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Reactie Bondsbestuur Nevobo op Rapportage werkgroep Governance Bondsraad 

 

Het Bondsbestuur heeft met belangstelling kennis genomen van de rapportage werkgroep 

Governance waarin de Bondsraad belangrijke aspecten van de Governance van de Nevobo 

tegen het licht heeft gehouden en waarin een serie aanbevelingen is opgenomen. In dit 

onderzoek heeft de Bondsraad primair haar eigen functioneren en haar functioneren in 

relatie tot andere bestuursgeledingen nader geanalyseerd. Daarbij zijn ervaringen van 

bestaande en voormalige bestuurders opgehaald en is er gekeken naar de invloed van 

externe ontwikkelingen zoals de dit jaar vernieuwde code Goed Sportbestuur.  
 

Het Bondsbestuur trekt hieruit de volgende conclusies die ze graag met de Bondsraad wil 

delen:  
 

a) Het Bondsbestuur wil haar grote waardering uitspreken voor het genomen initiatief 
door de Bondsraad, voor de inspanning van de werkgroep en voor de personen die 
hieraan hebben bijgedragen.  
 

b) Het Bondsbestuur ziet aandacht voor Governance binnen de Nevobo organisatie als 
een proces dat continu bewaakt moet worden en waardeert het dat dit als collectieve 
verantwoordelijkheid van Bondsraad, Bondsbestuur, werkorganisatie en leden wordt 
gezien. Het Bondsbestuur is zich ervan bewust dat de verbinding met de verenigingen 
en zichtbaarheid van beleid mede tot stand komt op basis van een goed 
functionerende governance.  

 

c) Het Bondsbestuur onderschrijft de aanbevelingen uit het rapport en ziet het als haar 
verantwoordelijkheid de genoemde aanbevelingen en hieruit voortvloeiende acties 
zowel zelfstandig als samen met de Bondsraad en de Directie tot uitvoering te 
brengen. Het Bondsbestuur zal hiervoor een eigen actieplan opzetten voor de zaken 
die onder haar verantwoordelijkheid vallen.  
 

d) Het onderwerp Governance en de voortgang van voorgenomen acties zal met een 
vaste regelmaat op de agenda van het Bondsbestuur worden geagendeerd zodat de 
voortgang van de voorgenomen acties actief wordt gevolgd en waar nodig kan 
worden bijgestuurd.  
 

e) De acties die bij het Bondsbestuur liggen zullen twee keer per jaar worden 
teruggekoppeld aan de Bondsraad. Dat kan gaan via het reguliere bondsraadoverleg 
maar indien nodig ook schriftelijk op andere geschikte momenten.    

 

f) Het Bondsbestuur ziet op dit moment geen aanleiding tot aanvullend fundamenteel 
onderzoek naar de Governance structuur van de Nevobo. Het Bondsbestuur ziet op 
basis van de huidige situatie en verhoudingen - aangevuld met de inzichten en 
aanbevelingen uit het Bondsraad onderzoek en de code Goed Sportbestuur – ruime 
mogelijkheden om verdere verbeteringen door te voeren die de communicatie, de 
samenwerking en het vertrouwen binnen de organisatie duurzaam versterken.  
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g) Indien interne of externe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven staat het 
Bondsbestuur uiteraard wel open voor diepere analyse en onderzoek door interne of 
externe partijen. We kunnen ons voorstellen dat in de toekomst veranderingen in de 
sport of andere maatschappelijke ontwikkelingen hier aanleiding toe geven.  
 

h) Het Bondsbestuur ziet het als belangrijke taak Governance ontwikkelingen binnen 
andere bonden en binnen NOC*NSF te volgen. We kunnen hier mogelijk belangrijke 
leerpunten voor onze eigen organisatie ontdekken.  
 

i) Het Bondsbestuur zal een toetsing laten doen of de code Goed Sportbestuur 
aanleiding zou kunnen geven tot statutaire aanpassingen.   

 

j) Vanuit haar eigen in het verleden gehouden sessies m.b.t. het onderling functioneren 
van het Bondsbestuur en de verhoudingen tussen Bondsbestuur & Directie zal het 
Bondsbestuur eerder voorgenomen verbeterpunten waar nodig aanscherpen en deze 
meenemen in de totaal aanpak zoals onder eerdere punten geschetst.  
 

k) Het Bondsbestuur ziet geen directe aanleiding de huidige vier-jaar termijnen van 
bestuurders te veranderen naar drie-jaar termijnen en ziet een zittingstermijn van 
twee keer vier-jaar voor bestuurders als de gewenste termijn.  

 

l) Het Bondsbestuur overlegt graag met de Bondsraad om de huidige werkgroep 
Goverance voort te zetten om binnen deze werkgroep gezamenlijke issues en acties 
met elkaar af te stemmen.  

 

 

Utrecht, 21 november 2022 

Bondsbestuur Nevobo 


