
4 inzichten voor Bestuurders
Ine klosters



Hoe groot is jouw impact als bestuurder?
Maak jij optimaal gebruik van je de input van je leden?

Weten jouw leden wat de visie van het bestuur is?
Voelen jouw vrijwilligers zich gesteund en gewaardeerd?



Wat typeert een bestuurder?



STANDAARD DIA
ondertitel

Hier kun je tekst invoegen zoals je dat wilt.



Waar hebben bestuurders de meeste moeite 
mee?
Bespreek dit met je iemand die je nog niet kent – maak het zo concreet mogelijk (noem voorbeelden)



Casus: verhuizing noodzakelijk door Natura 2000 
plannen
Roeivereniging de houten roeispaan moet binnen aantal jaren ruimte maken voor de natuur

Als voorzitter ben je uitgenodigd bij een voorlichtingsbijeenkomst
van de gemeente. Het natura 2000 gebied is door diverse protesten 

aangepast en de vaarroute ligt grotendeels in het Natura 2000 gebied.
Dat betekent dat de vereniging geen gebruik meer kan maken van 

het roeiwater waar de leden nu dagelijks op roeien. 



Sean 
· Heel sociaal · Bruist van de energie en ideeën · Slecht telefonisch bereikbaar · Al paar 
jaar instructeur · Groot fan van de selectie · Zat in activiteitencommissie · Wil dat 
iedereen wat voor de club doet 

Ary 
· Was ooit voorzitter · Kent veel mensen binnen en buiten de club · Denkt ver vooruit · 
Gaat voor kwaliteit · Neemt graag de leiding · Vindt zijn eigen mening erg belangrijk -
Strateeg
Yvette
· Heeft een scherpe blik · Durft mensen aan te spreken · Komt afspraken altijd na · Heeft 
een heel gezellig roeiteam · Nog niet actief als vrijwilliger · Vindt sociale veiligheid en 
maatschappelijke betrokkenheid belangrijk

Marijke
· Vindt het fijn om te helpen · Staat regelmatig achter de bar 
· Is soms wat gestresst · Is altijd op de vereniging · Overweegt penningmeester te worden 



Inzicht 1: Samen doen

• Van belang om samen de visie te bepalen

• En elkaar bij de visievorming voortdurend VRAGEN te stellen

ü Welke doelen streven we na?

ü Zijn de ideeën getoetst bij de leden?

ü Willen we echt die kant op?



Inzicht 2: Meenemen

•Werk in stapjes, begin bij de sleutelfiguren. 

• Niet overtuigen van de plannen, maar ze laten meedenken! 
Voorkom een topdown-benadering, creëer een bottom-up-
benadering.  LUISTER naar hun ideeën en wensen.



Inzicht 3: Eigenaarschap

• Laat anderen zich medeverantwoordelijk voelen door eigenaarschap 
te verdelen. Geef vrijwilligers het VERTROUWEN door zelf taken uit 
handen te geven. Durf los te laten.

• Zorg voor een goede briefing van de taakinhoud en houd de vinger 
aan de pols.



Inzicht 4: Support

• Jullie blijven eindverantwoordelijk voor het functioneren van de 
vereniging. 

• Stel je dienstbaar op naar de leden en vrijwilligers.

• Spreek voldoende WAARDERING uit, maar…

• Spreek ook mensen aan als zaken niet naar wens verlopen. 



Hoe nu verder?

Sportakkoord:

Procesbegeleiding

Verenigingstraject 4 inzichten van bestuurders
https://sportplezier.nl/content/2017/09/170919_4-inzichten-bestuurders_



ROEIEN LAAT JE BETER PRESTEREN IN HET DAGELIJKS LEVEN
Zowel fysiek als mentaal. We zetten weerstand om 

in kracht en stimuleren elkaar door te gaan.

ROEIEN BRENGT JE VERDER



Hoe groot is jouw impact als bestuurder?
En hoe ga jij die vergroten? 




