
In het jubileumboek van 1979 stond onder-
staand stuk dat nog steeds actueel is.

Wat is een bestuur? Zijn dat mensen (meestal
mannen, tè weinig vrouwen nog steeds), ook
wel b o b o ’s genoemd, die bijna uitsluitend in
de kantine aan het koffiedrinken zijn? De wer-
kelijkheid is wel wat anders! Zonder de statu-
ten volledig aan te halen, is het Bestuur niet
meer dan een door de algemene ledenvergade-
ring (waarbij overigens maar een heel klein
deel van de leden aanwezig is) benoemd
groepje van ten minste 5 personen, ‘belast met
besturen van de vereniging’. Dat is toch duide-
lijk! Of... niet?

Bij het doornemen van de in mijn bezit zijnde
stukken uit de periode dat ik als bestuurslid
het wel en wee van onze vereniging van heel
nabij heb meegemaakt (eerst als laatste secre-
taris van d o s , als opvolger van de, nu helaas
vergeten, Egbert Mekes Jr., later vanaf de fusie
gedurende 12 jaar als secretaris van av r )
overvalt mij de geweldige hoeveelheid zaken
waarmee men destijds als bestuurslid werd
geconfronteerd. Het zal thans niet veel anders
zijn, vrees ik.
Wat te denken van:
� Het opstellen van beleids-/organisatieplan-
nen (ik zag nog een exemplaar uit 1979).
� De tijd- en zenuwvretende toestanden rond
de fusies: eerst die tussen d o s , Minerva en
s c r , een jaar later het toetreden van (het
restant van) Hollandia. Ooit wel eens gepro-
beerd vier verenigingen administratief samen
te voegen (in een tijd dat een computer nog de
afmetingen had van een flinke kamer en dus
met simpele kaartenbakken werd gewerkt) en
organisatorisch te stroomlijnen? Steeds voor
ogen houdend dat je werkt met mensen.
Mensen vooral die het voor hun plezier doen,
die toch op de één of andere manier op één lijn
moeten komen te zitten.
� Het op poten zetten en, wat nog veel moeilij-
ker is: het op poten houden, van een goed
draaiend trainers/trainsters-corps.
� Je mag dan, in de meeste gevallen althans,
als bestuur geen verstand hebben van trai-
ningsmethodieken, er wordt in voorkomende

gevallen altijd van datzelfde bestuur een ade-
quate oplossing verwacht. Véél praten dus.
� De vele vergaderingen van Bestuur en/of
Commissies, in velerlei vormen (de bestuurs-
vorm heeft in de loop van de jaren nogal wat
wijzigingen ondergaan). Op welke vergaderin-
gen zaken van de meest uiteenlopende aard
aan de orde kwamen.
� De van de tijd tot tijd in elke vereniging, dus
ook in de onze, voorkomende probleempjes en
problemen. Zoals de commotie rond de
dopingaffaire van Edward de Noorlander uit
1969. Onze toenmalige voorzitter Jan Schikhof
heeft daarin heel wat uurtjes zitten.
� De problemen waarmee het toenmalige
bestuur (dat is ‘na mijn tijd’ geweest) moet
hebben geworsteld toen de Nenijto werd gere-
noveerd, als gevolg waarvan op allerlei gebied
moest worden geïmproviseerd om de vereni-
ging aan de gang te houden. 
Te weinig is beseft wat een bergen werk op dat
moment zijn verzet.

Dit zijn zomaar enkele voorbeelden van zaken
waarmee een bestuur geconfronteerd kan wor-
den. Natuurlijk is besturen méér; besturen is
vooruitdenken, (bij)sturen en volgen. De daar-
toe benoemde personen moeten op zijn minst
wel enige kwaliteiten hebben om met redelijk
succes hun bestuurstaak te vervullen. 

Op papier kiest het bestuur zelf de voorzitter,
secretaris en penningmeester (het ‘Dagelijks
Bestuur’), maar het is in de praktijk wel wen-
selijk om vóór de bestuursverkiezing na te
gaan of iemand zo'n taak wel aan kan. Daarom
is het soms zelfbedrog om na een ledenverga-
dering waarop alsnog de aanwezigen, omdat
het ‘moet’, een (vul maar in), voorzitter, secre-
taris, enz. wordt benoemd, voldaan te consta-
teren: ‘Zo, we hebben weer een bestuur!’.

Al is bijvoorbeeld het penningmeesterschap
een min of meer afgeronde taak, enig boek-
houdkundig inzicht is toch wel wenselijk en
met het groeien van de vereniging, van 600
leden rond 1970 tot de omvang van nu, nemen
ook de vastleggings- en verantwoordingseisen
toe. Dan zwijg ik maar over de bom die de
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bedrijfsvereniging op scherp heeft staan ten
aanzien van de kostenvergoedingen.
Zo op het oog heeft ook de secretaris een afge-
ronde taak: correspondentie voeren, notulen
bijhouden, ledenadministratie verzorgen e.d.
Ja, er komt nog meer bij kijken, oneindig veel
meer. In mijn archief heb ik een door mij
samengesteld, uit 20 bladzijden bestaand,
schema van werkzaamheden behorende tot
het secretariaat van av r , uiteraard geënt op
de jaren zeventig. In zo'n schema kan ook weer
niet alles zijn vastgelegd: niet de tijd die je
moet besteden aan (telefoon)gesprekken e.d.
Bovendien is het secretariaat bijna altijd het
centrale informatiepunt en is de secretaris in
de meeste gevallen de eerst aangesproken
functionaris.
Maar een voorzitter dan? Onderschat niet de
functie van voorzitter. Een voorzitter coördi-
neert, delegeert, geeft leiding en is (gesteund
door de secretaris met wie de voorzitter nage-
noeg dagelijks contact heeft) de stuwende
kracht. Daarnaast vervult de voorzitter een
representatieve taak en onderhoudt ook con-
tacten met overkoepelende organisaties, ande-
re verenigingen en de diverse overheden en
dient dus ook over goede contactuele eigen-
schappen te beschikken. Maar óók over veel
tijd overdag, want vele instanties plegen nu
eenmaal ‘s avonds onbereikbaar te zijn...

Verder bestaat het bestuur uit een aantal leden
(commissarissen) die uiteenlopende taken
krijgen toebedeeld. Die commissarissen vor-
men meestal de schakels tussen bestuur en
leden, vaak via commissies, zoals: wedstrijd-
secretariaat, trainingscoördinatie, public rela-
tion, enz.

Dan zijn bijna alle bestuursleden ook nog jury-
lid en fungeren als zodanig jaar in jaar uit op
vele wedstrijden, terwijl ze daarnaast allerlei
karweitjes opknappen. 
Wil je dat alles goed doen, dan kun je niet
meer van een vrijetijdsbesteding spreken.
Daarom wordt wel eens gezegd: ‘Je moet pro-
fessionele krachten aantrekken’. Wat verstaat
men daarbij onder ‘professioneel’? Iemand die
zijn/haar beroep er van maakt? Afgezien van
de financiële haalbaarheid: voor de admi-
nistratieve taken zou dat kunnen door middel
van een verenigingsbureau of zoiets dergelijks.
Vrijwilliger of ‘beroeps’: als het maar vakkun-
dig gebeurt. Je zou ook kunnen denken aan
vervroegd gepensioneerden die op basis van
een rouleersysteem gezamenlijk een vereni-
gingsbureau runnen.

Moet je nu een supervrouw of -man zijn om
zoiets te kunnen? Nou nee, een bestuursfunc-
tie is voor de meeste beoefenaren een hobby.
Een vereniging als r a moet het hebben van
mensen die erg veel van atletiek en van hun
vereniging houden, maar bovenal van mensen
die iets voor andere mensen willen doen. Want
dat laatste is en blijft dit werk vooral: het zo
goed en kwaad als het gaat anderen mogelijk
maken hun sport zo prettig mogelijk te beoefe-
nen. Dus: als het misschien eens niet 100%
naar uw zin gaat, denk daar dan ook eens aan
en draag, zo mogelijk, eens iets bij door mee-
denken, meehelpen, hoe dan ook.
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