
 

 

NOTITIE 
 

Tijdelijke Commissie ‘Toekomst VV Scharn’, 30 december 2017 
 

Aanleiding  
 

Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 6 oktober 2017 is er in sa-
menspraak met het Bestuur van VV Scharn een tijdelijke commissie ingesteld om informatie 
in te winnen en advies uit te brengen met betrekking tot het toekomstperspectief van de 
vereniging. Vervolgens is er op 25 oktober 2017 een verenigingsemail uitgestuurd waarin de 
instelling van deze commissie, haar opdracht, werkzaamheden, tijdpad en samenstelling 
nader zijn toegelicht. In deze notitie wil de commissie, zoals afgesproken, graag haar bevin-
dingen communiceren richting het Bestuur. 
 

Proces  
 

In de periode van 26 oktober 2017 tot en met 27 december 2017 heeft de commissie met 28 
personen gesproken die momenteel (actief) betrokken zijn bij de vereniging. De commissie 
heeft op basis van de gevoerde gesprekken een inventarisatie gemaakt van ideeën, analyses, 
ambities en gevoelens die leven binnen de vereniging. Deze inventarisatie vormde de basis 
voor adviezen aan het Bestuur. De gesprekken verliepen volgens een vast stramien van ge-
standaardiseerde vragen. Onderdeel van deze vragen was de vraag naar de eigen rol en am-
bities van de personen waarmee de commissie gesproken heeft. De informatie die deze 
vraag heeft opgeleverd is door de commissie vastgelegd, maar vormt geen onderdeel van de 
voorliggende notitie. 
 

Hoofdconclusies en adviezen 
 

Hoofdconclusies 
 

De algemene hoofdconclusies die op basis van de uitgevoerde inventarisatie getrokken kun-
nen worden zijn de volgende:  
 

1. De bestaande commissiestructuur wordt algemeen gezien als een adequate basis 
voor de organisatie van de vereniging.  

2. Er bestaat brede waardering voor hetgeen door het bestuur is gerealiseerd in de afge-
lopen jaren;  

3. Er bestaat brede behoefte aan vernieuwing rond / in bestuur en beleid VV Scharn; 
4. Er is een urgente wens voor nieuwe mensen en frisse impulsen rond / in het bestuur 

en binnen operationele zaken van de vereniging;  
 

Adviezen 
 

Vooraf: De commissie is graag bereid om op basis van onderstaande adviezen met het Be-
stuur in gesprek te gaan. Doel van dat gesprek zou moeten zijn om, conform de voornemens, 
in samenspraak met het Bestuur te komen tot een duidelijk gedefinieerd vervolg. 
 



 

 

A. De commissie adviseert om zo spoedig mogelijk de wens tot vernieuwing die breed 
leeft in de vereniging zichtbaar te maken door concrete maatregelen en/of benoe-
ming(en). De commissie geeft concrete suggesties daartoe hieronder. 
 

B. De commissie adviseert om de bestaande commissiestructuur te handhaven.  
Deze werkt in beginsel efficiënt en ordenend. Daarnaast bestaat er groot draagvlak 
voor binnen de vereniging. Wel constateert de commissie twee problemen. Ten eer-
ste zijn er momenteel diverse commissies die onvoldoende functioneren en/of on-
voldoende bezetting kennen, bijvoorbeeld de commissie website, de commissie kan-
tine en de commissie sponsoring. Deze situatie draagt risico’s in zich en zou zo spoe-
dig mogelijk moeten worden opgelost. Ten tweede stelt de commissie vast dat het 
Bestuur, i.c. de voorzitter, in (veel) te veel commissies zitting heeft. Dit is om meer-
dere redenen een onwenselijke situatie. Zo onttrekt de operationele belasting die dit 
met zich meebrengt kracht aan het bestuur, dat zelf bovendien kampt met een ui-
terst krappe bezetting. Ook zou de nadrukkelijke presentie van het bestuur in de 
commissies het zelfstandig functioneren van deze commissies kunnen bedreigen. 
Aangezien de commissies een zeer geschikte plek zijn om nieuwe geïnteresseerde 
vrijwilligers op alle terreinen (van puur operationeel tot op bestuursniveau) te wer-
ven en kansen en mogelijkheden te bieden om wederzijds te onderzoeken of er spra-
ke is van een ‘goede match’, adviseert de commissie het Bestuur om:  
 

 Zichzelf zoveel mogelijk terug te trekken uit het operationele werk van de commis-
sies en dus uit de commissies; 
 

 (a) Een nieuw bestuurslid te werven die verantwoordelijk wordt voor de communica-
tie met de commissies, of  
 

 (b) Een secretariaat in te stellen (buiten het bestuur) dat verantwoordelijk wordt 
voor planning, administratie, agendering en communicatie tussen bestuur en de 
commissies en op gezette tijden, bijvoorbeeld om de week, volgens een vaste struc-
tuur rapporteert in de Bestuursvergadering. Een dergelijk secretariaat zou per direct 
ook operationele, administratieve en wellicht ook communicatie zaken van het be-
stuur kunnen overnemen, zonder een onderdeel van het bestuur te worden; 
 

 Eventueel zouden bovengenoemde opties (a) en (b) ook allebei ingevoerd kunnen 
worden  
 

C. Werving van geïnteresseerden en voor versterking van de commissies zou ook via 
bovengenoemd nieuw bestuurslid en/of secretariaat kunnen lopen.  

D. De commissie adviseert het Bestuur om de periode vanaf nu tot het einde van de lo-
pende termijn van de voorzitter, i.c. ten tijde van ALV 2018, te benutten om aan een 
vernieuwingsbeweging op een zichtbare en herkenbare manier vorm te geven.  
De volgende ALV (i.c. ALV 2018) kan dan in het teken staan van bespreking/evaluatie 
van in gang gezette veranderingen. De commissie adviseert om deze veranderingen 
zo concreet mogelijk te maken, zowel voor wat betreft veranderingen op operatio-
neel niveau als voor wat betreft veranderingen in organisatie/bestuur/strategie, door 
gebruik te maken van de inhoud van deze notitie.  
 



 

 

E. In het verlengde van punt D adviseert de commissie de voorzitter mede in het licht 
van de duur van zijn voorzitterschap om na te denken over een einddatum voor zijn 
voorzitterschap – een dergelijke einddatum kan verhelderend werken, een periode 
van overgang definiëren, de gewenste vernieuwing en versterking stimuleren, en de 
belangrijkste constructieve groepen in samenwerking met Bestuur extra ruimte ge-
ven om veranderingen vorm te geven.  
 

F. De commissie verwacht dat deze notitie openbaar gemaakt zal worden en gecom-
municeerd zal worden naar de leden van de vereniging, via de website en/of een 
verenigingsmail.  


