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Heel even kort

Ross Goorden

- AUSR Orca

- Beleidsadviseur bij de Fietsersbond 

(32.000+ leden)

- Goorden Advies en Strategie

- Diverse werk- en lobbygroepen in 

de Utrechtse (roei)sport

- KNRB Commissie Roeiwateren



Wat gaan we doen?

 Wat is nou eigenlijk een vereniging?

 Hoe kun je de organisatiestructuur inrichten?

 Hoe balanceer je formeel en informeel?

 Hoe zorg je als bestuur voor overzicht?

 Discussie



Wat is nou eigenlijk een 

vereniging?

 Heel droog:

 Rechtspersoon

 2 leden minimaal

 Ledenvergadering

 Bestuur

 Maar verder:

 Contributie

 Geen winstdoel

 Maatschappelijke doelstelling



Wat is nou eigenlijk een 

vereniging?

 In de roeiwereld:

 Doelstelling in de statuten

 Vaak: “bevorderen van de roeisport in algemene zin”

 Dat kan dus betekenen:

 Pand beheren

 Roeiboten kopen en onderhouden

 Kantine runnen

 Politieke lobby voeren



Hoe kun je de organisatiestructuur 

inrichten?





Van alles mogelijk dus

 Maar hoe begin je dan?

 Starten bij de kern:

 Wat is het doel van de vereniging

 Wat zij de wettelijke vereisten

 Daarna op ‘blokjes’ bijtekenen

 Formele opdrachten en taken kunnen helpen



Algemene Ledenvergadering

Bestuur

Kascommissie

Raad van Advies

Coachkader Commissies

Coaches

Statuten, Huishoudelijke Reglement etc.



Structuurvoorwaarden

 Formele rollen, formeel vastleggen

 In Statuten

 In Huishoudelijk Reglement

 In door ALV vastgesteld stuk

 Officiële opdrachten vanuit het bestuur

 Beleidsplan / Begroting



Maar minstens zo belangrijk

 Duidelijk de doelen van de vereniging blijven benoemen

 Zowel korte als lange termijn

 Leden, actievelingen en medebestuurders blijven betrekken

 Meenemen in de discussie

 Regelmatig gesprekken voeren, juist informeel

 Zorgen voor inputmogelijkheden buiten ALV’s om



Hoe balanceer je formeel en 

informeel?

 Helder verwachtingsmanagement

 Inspraak of meedenken?

 Duidelijk je ‘pet’ kenbaar maken

 Tijd en plaats helder maken

 Taken en rollen blijven benoemen

 Open en transparant over de formele zaken

 Overwegingen zichtbaar maken

 Aanspreekpunten instellen

 Openheid van notulen, samenvattingen en besluiten

 Dat levert buiten de bestuurskamer een ontspannende sfeer op



Hoe zorg je als bestuur voor 

overzicht?

 Ken je eigen rol

 Vastleggen van rollen, taakverdeling in formele documenten

 Open houding = open gesprekken

 Structureer beleidsmatige input op vaste momenten en langs vaste 

wegen

 Kies één duidelijke plek voor (online) interactie met leden

 Sta regelmatig stil bij de stand van de vereniging (micro, meso en 

macro)



Discussie



Waar loop jij tegenaan?

 Moeilijke, maar actieve leden

 Doordrammers

 Gebrek aan focus

 Lage opkomst ledenvergaderingen



Vervolg
MAIL JE CASUS NAAR R.GOORDEN1@GMAIL.COM


