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EINDRAPPORTAGE 
BESTUURLIJKE VERNIEUWING JBN 

 
Met veel genoegen leggen wij de eindrapportage aan u voor. Dit document is tot stand gekomen door de inzet van velen, uit alle geledingen. 
We kijken uit naar de besluiten van de bondsraad.  

Opdracht aan de werkgroep 
 
Tijdens de bondsraadsvergadering van 9 oktober 2021 is besloten 
een werkgroep de opdracht te geven om een Model X uit te 
werken, op basis van de verschillende gepresenteerde modellen, 
gemaakte kanttekeningen en de aangenomen motie. Daarbij is het 
uitgangspunt dat het toezichthoudend orgaan van de JBN een 
afvaardiging heeft van de districten, gekozen door de leden, leden 
dus indirect invloed houden. Afgesproken is dat in het eindproduct 
van de werkgroep in ieder geval iets terugkomt over: rollen en 
taken, vertegenwoordiging districten, vertegenwoordiging leraren, 
topsport en ledenbetrokkenheid. 
 
Deze werkgroep werkt een breed gedragen voorstel uit ter 
besluitvorming in een buitengewone Bondsraadsvergadering van 
19 maart 2022, dat zodanig uitgewerkt en concreet is, dat de 
statuten en het huishoudelijk reglement vervolgens relatief 
eenvoudig opgesteld kunnen worden. 

 
 
De werkgroep bestaat uit: 

• LI: Paul Weling 

• ZN: Jan-Pieter Schilderinck 

• MN: Jan van Veen 

• ON: Warner Pander 

• NN: Jaap Kuin 

• NH: Paul van Grieken 

• ZH: Ger Fransens 

• Bondsbestuur: Tessa Brouwer 
 
Daarnaast is Frans Huizenga aangesloten als procesbegeleider met 
inhoudelijke expertise. 

  



Eindrapportage bestuurlijke vernieuwing JBN – 18 februari 2022 2 

Werkwijze 
De werkgroep heeft de volgende stappen uitgevoerd: 

• Inventarisatie van de elementen die de werkgroepleden het 
zelfde zien, kernpunten waarover discussie nodig is en 
overige zaken waarover discussie nodig is. 

• Uitwerking van een agenda van bijeenkomsten en 
discussiepunten. 

• Opzetten van een werkdocument dat Model X beschrijft 
naar gelang het model is bediscussieerd en voorgestelde 
keuzes zijn geformuleerd. 

• Verzenden van een twee tussentijdse rapportages aan alle 
bondsraadsleden, het bondsbestuur en MT. 

• Terugkoppeling gekregen van de Bondsraadsleden op de 
tussenrapportages tijdens de Bondsraadsvergaderingen van 
29 november 2021 en 7 februari 2022. 

• Meermaals tussentijds terugkoppeling gekregen van 
bestuursleden en MT-leden. 

• Verwerken terugkoppelingen in het document na discussie 
en overleg. 

• Verzending van een tweede tussenrapportage eind januari 
2022, ter voorbereiding van het tussenoverleg met de 
Bondsraad op 7 februari 2022. 

• Verzending van het eindrapport voor de buitengewone 
bondsraadsvergadering van 19 maart 2022 

 
Aantal belangrijke kernpunten die bediscussieerd zijn waren: 

• Ledenbetrokkenheid, in het bijzonder bij beleidsvorming 

• Kiesstelsel voor het benoemen van de Ledenraad 

• Afbakening en concretisering van de taken en 
verantwoordelijkheden van de Ledenraad, het bestuur en 
de Directie 

• Samenstelling van de Ledenraad en het Bondsbestuur 
 
De werkgroep heeft tot en met 16 februari 2022 16 keer op een 
avond online vergaderd en een geheel dagdeel in een weekeinde.  

Over dit document  
Dit eindrapport is gebaseerd op het werkdocument, dat meermalen 
met de gehele bondsraad, het bondsbestuur en het MT is gedeeld, 
alsook steeds met de achterban is besproken. Alles wat hierin staat, 
is tot op deze versie van het document de gezamenlijk visie waar de 
gehele werkgroep volledig achter staat. 

Dit eindrapport bevat uitgebreide toelichting op de voorgestelde 
keuzes voor het Bestuurlijke Organisatie Model. Bijna het gehele 
document is opgedeeld in twee kolommen: met links de 
voorgestelde keuzes en rechts een toelichting of onderbouwing van 
deze keuzes.
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Verzoek aan de Bondsraad 
Het plan is om tijdens de buitengewone vergadering van de 
Bondsraad op zaterdag 19 maart 2022 een besluit te nemen over 
het bestuursmodel.  
 
De werkgroep verzoek de Bondsraad alsdan dit eindrapport aan te 
nemen en te besluiten de bestuurlijke vernieuwing conform de 
voorgestelde keuzes in dit rapport uit te voeren. 
 
De volgende stappen zijn dan het formuleren van de nieuwe 
statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement enerzijds en een 
overgangsregeling voorbereiden ter besluitvorming in een volgende 
vergadering anderzijds.  
 
 

De werkgroep heeft een voorstel aan de Bondsraad voorbereid om 
een tijdens de buitengewone bondsraadsvergadering van 19 maart 
2022 een werkgroep hiervoor opdracht te geven. 
 
Zoals afgesproken, heeft de werkgroep een aantal onderwerpen 
niet opgepakt. De werkgroep heeft voor deze onderwerpen een 
voorstel ter besluitvorming op de buitengewone 
bondsraadsvergadering van 19 maart 2022 voorbereid. Dit zijn ook 
aparte agendapunten en aparte documenten, los van dit rapport. 
 
Het gaat concreet om: 

• Instellen werkgroep voor analyse werkorganisatie JBN 

• Instellen werkgroep uitwerken Bestuurlijke Organisatie 
Topsport 

 
 

Doelstellingen van de nieuwe bestuurlijke 
organisatie JBN 
 

 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

• De wens is om te komen tot een slagvaardige organisatie die 
in staat is mee te gaan met de veranderende tijd. 

Aanleiding is de behoefte om de samenstelling, rollen en werkwijzen 
van de Bondsraad, het Bestuur en de Werkorganisatie te laten 
aansluiten op het gewenste strategisch werken, met verdere 
uitwerking van kernwaarden als proactief zijn en rolvastheid houden.  
 

• Er wordt een strategisch bestuursmodel voorgesteld dat zich 
kenmerkt door: 

Vooral bij grotere verenigingen, met naast vele vrijwilligers een 
steeds grotere werkorganisaties met professionals en met een breed 
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o Een Ledenraad die namens de leden deelneemt aan 
de strategische beleidsvormingscyclus, het strategisch 
beleidsplan en kaders goedkeurt en na afloop het 
jaarverslag en de jaarrekening toetst aan de hand van 
de strategische doelen en kaders. 

o Een Bestuur dat op basis van het strategische 
beleidsplan lijnen uitzet, beleidsplannen van de 
directie goedkeurt en structureel toezicht houdt op 
voortgang, resultaten en op uitvoering binnen de 
strategische randvoorwaarden. 

o Een sterke werkorganisatie met professionals die 
verantwoordelijk zijn voor beleidsvoorbereiding en 
uitvoering. De directie keurt werkplannen goed, houdt 
toezicht op voortgang en resultaten, ondersteunt en 
corrigeert waar nodig. 
 

scala van belanghebbenden, is dit strategische bestuursmodel 
belangrijk voor een slagvaardige organisatie. 
 
Een sterke Ledenraad enerzijds en een sterk Bestuur anderzijds, die 
een kader stellende rol hebben, zorgt voor een goed functionerende 
professionele werkorganisatie met de juiste prioriteiten en focus. 

Met het voorstel dat zal worden voorgelegd om het Bestuurlijke 
Organisatie Model te actualiseren nemen wij als JBN een belangrijke 
stap. En er zullen meer volgen. 

• Evaluatie en voortschrijdend inzicht kan leiden tot 
aanpassingen . 

• Uit evaluatie en voortschrijdend inzicht kan blijken dat de JBN 
klaar is voor volgende stappen in het actualiseren van het 
organisatiemodel. 

• Tijden veranderen en eisen aan een bond veranderen. Een 
slagvaardige bond zal zich daarop aanpassen en ook de 
nodige aanpassingen invoeren in haar organisatiemodel 
wanneer nodig. 
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In een schema ziet een en ander er als volgt uit: 

 
 
  

Ledenraad

Bestuur

Directie

Bondsbureau

Stategische kaders
Goedkeuring

Strategisch beleid
Bewaking

Kiest

Benoemt

Benoemt

Betrokkenheid i.z.
strategische doelen

Beleidscommissies

Adviseert bij 
beleidsvorming

Uitvoeringscommissies

Districtsbesturen

Leden
Betrokkenheid i.z.
Operationeel beleid

Betrokkenheid i.z.
Regionale uitvoering

Informeert  i.z. 
strategische 

onderwerpen
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Ledenbetrokkenheid 
  

Doel is de ledenbetrokkenheid bij beleidsvorming en bepaling van 
de richting van de JBN te versterken en te zorgen dat leden zich 
herkennen in het gevoerde beleid. 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

Leden zullen meer betrokken worden. Dit gebeurt op een aantal 
gebieden: 

• Bij vorming van strategische kaders (strategische doelen en 
randvoorwaarden). 

• Bij vorming van strategisch beleid: door mee te denken in 
beleidscommissies, maar ook bijvoorbeeld d.m.v. input via 
themabijeenkomsten met (bepaalde) leden, enquêtes e.d. 

• Voor uitvoeringsbeleid en bij projecten. 

• In de uitvoering, zowel landelijk als in de districten. 
 

Met name in het kader van beleidsvorming is de afstand tussen de 
leden en de bond erg groot.  
 
Voor uitvoeringscommissies meer belangstelling is. Echter ook hier is 
de landelijke trend dat het steeds lastiger is leden hiervoor te 
interesseren. 
 

Het zal een speerpunt moeten worden om de ledenbetrokkenheid 
goed vorm te geven. Belangrijke aspecten zijn: 

• Er zijn verschillende soorten leden (budoka’s (en ouders), 
sporters, scholen, clubs, leraren) met elk andere belangen en 
onderwerpen die zij belangrijk vinden. 

• Verschillende vormen voor verzamelen van inbreng van 
leden, zoals enquêtes, beleidscommissies of -werkgroepen, 
districtsledenvergaderingen, themabijeenkomsten. 

• Juiste agendapunten en onderwerpen geven meer resultaat. 

• Goede terugkoppeling naar leden over welke inzichten zijn 
verkregen, hoe dat verwerkt is in doelen en beleid, welke 
resultaten behaald worden, wat de voortgang is. 

Dit is een belangrijk onderwerp, ook in het kader van bestuurlijke 
vernieuwing. Dit onderwerp komt op verschillende hoofdstukken 
hieronder aan bod.  
 
Leraren zullen, wanneer dat aan de orde is, als groep betrokken 
worden. 
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Ledenbetrokkenheid 
  

Doel is de ledenbetrokkenheid bij beleidsvorming en bepaling van 
de richting van de JBN te versterken en te zorgen dat leden zich 
herkennen in het gevoerde beleid. 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

• Zichtbaar maken van deze ledenraadplegingen en waar leden 
terecht kunnen voor hun inbreng, terugkoppeling en 
eventuele klachten. 

• Continue evalueren hoe de ledenbetrokkenheid functioneert, 
welke verbeterpunten er zijn en blijven ontwikkelen. Het zal 
tijd en inspanning vereisen om de ledenbetrokkenheid goed 
te krijgen en te houden. 

 

 
 

Ledenraad 
 

De Ledenraad zorgt voor concrete en strategische kaders, 
waarbinnen het bestuur beleid voert en controleert op resultaten 
en voortgang conform deze kaders 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

De Ledenraad bestaat uit 14 leden Aanleiding is de behoefte om de toezichthoudende rol namens de 
leden gericht, effectief en professioneel in te vullen, gebaseerd op de 
inhoudelijke doelstellingen. Een kleinere raad kan slagvaardiger zijn 
en zo een sterkere rol vervullen bij het vormen van strategische 
kaders en hierop controleren.  

• 2 leden per district.  

• Er zijn geen plaatsvervangende leden voor de Ledenraad. 

• Leden van de Ledenraad kunnen elkaar niet machtigen voor 
stemming. 

De Ledenraad kan zich zoals één landelijk orgaan sterk maken voor 
een landelijk strategie en hierop toezien zonder hinder van 
zogenoemde fractievorming. 
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Ledenraad 
 

De Ledenraad zorgt voor concrete en strategische kaders, 
waarbinnen het bestuur beleid voert en controleert op resultaten 
en voortgang conform deze kaders 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

• Alle leden van de Ledenraad hebben een gelijke stem. Dus 
geen stemverhoudingen afhankelijk van  het aantal leden in 
hun district. 

Bij de beleidsvorming is oog voor differentiatie van het strategisch 
beleid en dus voor de belangen van verschillende segmenten van 
leden, waaronder de verschillende districten.  
Het Bestuur en de Ledenraad zullen toezien op betere 
ledenbetrokkenheid tijdens beleidsvorming en een goede vertaling 
van deze inzichten in het strategisch beleid.  

• De leden van de Ledenraad hebben geen portefeuille.  Een ledenraad kan slagvaardiger acteren door gezamenlijk toe te 
zien op samenhangende strategische kaders en prioriteiten. 
Daarnaast is de rol van de Ledenraad niet het inbrengen van 
expertise of zich hard te maken voor specifieke belangengroepen. 
Specifieke expertise kan aangetrokken worden door het Bestuur 
en/of de Ledenraad wanneer nodig. 

• De Ledenraad wordt voorgezeten door de voorzitter van het 
Bestuur. 

• De voorzitter heeft geen stemrecht. 

Conform artikel 2:38 lid 2 BW: de voorzitter van het Bestuur treedt 
als zodanig ook op bij de algemene vergadering. Met de algemene 
vergadering wordt het orgaan bedoeld en dus de Ledenraad. 
 
De Ledenraad concentreert zich op het opstellen van strategische 
kaders en de controle van het bestuur op de uitvoering binnen deze 
kaders. Per jaar vergadert de Ledenraad hiervoor ten minste 4 keer, 
met het zwaartepunt op de vorming van deze kaders. 
 
De voorzitter van het Bondsbestuur ziet erop toe dat de Ledenraad 
voldoende op de hoogte is van wat er speelt binnen de JBN-
organisatie en de budo-wereld, opdat de Ledenraad goed kan 
functioneren. 
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Ledenraad 
 

De Ledenraad zorgt voor concrete en strategische kaders, 
waarbinnen het bestuur beleid voert en controleert op resultaten 
en voortgang conform deze kaders 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

Een Ledenraad met een eigen voorzitter tegenover het bestuur, 
loopt een groot risico achter de feiten aan te lopen en onvoldoende 
geïnformeerd te zijn. 
Dit stelt natuurlijk wel eisen aan de voorzitter van het Bondsbestuur. 
Zie ook onder: Bestuur. 
 

Benoeming van Ledenraad: 

• Leden van de Ledenraad worden rechtstreeks gekozen door 
de leden van de JBN. 

 

• Eens in de 3 jaar vindt een landelijke verkiezing plaats voor de 
gehele Ledenraad. 

• De verkiezingen vinden plaats in 7 regionale kieskringen op 
hetzelfde moment. De grenzen van deze kieskringen vallen 
samen met die van de 7 districten.  

• In iedere kieskring: 
o Stellen leden uit de kieskring zich kandidaat.  
o Stemmen leden uit de kieskring op kandidaten uit hun 

kieskring. 
o Ieder kieskring kiest 2 leden voor de Ledenraad. 

• Tussentijdse vacatures worden ingevuld met een reservelijst 
van de voorgaande verkiezingen. 

De werkgroep stelt voor dat we wegblijven van regionale 
fractievorming binnen de Ledenraad. 
 
De verkiezingen voor de Ledenraad los te koppelen  van 
vertegenwoordigers vanuit de districten lijkt voor nu een te grote 
stap. Het is onvoldoende duidelijk of en zo ja wanneer de budo-
wereld deze stap wil zetten. 
 
Voorgesteld wordt om de Ledenraad in te richten als een kleinere 
landelijke raad zonder districts-fracties, geen stemverhoudingen 
binnen de Ledenraad, geen plaatsvervangende leden of elkaar 
kunnen machtigen bij verhindering voor een Ledenraad-vergadering. 

• Kandidaten worden niet geëvalueerd door een 
Beoordelingscommissie. 

• Er is geen competentieprofiel waar kandidaat-leden voor de 
Ledenraad aan moeten voldoen. 

De werkgroep benadrukt het belang van een sterke Ledenraad met 
leden die goed in staat zijn hun rol te vervullen. 
 
Dit zal bevorderd worden door een duidelijk functieprofiel te hebben 
voor de Ledenraad, waaruit duidelijk blijkt wat verwacht wordt, wat 
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Ledenraad 
 

De Ledenraad zorgt voor concrete en strategische kaders, 
waarbinnen het bestuur beleid voert en controleert op resultaten 
en voortgang conform deze kaders 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

• Wel zal er een duidelijk profiel geformuleerd worden. Met 
(potentiële) kandidaten voor de Ledenraad zal een algemene 
beschrijving gedeeld worden van de aard en omvang van de 
werkzaamheden, onderwerpen en rollen en wat daarmee van 
een lid in de Ledenraad verwacht wordt. Hiermee weten 
kandidaten wat hen te wachten staat en of deze rol 
inderdaad bij hen past. 

• Nieuwe leden in de Ledenraad krijgen een cursus 
aangeboden die zij in hun beginperiode zullen volgen. 

de aard van de werkzaamheden is en wat de rol is. Dit zal kandidaten 
aantrekken die geïnteresseerd zijn in strategische thema’s en beleid 
en minder in de beleidsuitvoering. 
 
Leden moeten niet worden beperkt in wie zij kiezen als 
vertegenwoordiger in de Ledenraad. Deze keuze laten beperken 
door een kleine commissie, benoemd door een zittende Ledenraad 
of Bestuur, zou een beperking van de democratische principes zijn. 

• Er zijn geen quota of aparte kieskringen voor gender, LHBTI 
etc. 

In het voorstel staan geen andere quota genoemd dan geografisch. 
Met 14 personen in de Ledenraad lukt het niet om nog quota voor 
op andere gebieden toe te passen. 
 
Dat neemt niet weg dat de JBN nadrukkelijk staat voor diversiteit en 
exclusiviteit. 

• Er zijn geen aparte kieskringen voor de verschillende 
disciplines en andere segmenten van leden. 

• Er zijn geen kwaliteitszetels voor specifieke expertise 
terreinen. Deze kan ingehuurd worden indien nodig. 

 

Het doel om kiesgroepen te maken zou in essentie op twee dingen 
zien: 

• Zorgen voor verschillend beleid voor enkele grote groepen 
onder de leden met grote verschillen in belangen en eisen. 

• Zorgen voor voldoende aandacht voor 
minderheidsgroeperingen die zonder een eigen 
vertegenwoordiger in de Ledenraad volledig 
ondergesneeuwd zouden raken. 

 
De budo-wereld is echter zodanig homogeen – gelet op het feit dat 
de belanghebbenden allen budoka zijn - dat het toch instellen van 
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Ledenraad 
 

De Ledenraad zorgt voor concrete en strategische kaders, 
waarbinnen het bestuur beleid voert en controleert op resultaten 
en voortgang conform deze kaders 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

verschillende kiesgroepen dan kan leiden tot schijntegenstellingen 
en polarisaties, wat de JBN niet sterker maakt voor de leden. 

• Zittingstermijn is maximaal 3 zittingstermijnen van 3 jaar. Na 
deze 3 zittingstermijnen kan een lid zich pas na 9 jaar weer 
verkiesbaar stellen voor de Ledenraad. 

Het doel van deze regeling is dat na 9 jaar in de Ledenraad, het tijd 
voor nieuwe impulsen van andere leden in de ledenraad. 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Deelname aan de vorming van het strategisch beleidsplan (zie 
Beleidscyclus hieronder). 

• Goedkeuren van door het Bondsbestuur vastgestelde:  
o Meerjaren strategisch plan en kader. 
o Strategisch jaarplan en kader, in dialoog met het 

bestuur. 
o Begroting. 
o Jaarverslag (doelen en financieel). 
o Wijzigingen van statuten en huishoudelijk reglement. 

De kerntaak van de Ledenraad is erop toe te zien dat de JBN handelt 
in het belang van haar leden. Door concrete en richtinggevende 
kaders en doelen te stellen waarbinnen het bestuur moet acteren. 
 
Zonder daarbij te verzanden in hoe dat verder gerealiseerd wordt. 
 
Meer over wat deze plannen en hoe gerapporteerd wordt hieronder 
onder “Strategische Kaders en Beleid”. 

• Evaluatie/controle 
o Van het bestuur op het bereiken van gestelde doelen, 

randvoorwaarden en voortgang. 
o Door het bestuur vastgelegde jaarrekening. 
o Indien nodig vragen om het bijstellen van strategisch 

plan. 
 

• Benoemen en ontslaan van bestuursleden. 
Vaststellen van het competentieprofiel en -mix voor 
bestuursleden. 
 

De strategische kaders en doelen zijn tegelijk de toetsingscriteria die 
de Ledenraad hanteert bij de evaluatie en controle. Kernvraag: zijn 
de doelen gehaald, binnen de gestelde randvoorwaarden? 
 
De controle reikt niet tot de manier waarop de doelen behaald zijn, 
de programma’s en projectplannen. Dat voorkomt dat de Ledenraad 
verzwakt in haar kader stellende en controlerende rol door: 

• Te verzanden in details (zal de Ledenraad altijd een 
informatieachterstand in hebben) 

• Te veel mede-eigenaar wordt van de uitvoering en daarmee 
eigenlijk ook zichzelf zou moeten controleren. 
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Ledenraad 
 

De Ledenraad zorgt voor concrete en strategische kaders, 
waarbinnen het bestuur beleid voert en controleert op resultaten 
en voortgang conform deze kaders 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

 

Geen taken van de Ledenraad 

• Sparren met het bestuur. De Ledenraad is geen adviseur van 
het bestuur. 

 

De Ledenraad behoudt een zuivere en sterke positie als het 
voorkomt: 

• Dat leden ervan ergens ook “werken voor” het Bestuur 

• Advies geeft aan het Bestuur over invulling van de taken van 
het Bestuur 

Deze punten zouden immers leiden tot 2 ongewenste effecten: 

• Ledenraad moet daarmee haar eigen werk controleren. 

• Leden van de Ledenraad kunnen onbedoeld problemen of 
belangen vanuit een ander rol meenemen in hun 
functioneren in de Ledenraad. 

Geen taken van de Ledenraad 

• Goedkeuring van mandatering en directiestatuut. 

• Directe rol in ledenraadpleging of ophalen van inzichten over 
wensen van leden. 
De leden van de Ledenraad behouden wel hun affiniteit en 
betrokkenheid door onder andere eigen contacten met leden 
en eventueel door aanwezig te zijn bij activiteiten rond 
ledenraadpleging.  

 

Onverenigbare functies voor een lid van de Ledenraad zijn: 

• Landelijke en districtscommissies binnen de 
uitvoeringsorganisatie 

• Adviescommissies voor het Bestuur of de Ledenraad 

• Rechtsprekende commissies (CvBeroep, Tuchtcommissie) 

• Bondsbestuur 

Doel is de leden van de Ledenraad zo zuiver en onafhankelijk 
mogelijk in hun rol als toezichthouder te hebben.  
Zodra een lid van de Ledenraad ook betrokken is in de uitvoering of 
advisering, ontstaat een situatie van “jezelf controleren”, wat de 
positie van deze persoon en de Ledenraad als geheel kan 
ondermijnen. 
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Ledenraad 
 

De Ledenraad zorgt voor concrete en strategische kaders, 
waarbinnen het bestuur beleid voert en controleert op resultaten 
en voortgang conform deze kaders 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

• Reglementscommissie Leden van de Ledenraad kunnen wel in een eigen commissie zitten 
(zie hieronder). 

De Ledenraad benoemt eigen commissies, zoals: 

• Financiële Commissie, bestaande uit 3 leden van de 
Ledenraad. 

De Financiële Commissie toetst namens de Ledenraad of de 
jaarrekening deugdelijk voorkomt. Daartoe stelt het namens de 
Ledenraad vragen aan de penningmeester en de accountant. De 
Financiële Commissie adviseert op basis hiervan de Ledenraad over 
de Jaarrekening en het te nemen oordeel. 
De Commissie neemt geen besluiten namens de Ledenraad. 
 
De financiële expertise zit in de werkorganisatie, de accountant en, 
indien nodig, overige adviseurs. 

• Selectiecommissie (dat bestuursleden selecteert), bestaande 
uit 2 leden van de Ledenraad, 1 Bestuurslid (met stemrecht) 
en de algemeen directeur (zonder stemrecht). 

• Voor ieder moment dat er bestuursleden benoemd worden, 
wordt een selectiecommissie benoemd. 

De taak om de beste kandidaat te selecteren binnen het door de 
Ledenraad vastgestelde profiel wordt bij deze commissie gelegd. 
 
De Ledenraad heeft binnen de commissie de meerderheid van 
stemmen. De invloed van het Bestuur en de Directie bevorderen 
draagvlak voor een te benoemen bestuurslid. 
De algemeen directeur zorg daarnaast voor het proces als 
‘secretaris’. 
Meer over hoe de benoeming van bestuurders en deze Commissie 
werkt hieronder onder Benoeming Bestuur. 

• Daarnaast benoemt de Ledenraad ook de rechtsprekende 
commissies (Commissie van Beroep en Tuchtcommissie) 

 

De ledenraad benoemt niet de Reglementen Commissie. Die wordt 
door het bestuur benoemd en is verantwoordelijk voor uitwerking 
van voorstellen voor wijzigingen van statuten en het huishoudelijk 

Op deze manier zijn experts verantwoordelijk voor goede voorstellen 
en een samenhangend geheel van statuten en huishoudelijk 
reglement en blijft de Ledenraad een controlerende en 
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Ledenraad 
 

De Ledenraad zorgt voor concrete en strategische kaders, 
waarbinnen het bestuur beleid voert en controleert op resultaten 
en voortgang conform deze kaders 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

reglement. De Reglementen Commissie doet dat op suggesties van 
de Ledenraad, het Bestuur of uit eigen initiatief. 
Wijzigingen statuten of huishoudelijk reglement worden pas effectief 
na goedkeuring door de Ledenraad. 

goedkeurende rol houden. De Ledenraad hoeft bovendien niet de 
benodigde expertise te leveren. 

 

Bestuur 
 

Het bestuur bestuurt strategisch en legt de verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering en rapportage bij de Directie. 
Bestuursleden zijn aldus geen managers en laten de inhoudelijke 
aansturing en coördinatie van de uitvoering over aan de Directie. 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

Het bestuur bestaat uit 5 bestuursleden, bestaande uit leden van de 
JBN. 
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en 3 
algemene bestuursleden en voert een collegiaal bestuur dat 
gezamenlijk verantwoordelijk is voor strategisch beleid en bestuur. 
Het bestuur verdeelt onderling de verschillende:  

• Aandachtsgebieden. 

• Andere taken. 
Het bestuur benoemt zelf een vicevoorzitter uit hun midden. 

De primaire functie van het Bestuur is kaderstelling aan de 
werkorganisatie, op basis van de door de Ledenraad goedgekeurde 
strategische kaders in het Jaarplan. 
De uitvoering van deze kaders, inclusief de coördinatie en 
management, is de verantwoordelijkheid van de Directie en 
werkorganisatie. 
 
Geen portefeuilles meer. Bestuursleden met portefeuilles zijn 
verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de resultaten binnen hun 
eigen portefeuille en zullen zich hard maken voor voornamelijk hun 
eigen portefeuille. Dat heeft een aantal ongewenste effecten: 

• Fragmentatie binnen het bestuur, waarin van in feite van 
bestuursleden gevraagd wordt meer belang te hechten aan 
hun portefeuille dan aan een samenhangend beleid waarin 
een portefeuille mogelijk concessies moet doen. 



Eindrapportage bestuurlijke vernieuwing JBN – 18 februari 2022 15 

Bestuur 
 

Het bestuur bestuurt strategisch en legt de verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering en rapportage bij de Directie. 
Bestuursleden zijn aldus geen managers en laten de inhoudelijke 
aansturing en coördinatie van de uitvoering over aan de Directie. 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

• Het trekt de bestuursleden in uitvoering en management, 
wat hun kader stellende en toezichthoudende positie 
verzwakt. 

Wel aandachtsgebieden. Werkverdeling lijkt noodzakelijk. 
 

Benoemingen: Bestuursleden worden gekozen door de Ledenraad. 

• De Ledenraad stelt een algemeen en specifiek profiel voor 
een vacante positie in het Bestuur op, rekening houdend met 
eisen van dat moment. 

• De Ledenraad benoemt een Selectiecommissie. 

• De Selectiecommissie voert de sollicitatiegesprekken en 
evalueert de kandidaten aan de hand van het geldende 
profiel en selecteert 1 kandidaat. 

• De Selectiecommissie draagt de geselecteerde kandidaat 
voor aan de Ledenraad en onderbouwt hoe en waarom de 
voorgedragen kandidaat voldoet(n) aan het gestelde profiel. 

• De Ledenraad toetst kritisch of de kandidaat inderdaad aan 
het profiel voldoet, keurt de voordracht goed en benoemt 
het nieuwe bestuurslid. 

• Indien twee of meer kandidaten alles afwegende 
gelijkwaardig zijn, kan de Ledenraad samen met de 
Ledenraad bepalen welke criteria uit het vastgestelde profiel 
doorslaggevend moeten zijn om tot een goede keuze te 
komen. Dit overleg gebeurt zonder de bescherming van de 
anonimiteit van de kandidaten te doorbreken.  

Er zijn een aantal dingen belangrijk voor deze keuze: 

• Sterke invloed vanuit de Ledenraad. 
o Nadenken over type Bestuur en bestuurder dat/die 

nodig is. 
o Vaststellen van een specifiek profiel voor een 

vacature positie aan de voorkant van het proces. 
o Toetsing of voorgedragen kandidaat inderdaad 

voldoet aan profiel. 
o Kiezen van een Selectiecommissie 
o Een intensieve evaluatie van de kandidaten op basis 

van echte sollicitatiegesprekken door de 
Selectiecommissie. 

o Ledenraad doet daarom niet het selectieproces nog 
een keer dat heeft de Selectiecommissie gedaan. 

 
Voordelen van een voordracht van één kandidaat zijn: 

a.  dat de kandidaten minimale afbreukrisico lopen 
door een min of meer openbare afwijzing. Goede 
kandidaten willen niet in openbaar afgewezen 
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Bestuur 
 

Het bestuur bestuurt strategisch en legt de verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering en rapportage bij de Directie. 
Bestuursleden zijn aldus geen managers en laten de inhoudelijke 
aansturing en coördinatie van de uitvoering over aan de Directie. 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

• Personen die zich kandidaat stellen, hoeven geen lid van de 
JBN te zijn, maar moeten bij aanvaarding van hun benoeming 
wel lid worden. 

worden, dus deinzen terug bij een meer publieke 
verkiezing.  

b. Daarnaast geldt dat organen complementair zouden 
moeten zijn aan elkaar en dus niet elkaars werk 
moeten overdoen. De Ledenraad is kaderstellen (en 
maakt het profiel), de Selectiecommissie maakt 
binnen dat kader de selectie en de Ledenraad toetst 
de enkelvoudige selectie aan dat kader (is 
vergelijkbaar met de relatie Ledenraad-Bestuur).  

c. Als de Ledenraad toch een deel van de selectie zou 
doen (door te kiezen uit kandidaten), dan laat je die 
keuze maken door een orgaan dat door zijn 
samenstelling en werkwijze minder diepgaand en 
vertrouwelijk met de kandidaten kan spreken. Dat is 
vanuit het oogpunt van kwaliteit onverstandig. 

 
Voordelen van een voordracht van twee kandidaten zijn:  

a. Het is de ledenraad die drie jaar moet samenwerken met 

de bestuurder en zij kan daarmee een keuze maken voor 

de kandidaat die in dat opzicht het meeste vertrouwen 

geniet. 

b. Er kan gekozen worden voor een kandidaat die een 

bepaalde beleidsrichting voorstaat; het tegenargument 

dat de benoeming daarmee “politiek” wordt gaat niet op, 

omdat de ledenraad ook de beleidskaders en 
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Bestuur 
 

Het bestuur bestuurt strategisch en legt de verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering en rapportage bij de Directie. 
Bestuursleden zijn aldus geen managers en laten de inhoudelijke 
aansturing en coördinatie van de uitvoering over aan de Directie. 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

beleidsplannen vaststelt/goedkeurt, en dus zo in staat 

wordt gesteld iemand te kiezen die daarbij het beste 

past. Het is ongewenst die keuze over te laten aan de 

commissie, ook al is deze gekozen door de ledenraad. 

c. Bij een enkelvoudige voordracht bestaat het risico dat 

een kandidaat wordt afgewezen en dan blijft de vacature 

onvervuld. Deze kans is bij een voordracht van twee 

personen veel kleiner. 

d. Een wat meer principieel argument is dat de ledenraad 

het orgaan is dat de leden vertegenwoordigt en daarom 

moet bepalen wie bestuurder van de vereniging wordt. 

 

• Zittingstermijn is maximaal 3 zittingstermijnen van 3 jaar. 
Na deze 3 zittingstermijnen kan een lid zich pas na 9 jaar 
weer verkiesbaar stellen voor het bestuur. 

• Er is een schema van aftreden dat voorziet in gespreid 
aftreden en goede continuïteit in het bestuur.  

Het doel van deze regeling is dat na 9 jaar in het Bestuur, het tijd 
voor nieuwe impulsen van andere leden in het Bestuur. 
 
 

• Wanneer de termijn van een bestuurder afloopt, wordt de 
benoemingsprocedure in werking gezet. Iedereen die dat wil 
kan zich kandidaat stellen bij de Selectiecommissie.  

• Als deze bestuurder zich herkiesbaar wil stellen, doet deze 
dat ook bij de Selectiecommissie en wordt deze wederom 
beoordeeld. 

• Kandidaatstelling is vertrouwelijk en niet openbaar. 

Ook bij eventuele herbenoeming wordt altijd de reguliere 
benoemingsprocedure gevoerd, waarin iedereen zich kandidaat kan 
stellen. Als alleen het zittende bestuurslid kandidaat is, dan toetst 
de Selectiecommissie deze ene kandidaat aan het profiel en doet 
een enkelvoudige voordracht, zoals de reguliere procedure 
voorschrijft. Aan de procedure valt niet af te lezen hoeveel 
kandidaten er waren. 
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Bestuur 
 

Het bestuur bestuurt strategisch en legt de verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering en rapportage bij de Directie. 
Bestuursleden zijn aldus geen managers en laten de inhoudelijke 
aansturing en coördinatie van de uitvoering over aan de Directie. 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

 Aldus kunnen leden zich na iedere termijn kandidaat stellen. Het 
doel is dat de meest geschikte persoon als bestuurder wordt 
benoemd, ook wanneer de zittende bestuurder naar tevredenheid 
heeft gewerkt. 
  

Bestuursleden of het gehele bestuur kunnen ontslagen worden door 
de Ledenraad in hun vergadering. Dit kan ook middels een motie van 
wantrouwen dat tijdens de vergadering wordt ingediend. 

Het is niet gewenst hier nadere restricties in te roepen. Op het 
moment dat er geen vertrouwen meer is in een bestuur(slid), moet 
de Ledenraad niet beperkt zijn om daar consequenties aan te 
verbinden.  
Het voorkomen van een dergelijke situatie ligt bij het voorkomen 
van een vertrouwenscrisis, en dus bij zowel het Bestuur als de 
Ledenraad. 

Zodra het bestuur uit minder dan 3 bestuursleden, treedt een 
ontstentenis-regeling in: 

• Inroepen van de benoemingsprocedure voor de vacante 
posities in het bestuur. Als er geen bestuursleden meer zijn, 
zal de een vertegenwoordiger van de Ledenraad samen met 
de algemene directeur hier zorg voor dragen. 

• Benoeming van tijdelijke plaatsvervangers door de 
Ledenraad, via een versnelde procedure ten opzichte van de 
procedure voor het benoemen van bestuurders. 

• Het bestuur mag tot de benoeming van de nieuwe 
bestuurders geen belangrijke besluiten nemen zonder 
instemming van de Ledenraad. 

Iedere rechtspersoon is verplicht in haar statuten regelingen te 
hebben bij belet of ontstentenis. 

• Ontstentenis ontstaat wanneer er vacatures zijn in het 
bestuur 

• Belet ontstaat wanneer het bestuur niet meer kan besturen 
door bijvoorbeeld ziekte. 

Hiervoor zijn juridische constructies, die de werkgroep verder 
overlaat aan de commissie die de statuten en het huishoudelijk 
regelement gaat voorbereiden. 
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Bestuur 
 

Het bestuur bestuurt strategisch en legt de verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering en rapportage bij de Directie. 
Bestuursleden zijn aldus geen managers en laten de inhoudelijke 
aansturing en coördinatie van de uitvoering over aan de Directie. 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

Taken en verantwoordelijkheden: 

• Voorbereiden met Directie, werkorganisatie, 
(advies)commissies en Ledenraad: 

o Strategisch meerjarenplan. 
o Strategisch jaarplan en kaders. 
o Begroting. 

• Goedkeuren van de door de Directie vastgestelde 
beleidsplannen en budgetten voor de werkorganisatie. 

• Benoemen en ontslaan van de Directie. 

• Bewaken van voortgang van de beleidsplannen. 

• Bewaken of deze ook bijdragen aan de realisatie van 
strategische doelen en of binnen de strategische 
randvoorwaarden gebleven wordt. 

• Aansturen en interventies doen richting Directie (en anderen) 
bij falend beleid en bij strategische dossiers. 

• Jaarverslag en jaarrekening vaststellen en ter goedkeuring 
voorleggen aan Ledenraad. 

• Vaststellen van directiestatuut en mandateringen. 

• Representatie van de JBN. 

• Voorzitter van het bondsbestuur is voorzitter van de 
Ledenraadvergadering. 
Bij specifieke agendapunten kan de voorzitter verzoeken om 
de voorzitterschap te delegeren aan een technische 
voorzitter, zodat de voorzitter inhoudelijk actief kan 
deelnemen aan een debat. 



Eindrapportage bestuurlijke vernieuwing JBN – 18 februari 2022 20 

Bestuur 
 

Het bestuur bestuurt strategisch en legt de verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering en rapportage bij de Directie. 
Bestuursleden zijn aldus geen managers en laten de inhoudelijke 
aansturing en coördinatie van de uitvoering over aan de Directie. 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

Onverenigbare functies voor een bestuurslid zijn functies binnen: 

• Rechtsprekende commissies van de JBN 

• Adviescommissies van de JBN 

• Districtsbestuur 

• Ledenraad 

• Uitvoerende commissies van het Bestuur of een 
Districtsbestuur 

• Bondsbureau 

• Bestuur of directie van het NOC/NSF 

  

 
De statuten en huishoudelijk reglement blokkeren een bezoldiging 
van bestuursleden niet. 
 

 
Mogelijk wil de ledenraad in de toekomst bezoldiging instellen om 
goede bestuurders aan te trekken. 

  

Directie 
 

De Directie is verantwoordelijk voor het managen en coördineren 
van de gehele uitvoering van het beleid. 
 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

De Directie zorgt voor het voorbereiden van het strategisch 
meerjarenplan en jaarplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening, 
ter vaststelling door het Bestuur en goedkeuring door de Ledenraad. 

 

o De Directie geeft leiding aan de Werkorganisatie en legt over 
de beleidsvoorbereiding en -uitvoering verantwoording af 
aan het bestuur. 
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Directie 
 

De Directie is verantwoordelijk voor het managen en coördineren 
van de gehele uitvoering van het beleid. 
 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

o De Directie draagt binnen de gestelde bestuurlijke kaders 
zorg voor een effectieve en efficiënte Werkorganisatie. 

o De Directie zorgt voor het voorbereiden van de 
beleidsplannen, stelt deze vast, ter goedkeuring door het 
Bestuur. 

o De Directie zorgt voor voorbereiding van werkplannen en 
keurt deze goed. 

o De Directie zorgt voor drie-maandelijkse management 
rapportages, stelt deze vast, ter goedkeuring door het 
Bestuur. 
 

Onverenigbare functies van een directeur zijn functies binnen: 

• Ledenraad 

• Bestuur 

• Rechtsprekende commissies binnen de JBN 

• Overige, conform onze huidige statuten en huishoudelijk 
reglement. 
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Strategisch plan en kaders 
 

 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

Het strategisch plan en de kaders worden opgesteld door de 
werkorganisatie, vastgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door 
de Ledenraad. 
 

Hierin worden doelstellingen en randvoorwaarden geformuleerd, 
die de toetsingscriteria zijn voor de Ledenraad bij de evaluatie van 
resultaten en voortgang.  
 
Deze bevatten rijke beschrijving van de gewenste situatie. 
 

Het strategisch plan bestaat uit een meerjaren- en jaarplan, met 
daarin: 

• Beschrijving van:  
o Belangrijke externe trends en ontwikkelingen en de 

(mogelijke) impact ervan op de budo-sport en de JBN-
organisatie. 

o Kansen en bedreigingen. 

• Benoemen en beschrijving van strategische speerpunten: 
o 3-5 speerpunten.  
o Afwegingen ten aanzien van zaken die niet als 

speerpunt zijn gekozen. 

• Kaders voor de strategische speerpunten: 
o Een rijke beschrijving van de gewenste situatie 

(kwalitatief). 
o Kern resultaatsdoelen (SMART). 
o Randvoorwaarden (restricties over hoe deze 

speerpunten bereikt moeten worden). 
o Te verwachten rapportage van het bestuur aan de 

Ledenraad. 

• Overige doelstellingen. 

Het strategisch plan moet een beleidsrijk document zijn. 
Over belangrijke speerpunten wordt uitgebreid beschreven wat de 
visie en ambitie is en welke keuzes hierin gemaakt worden. 
Deze worden dan uitgewerkt in meetbare doelen. 
 
In het strategisch plan worden niet algemene functies en doelen van 
een sportbond beschreven, en ook niet doelen die voor zich spreken 
en ieder jaar hetzelfde zijn. 
 
Naast doelen kan de Ledenraad ook strategische randvoorwaarden 
stellen. Hiermee kunnen belangrijke grenzen worden gesteld aan 
hoe de doelen wel en niet behaald mogen worden en wat als 
ongewenste effect wordt gezien. 
Bijvoorbeeld: maximale investering of minimale terugverdientijd; 
stimuleren of handhaven 
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Strategisch plan en kaders 
 

 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

Het strategisch plan bevat niet: 

• Benoemen en beschrijven van beleidsprogramma’s. 

• Benoemen en beschrijven van projecten. 

• Wie wat doet om de gestelde doelstellingen te realiseren. 

• Uitvoeringsdoelen en targets. 

Deze plannen van de werkorganisatie worden strategisch 
aangestuurd door het bestuur en zijn voor de Ledenraad een 
gegeven, waarover de Ledenraad verder geen oordeel velt. 
Het enige waar de Ledenraad naar kijkt is of de doelen behaald 
worden binnen gestelde randvoorwaarden. 

Het is een continu proces waarin de Ledenraad en het Bondsbestuur 
elkaar scherp houden, evalueren en leren om een juiste invulling aan 
de rollen en juiste invulling aan de plannen en kaders geeft.  Niet te 
algemeen, maar ook niet te gedetailleerd. 
 

Het strategisch plan moet concreet genoeg zijn voor het bestuur om 
mee aan de slag te gaan, zonder te gedetailleerd zijn over hoe de 
doelen gerealiseerd gaan worden. Vooraf kan niet precies 
beschreven worden wat wel en niet in een strategisch plan moet 
staan. Ieder sportbond heeft ook een eigen bestuurscultuur. Deze 
zal doorlopend gevormd en actueel gehouden moeten worden door 
het Bestuur en de Ledenraad. 

 
 

Beleidsplannen 
 

 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

Eenmaal per jaar legt het bestuur verantwoording af aan de 
Ledenraad met een jaarverslag. In dit jaarverslag wordt helder 
uiteengezet: 

• De doelstellingen 

• Bereikte resultaten 

• Toelichting op afwijkingen  

• Eventuele afwijkingen van gestelde randvoorwaarden 

Dit jaarverslag en de in het strategisch plan vastgestelde 
doelstellingen en randvoorwaarden zijn de basis van de evaluatie en 
goedkeuring van het gevoerde beleid.  
 
Dit jaarverslag is een zakelijk document. 
Daarnaast kan het bestuur een meer op PR-gericht jaarverslag 
uitbrengen, waarin betrokkenen en derden kunnen lezen wat het 
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Beleidsplannen 
 

 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

 afgelopen jaar is gebeurd en hoe. Dit PR-jaarverslag hoeft minder 
scherp te zijn op doelstellingen, resultaten en eventuele 
discrepanties. 

 

Beleidsplannen 
 

 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

De Beleidsplannen worden door de Directie vastgesteld en door het 
Bestuur goedgekeurd. 
Deze Beleidsplannen beschrijven, per beleidsprogramma: 

• Tactische doelstellingen 

• Concrete en meetbare targets 

• Randvoorwaarden 

• Budgetten 

• Benodigde middelen (intern en extern) 

• Planning en tijdslijnen 

Bestuur zal meer strategisch bestuur doen, en minder direct 
betrokken zijn in de uitvoering dan nu.  
Dus, 

• Wat is beleidsplan dat zij als opdracht geven aan directie 

• Beleidscyclus tussen Bestuur en Directeur uitwerken 

  

Het is een continu proces waarin het Bondsbestuur en de Directie 
elkaar scherp houdt, evalueert en leert om een juiste invulling aan de 
rollen en juiste invulling aan de beleidsprogramma’s. Met daarin een 
duidelijke opdracht zonder te veel op de uitvoering in te gaan. 
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Werkplannen  
 

 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

De Werkplannen worden door de Werkorganisatie opgesteld en 
door de Directie goedgekeurd. 
Deze Werkplannen beschrijven per organisatieactiviteit en project: 

• Operationele doelstellingen 

• Concrete en meetbare targets 

• Randvoorwaarden 

• Budgetten 

• Benodigde middelen (intern en extern) 

• Planning en tijdslijnen 

• Betrokkenen en uitvoerders 
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Overlegstructuur - Beleidscyclus 
 

 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

 

Verkenning en Beeldvorming 
Strategische Thema’s

Evaluatie Realisatie 
Strategische Doelen

Strategisch Beraad 
en Meningsvorming 
over Strategisch Plan

Besluitvorming 
Strategisch Plan

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

Ledenraad

Bestuur

Directie & 
Bureau

Commissies & 
districtsbest.

Keurt (jaar) plan en 
begroting goed

Debatteert adhv concept. 
Vormt mening, bestuur 
verwerkt dat in definitief 

plan

Keurt jaarverslag en 
jaarrekening goed

Voert verkennende 
discussie over grote 
thema’s

Stelt jaarverslag en 
jaarrekening  vast , ter 
verantwoording aan LR

Informeert LR over 
voortgang lopend jaar, ter 
voorbereiding jaarplan. 
Stelt concept jaarplan en 
begroting vast (hei-dag)

Voert verkennende 
discussie over grote 
thema’s (alleen en met LR). 
Selecteert strategische 
thema’s

Bereidt verkennende 
discussies voor. Raadpleegt 
leden, beleidscommissies 
en werkorganisatie. Stelt 
strategische thema’s voor

Raadplegen leden in district 
en identificeren belangrijke 
onderwerpen, wensen en 

“zorgen”

Bereidt jaarverslag en 
jaarrekening voor

Bereidt concept jaarplan en 
begroting voor

Verwerkt terugkoppeling 
LR en bereidt strategisch 
jaarplan en begroting voor. 
Bereidt  beleidsplannen 
voor met werkorganisatie 

Stelt (jaar)plan en 
begroting vast

Geeft input voor 
beleidsplannen

Indicatie
f
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Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

Ledenraad vergadert in principe 4 keer per jaar met het 
Bondsbestuur: 

De primaire rol van de Ledenraad is zorgen voor de juiste 
strategische kaders waarin het Bestuur beleid voert en de realisatie 
van deze strategische kaders te toetsen en te evalueren. 

• Beeldvorming (kan meerdere vergaderingen vereisen). 
o Met input van informatie uit districten, van leden en 

de werkorganisatie over strategische dilemma’s, 
ontwikkelingen en zorgen. 

Dit is een open, verkennend (benen-op-tafel) discussie tussen 
Ledenraad en Bestuur, gevoed door wensen en inbreng van de 
leden, werkorganisatie en adviescommissies. 
Mogelijk worden ook externe sprekers uitgenodigd. 
Doel is om belangrijke (nieuwe) thema’s verkennen zodat ze later 
goed in het strategisch (jaar) plan verwerkt kunnen worden.  
Indien er veel of complexe thema’s op tafel liggen, kunnen meerdere 
thema-discussies gepland worden. 

• Meningsvorming en selectie van speerpunten. 
o Aan de hand van een concept plan en concept 

begroting 

De Ledenraad en Bestuur debatteert over de strategische thema’s 
aan de hand van een concept plan. 
Standpunten worden ontwikkeld, gedeeld en vastgesteld, welke 
verwerkt worden in een definitief strategisch plan. 
Het is belangrijk dat dit debat plaatsvindt a.d.h.v. een concept plan 
en begroting. Dit voorkomt te vrijblijvende discussies, waarvan 
onduidelijk is hoe dit invloed heeft op het definitief plan. 
In dit debat wordt ook meegenomen hoe resultaten in het lopende 
jaar (niet) gerealiseerd zullen worden. 

• Goedkeuren van strategisch meerjaren- en jaarplan. De Ledenraad keurt het definitief (door het Bestuur vastgestelde) 
plan en de begroting goed. Voor zover de Ledenraad nog niet op 1 
lijn zit, is er een besluitvormend debat. 

• Evaluatie en goedkeuring van jaarverslag en door de 
accountant goedgekeurde jaarrekening. 

Basisregel is dat het Bestuur zich 1 keer per jaar aan de Ledenraad 
verantwoordt over het gevoerde beleid en behaalde resultaten.  



Eindrapportage bestuurlijke vernieuwing JBN – 18 februari 2022 28 

Overlegstructuur - Beleidscyclus 
 

 

Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

Formeel is er geen tussentijdse verantwoording, noch op initiatief 
van het Bestuur, noch van de Ledenraad. 
 
Er is immers een belangrijk praktisch en juridisch verschil tussen een 
Ledenraad een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen. 

• Ledenraad evalueert gevoerd beleid 1 keer per jaar, na 
afloop. 
De Ledenraad kan nooit hoofdelijk medeaansprakelijk zijn. 

• Een RvC of RvT controleert frequent of doorlopend de 
resultaten en uitvoering en stelt tussentijds bij. 
Deze kunnen hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden. 

Een rechter kijkt naar de werkelijke praktijk, niet alleen naar de 
statuten of er sprake is van een Ledenraad of een RvC/RvT. 
De Ledenraad moet zich dus reeds daarom terughoudend opstellen 
met regelmatige en tussentijdse evaluaties en bijsturing, om niet in 
juridische zin gezien te worden als RvC of RvT. 

Indien nodig, kan het Bestuur of de Ledenraad tussentijds informatie 
of toelichting geven/vragen. 
De Ledenraad kan tussentijds nadere informatie vragen indien 
duidelijke aanwijzingen of vermoedens zijn dat strategische doelen 
niet gehaald gaan worden of buiten gestelde kaders getreden kan 
worden. De ledenraad motiveert zijn vraag deugdelijk. Het bestuur 
motiveert haar antwoord deugdelijk. 

Wel kan tussentijds overleg nodig zijn, bijvoorbeeld als er sterke 
aanwijzingen zijn dat strategische doelen niet behaald gaan worden 
of buiten de gestelde kaders (en randvoorwaarden) getreden wordt 
of zal worden. 
Dan is het voor zowel Bestuur als Ledenraad nuttig tijdig te 
informeren, evalueren en bij te sturen i.p.v. ‘gedoe’ te krijgen aan 
het einde van het jaar. Gestreefd wordt naar een ontspannenheid 
hierin. 
Er gelden geen regels over het aantal vragen, waarover en hoe. Als 
de Ledenraad zorgen heeft, moet hij vrij zijn die te kunnen uiten en 
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Keuzes in bestuursmodel Argumentatie 

informatie te vragen ter geruststelling. Wel belangrijk dat de reden 
van de vragen deugdelijk worden gemotiveerd. 
Het Bestuur gaat over het antwoord op deze vragen. Dit kan kort en 
bondig zijn, uitgebreid inhoudelijk of wellicht dat de vraag niet aan 
de orde is, bijvoorbeeld omdat het een interne 
uitvoeringsaangelegenheid is. Ook van het bestuur wordt 
deugdelijke motivering verwacht. 

Er vinden geen tripartiete-overleggen plaats met Ledenraad, 
Bondsbestuur en districtsbesturen. 
 

De rol van de Ledenraad is kaderstelling en controle op realisatie van 
de strategische doelen. Inbreng vanuit de leden en werkorganisatie 
wordt georganiseerd door het Bureau, onder verantwoordelijkheid 
van het Bestuur. 
Wel zal de Ledenraad toezien op deze inbreng en deze meenemen in 
haar beeldvorming en besluitvorming.  
Een rolvaste en slagvaardige Ledenraad stelt zich niet op als 
spreekbuis van (bepaalde) leden. 
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Management Rapportage
Management 
Rapportage

Management 
Rapportage

Management 
Rapportage

Beleidsplanning

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

Bestuur

Directie

Goedkeuren 
Management-
rapportage 1
Eventuele 
interventies

Vaststellen 
Management-
rapportage 1

Opstellen 
Management-
rapportage 1

Vaststellen van 
Beleidsplannen

Goedkeuren 
Beleidsplannen

Opstellen 
Beleidsplannen, 
Opstellen Concept 
Beleidsplan als 
inbreng Strat. Plan

Goedkeuren 
Management-
rapportage 2
Eventuele 
interventies

Vaststellen 
Management-
rapportage 2

Opstellen 
Management-
rapportage 2

Goedkeuren 
Management-
rapportage 3
Eventuele 
interventies

Vaststellen 
Management-
rapportage 3

Opstellen 
Management-
rapportage 3

Goedkeuren 
Management-
rapportage 4
Eventuele 
interventies

Vaststellen 
Management-
rapportage 4

Opstellen 
Management-
rapportage 4Bureau

Indicatie
f


