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De Algemene Vergadering wordt gevraagd akkoord te gaan met de omzetting van het 

aspirant lidmaatschap van de Skateboard Federatie Nederland (SFN) tot volwaardig 

lidmaatschap. 

 

Op 20 november 2017 heeft de Algemene Vergadering ingestemd met het toetreden van de 

Skateboard Federatie Nederland als aspirant lid. Het aspirant lidmaatschap betreft een periode 

van twee jaar waarna de Algemene Vergadering besluit of het aspirant lidmaatschap wordt 

omgezet in een gewoon (volledig) lidmaatschap. 

 

Op grond van het Reglement Toelatingscriteria komen nieuwe leden in eerste instantie 

uitsluitend in aanmerking voor een aspirant lidmaatschap. Het aspirant-lidmaatschap heeft een 

eigen set rechten en plichten, inclusief een gezamenlijk te bepalen ontwikkelperspectief. De 

belangrijkste verschillen met het gewone, volwaardige lidmaatschap zijn dat aspirant leden geen 

stemrecht hebben in de AV en uitsluitend een vaste jaarlijkse bijdrage ontvangen ter grootte van 

de basisvoet Algemeen Functioneren, ter uitvoering van ontwikkelperspectief. 

Bij aanmelding als aspirant-lid dient in beginsel al te zijn voldaan aan de criteria voor een gewoon 

lidmaatschap.  

 

De SFN heeft in 2017 een zeer intensief traject doorlopen om te kunnen voldoen aan alle 

toelatingseisen en de MKE. Dit heeft ertoe geleid dat de SFN in beginsel vanaf dat moment 

voldeed aan alle aan het gewone lidmaatschap gestelde eisen. Wel zijn er een aantal belangrijke 

aandachtspunten als ontwikkelperspectief meegegeven aan de SFN. Deze waren: 

 

• Effectueren van de internationale aansluiting bij de nieuw te vormen wereldorganisatie 

World Skate. SFN is in afwachting van de formele afwikkeling van deze procedure waarbij 
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 de verwachting van alle partijen is dat deze aansluiting op korte termijn kan worden 

gerealiseerd; 

• Uitvoering geven aan de voorgenomen maatregelen ter verdere versterking van de 

organisatiestructuur en governance binnen de bond. Gevolgd zal moeten worden of SFN 

hier ook daadwerkelijk invulling aan geeft. Specifieke aandachtspunten hierbij zijn: 

o Implementatie werkwijze conform nieuwe statuten, huishoudelijk reglement en 

beschreven werkprocessen. 

o De ontwikkeling de skateboardsport ook in budgettair opzicht verder uitbouwen 

waarbij vastgehouden wordt aan de uitgangspunten voor een verantwoord 

financieel beleid om zo ook de financiële stabiliteit van de SFN te versterken. 

o Verdere borging van de uitgangspunten van goed sportbestuur. 

o Uitbouwen van de positie die de SFN in het nationale en internationale 

sportnetwerk inneemt. 

In het Meerjarenbeleidsplan van de SFN zijn bovengenoemde aandachtspunten ook 

vastgelegd en verder uitgewerkt in concrete doelen en activiteiten 

 

In de afgelopen twee jaar heeft de SFN een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Het 

deelnemen de Olympische Spelen in Tokyo heeft de sport en daarmee ook de SFN een 

ongekende impuls gegeven. Dit vraagt ook van de SFN dat zij zich in een hoog tempo 

ontwikkelen tot een volwaardige sportbond. Ook in de komende periode zal die ontwikkeling 

nog zeker doorgaan. 

 

In de afgelopen twee jaar is er veel contact geweest tussen de SFN en NOC*NSF en is er op 

verschillende terreinen samengewerkt. Zo is er een goed beeld ontstaan van de stappen die de 

SFN heeft gemaakt.  

Daarnaast is in de afgelopen maand opnieuw getoetst of de SFN voldoet aan de toelatingseisen 

en Minimale Kwaliteitseisen. Ook is daarbij nadrukkelijk ingegaan op de punten uit het hierboven 

beschreven ontwikkelperspectief (zie ook de als bijlage toegevoegde toelichting hierop door de 

SFN). 

 

Uit deze toetsing is een positief beeld ontstaan. De SFN voldoet aan de gestelde eisen voor het 

lidmaatschap. Wel zien we dat de bond een zeer snelle ontwikkeling doormaakt en daarmee op 

sommige punten ook nog kwetsbaar is. De ontwikkeling van de SFN zullen dan ook in de 

komende periode verder gemonitord en waar nodig begeleid worden. 

 

Dit alles heeft er toe geleid dat aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om in te 

stemmen met het omzetten van het aspirant lidmaatschap tot een volwaardig lidmaatschap. Voor 

het bestedingsplan 2020 zal dit geen financiële consequenties hebben. De SFN kent minder dan 

1500 leden en zal daarmee de basisvoet ontvangen. Deze ontvingen zij ook al als aspirant-lid 

 

 

 


