de jaarlijkse agenda  
is een taak waar een bestuur het primaat dient te hebben. Dit met behulp van 
diegenen die het meest recent met de operationele verantwoordelijkheid voor de 
vereniging belast waren. Het is schadelijk voor de continuïteit van de vereniging 
om een voormalig bestuur te ontheffen van haar taak, zonder dat voor adequate 
opvolging is gezorgd. Het overdragende bestuur is een belangrijke schakel, daar 
zij inzicht heeft in de missie en meerjarenplanning, maar dit echter combineert met 
de ervaring in de uitvoer van het beleid. Teveel zien we dat adviescommissies zich 
bezighouden met het begeleiden van de dagelijkse operationele activiteiten, daar 
waar anderen – lees: het vorige bestuur – dit goed hadden moeten overdragen.

Samenstelling van de belangrijkste adviesraden en een plan van opvolging is een 
tweede punt van aandacht. Veelal schuift een voormalig bestuurslid door naar de 
(functionele) adviesraad. Dat lijkt een goede zaak, vooral gezien de noodzaak van 
continuïteit, ook in operationele zaken. Echter, indien een adviesraad is 
samengesteld uit louter voormalige bestuursleden, dan leert de ervaring dat de 
insteek sterker operationeel dan strategisch is. Nadenken over de competenties 
van de personen in een adviesraad vormt de basis van goed functioneren.

De voorzitter van de vereniging  
dient te zorgen dat hij/ zij het 
overzicht bewaakt, met behulp  
van de voorzitter van een algemene 
adviesraad.



23

Naast iemand die operationeel kennis van zaken heeft, dient een adviesraad 
tenminste één lid te hebben dat inhoudelijk deskundig is maar wel op 
voldoende afstand staat. Daarmee kan hij of zij beoordelen of de wijze waarop 
de vereniging functioneert (algemeen, financieel, materiaal, wedstrijd) nog 
steeds de meest efficiënte is. Ook is het raadzaam iemand te vinden die 
bekend is met strategie en strategie implementatie. Deze persoon hoeft niet de 
inhoudelijke kennis te hebben die andere leden wel hebben. Deze persoon is 
vooral gericht op procesbewaking: zijn wij nog bezig met onze taak of gaan we 
nu teveel in de richting van de autonomie van het bestuur? Idealiter is de 
voorzitter van de adviescommissie degene die het proces bewaakt. Wanneer 
de pijlers operationeel, inhoudelijk en strategisch zijn ingevuld, heeft men een 
goede basis voor een adviesraad.

Dan komt het punt van tijd en informatie. Actieve inzet van de adviesraad is 
vereist om voldoende te kunnen beoordelen of de informatie die men van een 
(goedwillend maar onervaren) bestuur krijgt, juist is. Discussies gaan vaak over 
de inzet en inspanning, maar te weinig over resultaat. Uitleg gaat vaak over de 
reden waarom zaken niet lukken, in plaats van het nadenken over hoe zaken 
wel geregeld kunnen worden. Agenda’s van bijeenkomsten komen over het 
algemeen laat en hebben weinig context. Het sturen op een plan, op een 
agenda voor het jaar en de jaren daarna helpt om korte, efficiënte en nuttige 
vergaderingen te hebben. Een betrokken en goed geïnformeerde adviesraad is 
een cruciale factor in deze.

De bekende kipenei discussie ligt op de loer. Immers, verenigingen hebben 
over het algemeen moeite om adviescommissies gevuld te krijgen. Zijn 
bovenstaande voorwaarden niet erg beperkend en verkleinen zij niet juist de 
kans op een goede commissie? Moet de vereniging niet gewoon blij zijn met 
mensen die zich aanbieden om in een commissie plaats te nemen? Wij denken 
van niet. Wanneer de structuur en doelstelling helder is, dan zal men zien dat 
de vergadereffectiviteit toeneemt. Het gevoel van tijdsverspilling, dat iedereen 
die wel eens in een adviesraad heeft gezeten kent, neemt af naarmate 
vergaderingen goed zijn voorbereid, de commissieleden elkaar aanvullen en  
de focus minder gericht is op de operationele activiteiten.
Op basis van de inzendingen van de bestuursbokaal loont het voor veel 
verenigingen om de organisatiestructuur, maar vooral ook de commissie
samenstelling nog eens tegen het licht te houden.
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Een voorbeeld van een effectieve en eenvoudige opzet is die waar de algemene 
adviesraad (samengesteld uit een breed netwerk) de voorzitter adviseert. 
Meerjarenplanning en continuïteit zijn de belangrijkste agendapunten. Dan is er  
per gebied een functionele adviesraad, met in elke adviesraad vertegenwoordiging 
(en eventueel zelfs voorzitterschap) uit de algemene adviesraad. De functionele 
adviesraden zijn samengesteld uit direct betrokkenen, inhoudelijk deskundigen, 
maar wij raden aan de raad te laten voorzitten door een onafhankelijk en 
strategisch denkend lid. De commissaris wedstrijdroeien heeft baat bij een 
vertegenwoordiging van het coachkader, de profcoach en eventueel andere 
inhouds deskundigen (denk aan fysiologen, diëtisten, etc.). Zonder een 
onafhankelijke voorzitter ontstaat het risico dat inhoudelijk betrokkenen de 
autonomie van de commissaris wedstrijdroeien overnemen. De voorzitter van de 
commissie dient dit te voorkomen en een goed proces en afbakening van taken te 
waarborgen.

In elk verenigingsnetwerk is een organisatieadviseur voorhanden, of anders 
kunnen organisaties als Sport en Zaken een bemiddelde rol spelen. Nadenken 
over structuur en samenstelling kan een meerjaren onderwerp zijn. Het is 
voldoende waardevol om hier tijd en aandacht aan te besteden. Vooral nu 
commissies bij veel verenigingen zo belangrijk zijn geworden voor de continuïteit 
en professionalisering.

Stellingen
 De continuïteit van de vereniging is gebaat bij een goede commissiestructuur
  Een vereniging moet goed nadenken over de balans tussen autonomie van  

het bestuur en de waarborging van continuïteit door commissies
  Adviescommissies bevatten bij voorkeur zowel inhoudelijke als strategische 

(organisatie en proces) kennis
  De samenstelling van de adviescommissies omvat bij voorkeur mensen die 

dicht bij de vereniging staan en mensen die meer op afstand staan van de 
dagelijkse gang van zaken

  Naast een toezichthoudende rol dient een commissie vooral als 
samenwerkingsorgaan, dat meedenkt en meehelpt de meerjarenplanning te 
realiseren – de drempel om een adviescommissie te raadplegen moet laag zijn

  Goede informatievoorziening en een goede agenda verbeteren de 
vergaderefficiëntie en helpt om goede commissieleden aan te trekken
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Het gebruik  
van het 
Netwerk

Uit de inzendingen van de AEGON Bestuurs Bokaal Roeien maken we op dat 
veel verenigingen werken aan een actief oudledenbestand en sponsoring. 
Veelal met wisselend succes. De omvang van oudledenverenigingen varieert 
tussen een kleine honderd tot meer dan duizend leden. Oudleden zijn een 
welkome bron van inkomsten. Daarnaast bieden zij een bruikbaar netwerk. 
Toch zien we dat roei verenigingen moeite hebben de oudledenvereniging op 
een goede manier te mobiliseren. De roeiverenigingen die wel een goed 
georganiseerde groep van oudleden hebben, zien we terug in de hogere 
klasseringen bij de bestuursbokaal.

Sponsoring is bij vrijwel alle verenigingen een heikel punt. Hoofdsponsors zijn 
zeldzaam geworden, dus dit noopt tot alternatieve aanpakken. Meerdere 
kleinere sponsors, waardoor minder afhankelijkheid is van die ene grote. 
Aandacht aan account management en het verbreden van de relatie heeft 
geleid tot de oprichting van verschillende business clubs. Ook hier lijken 
verenigingen moeite te hebben het potentieel van sponsoren te mobiliseren.

De vraag is wat het toch zo moeilijk maakt om de omgeving te interesseren 
voor betrokkenheid bij studentenroeien. Hieronder zetten wij enige gedachten 
uiteen.

Allereerst een opmerking over de factor tijd. De recente nadruk op continuïteit 
en overdracht heeft ertoe geleid dat de meeste verenigingen pas sinds een 
aantal jaren het belang van een goed netwerk onderschrijven en hier actief aan 



26

werken. Resultaten van nieuwe initiatieven dienen dan ook over een periode van 
jaren beoordeeld te worden. Aegir, die met meer dan duizend leden het grootste 
oudleden netwerk heeft werkt al jaren intensief om dit bestand op peil te houden. 
Snelle winst is niet mogelijk, dus een bestuur dat in een bepaald jaar prioriteit geeft 
aan haar netwerk is kansloos, tenzij een duidelijke missie en planning in het 
meerjarenplan is opgenomen. Hetzelfde geldt voor sponsoring. Orca, dat in 1997 
als eerste haar business club oprichtte, heeft drie tot vijf jaar gebouwd aan de 
samenstelling, activiteiten en wederzijdse meerwaarde. Nog steeds is dit een van 
de pijlers onder het beleid die veel tijd en aandacht vergt.

Onvoldoende lange termijn visie is dus een eerste obstakel. Een tweede, belangrijk 
punt is echter het doel en de functie van oudleden en sponsoren. Te vaak wordt 
vanuit financieel perspectief gedacht. Een grote groep oudleden is handig want dit 
geeft een betrouwbare stroom aan inkomsten. Dat is handig want als vereniging 
hoef je niet meer te doen dan de jaarlijkse oudledendag te organiseren, nietwaar? 
De meer ambitieuze verenigingen doen er nog een maandelijkse mailing bij of 
eenmaal per kwartaal een borrel en klaar is kees. Helaas is dat niet voldoende. 
Weinig oudleden zien financiële ondersteuning als een obstakel, wanneer men 
gecommitteerd is aan de vereniging of een bepaald concreet doel. Ad hoc 
initiatieven nodigen teveel uit tot oeverloze vergaderingen of contextloze 
bijeenkomsten. Het voorbeeld van Laga laat zien dat een helder verzoek om hulp 
gewaardeerd wordt en ertoe leidt dat een steeds grotere groep de schouders onder 
een gezamenlijke ambitie zet. De eer om Avunculus, lid van verdienste of erelid te 
worden leidt tot een sterke betrokkenheid bij Nereus.

Een start maken met een goed oudleden of sponsornetwerk wijkt niet veel af van 
het bedenken van een strategie voor de vereniging zelf. Wat is de missie van het 
netwerk? Wat zijn de doelstellingen over meerdere jaren, en welke prioriteiten 
kunnen voor de kortere termijn vastgesteld worden? Het steunfonds van Orca richt 
zich op de ondersteuning van toproeien binnen de vereniging. Daarvoor dienen 
fondsen beschikbaar te zijn, maar wordt ook kritisch gekeken naar de competenties 
die aanwezig zijn bij de steunfondsleden en die de vereniging verder helpen. Uit 
ervaring van de schrijver is dit lang een ad hoc aanpak geweest: het bestuur geeft 
te kennen dat een bepaalde behoefte bestaat, het steunfonds beoordeelt of een 
bijdrage geleverd kan worden.

Indien er een helder meerjarenplan is op het gebied van wedstrijdroeien, dan  
kan in gezamenlijkheid vastgesteld worden hoe hieraan invulling is te geven.  
De betrokkenheid van oudleden wordt vergroot naarmate de behoefte concreet is 
en deze past binnen een langere termijn doelstelling. Niets is meer frustrerend dan 
schaarse tijd in te zetten met een onduidelijk doel, of erger nog, zonder dat de 
vereniging zelf de inzet op waarde weet te schatten.
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Voor sponsoren geldt eenzelfde propositie. De geldelijke bijdrage is slechts 
één aspect van een sponsorcontract. Neem AEGON, de hoofdsponsor van de 
KNRB. De onderneming kiest voor een geïntegreerde aanpak van haar 
sponsorbeleid. Haar ervaringen met het schaatsen zijn exemplarisch voor haar 
handelswijze. In 1983 stond het schaatsen nog in de kinderschoenen. AEGON 
identificeert zich graag met een schone, Nederlandse sport. Aan het sponsor
beleid werd zeer nauwkeurig invulling gegeven. Alle ijsvegers in Nederland 
kregen een AEGON logo, stempelformulieren van toerwedstrijden werden door 
AEGON verstrekt, er kwam een topstructuur en een sterke binding met de 
schaatsers zelf. Veel meer dan geld werd tijd en energie gestoken in het groot 
maken van de schaatssport, en niet zonder succes. Eenzelfde doelstelling 
staat AEGON bij het roeien voor ogen (uiteraard binnen de mogelijkheden van 
de sport).

Wat zijn de doelstellingen over 
meerdere jaren, en welke 
prioriteiten kunnen voor de kortere 
termijn vastgesteld worden?

Weinig verenigingen beseffen dat een goede relatie en het zoeken naar meer
waarde in acties en uitvoering belangrijker zijn dan financieel gewin. Zoek naar 
datgene wat jouw vereniging bindt aan sponsors en oudleden en je zult zien dat 
het netwerk zichzelf gaat vormen. Je zult ook merken dat financiën voor veel 
oudleden en sponsors bijzaak zijn. Wanneer men het gevoel heeft een 
structurele bijdrage aan de vereniging te leveren, dan is een geldelijke bijdrage 
vaak geen probleem.

Vervolgens de relatie met universiteiten. Deze zijn zeer divers, maar bij de 
leiding van de universiteiten bestaat het besef dat roeien een positieve invloed 
heeft op het imago van de universiteit en het studiegedrag van roeiers. Het is, 
net zoals bij sponsoring en oudleden, zaak om de meerwaarde van de 
vereniging voor de universiteit voor het voetlicht te brengen. De roeisport kan 
bogen op een schoon en populair imago, een ideale promotie voor universiteiten. 
Een partnership, dat lang niet altijd puur financieel hoeft te zijn, vormt een 
goede basis voor lange termijn planning.
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Deel met een universiteit het meerjarenplan en zie hoe zij kunnen ondersteunen. 
Niet zelden kan dit in natura: gebruik van sportcentra, kennis, organisatiekracht. 
Creatieve ideeën zoals gezamenlijke evenementen voor business club leden: 
probeer eens iets te organiseren op een mooie universiteitslocatie met een 
aansprekende hoogleraar als spreker. Het zijn kleine initiatieven die een relatie 
versterken, met eventuele (indirecte) financiële steun tot gevolg.

Denk vooral in relaties en lange termijn, en niet in geld en korte termijn. Het 
voorbeeld van AEGON als betrokken hoofdsponsor komt voort uit een tijdelijke 
ondersteuning van de bestuursbokaal. Het doel was een laagdrempelige manier 
te vinden om de naamsbekendheid onder studenten te vergroten en de 
professionaliteit van verenigingen te vergroten (voor beide partijen dus met 
duidelijke meerwaarde). Het succes van de bestuursbokaal werkte aanstekelijk en 
AEGON raakte steeds meer betrokken bij de KNRB. Dit heeft ertoe geleid dat zij 
nu voor langere termijn de roeibond ondersteund. Niet alleen financieel, maar 
bijvoorbeeld ook in natura, door de uitgave van dit boekje. Een schoolvoorbeeld 
dus van wat er mogelijk is.

Stellingen
 Werk gestructureerd aan het (hernieuwd) opbouwen van een netwerk
 Denk vanuit het perspectief van het netwerk
 Denk niet in financieel gewin, maar in meerwaarde voor mensen uit het netwerk
 Gebruik instrumenten als missie en meerjarenplanning als startpunt
  Probeer een gezamenlijk doel te definiëren waarbij kennis en kunde van het 

netwerk centraal staat
 Een netwerk bouw je niet in een paar dagen, een paar jaar is meer reëel
  Begin niet te zwaar en te ambitieus: kleine initiatieven dragen sterk bij aan het 

ontwikkelen van een relatie
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Afsluiting
Zoals gezegd beoogd dit boekje geen kantenklare oplossingen aan te bieden. 
Het is slechts een handreiking die bestuurders helpt om over continuïteit en 
overdracht na te denken. Veel van de beschreven zaken gelden universeel voor 
elke organisatie. Het is dus niets nieuws. Desalniettemin zien wij dat roei
verenigingen nog sterk kunnen verbeteren op deze onderwerpen.

Ter inspiratie volgen hieronder alle stellingen uit de voorgaande hoofdstukken.  
Wij wensen jullie veel succes met de vormgeving van jullie vereniging.

1.  Elke vereniging heeft een unieke identiteit die vastgelegd is in een missie
2.  De missie bepaalt de doelstellingen op de korte en lange termijn
3.  Een meerjarenplan geeft de meetbare lange termijn doelstellingen weer
4.  Een jaarplan geeft de meetbare korte termijn doelstellingen weer
5.  Elk jaar wordt het meerjarenplan en het jaarplan geëvalueerd
6.    Verantwoordelijkheden voor uitvoering, begeleiding en toetsing zijn 

vastgesteld in het meerjarenplan en het jaarplan
7.  De overdrachtsplanning en het tijdspad is voor iedere vereniging specifiek
8.    De zomerperiode is te kort om goed over te dragen – het proces heeft een 

aantal maanden voor of na de zomer nodig om effectief te zijn
9.   Het overdragende bestuur dient ook na de wisseling betrokken te blijven bij  

 het nieuwe bestuur
10.  Een protocol vermindert het risico van een slechte overdracht
11.  De voorzitter vervult een spilfunctie binnen de vereniging en haar bestuur
12.   Deze verantwoordelijke rol vereist overzicht: goed nadenken over de 

jaaragenda – wat, wanneer, wie
13.   De voorzitter houdt scherp in de gaten hoe zijn of haar inzet de meeste 

meerwaarde voor de vereniging heeft. Eventueel kan een sparring partner 
of commissie helpen om hoofd en bijzaken te onderscheiden.

14.    De selectie van opvolging begint in een vroeg stadium. De voorzitter denkt 
na over de prioriteiten en de gewenste competenties en profiel van nieuwe 
bestuursleden

15.    De continuïteit van de vereniging is gebaat bij een goede 
commissiestructuur

16.    Een vereniging moet goed nadenken over de balans tussen autonomie van 
het bestuur en de waarborging van continuïteit door commissies
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17.    Adviescommissies bevatten bij voorkeur zowel inhoudelijke als strategische 
(organisatie en proces) kennis

18.    De samenstelling van de adviescommissies omvat bij voorkeur mensen die 
dicht bij de vereniging staan en mensen die meer op afstand staan van de 
dagelijkse gang van zaken

19.    Naast een toezichthoudende rol dient een commissie vooral als 
samenwerkingsorgaan, dat meedenkt en meehelpt de meerjarenplanning te 
realiseren – de drempel om een adviescommissie te raadplegen moet laag zijn

20.    Goede informatievoorziening en een goede agenda verbeteren de 
vergaderefficiëntie en helpt om goede commissieleden aan te trekken

21.  Werk gestructureerd aan het (hernieuwd) opbouwen van een netwerk
22.   Denk niet in financieel gewin, maar in meerwaarde voor mensen uit het 

netw erk
23.    Probeer een gezamenlijk doel te definiëren waarbij kennis en kunde van het 

netwerk centraal staat
24.  Een netwerk bouw je niet in een paar dagen, een paar jaar is meer reëel
25.    Begin niet te zwaar en te ambitieus: kleine initiatieven dragen sterk bij aan het 

ontwikkelen van een relatie


