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Gevraagd Besluit:
De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de
Veranderagenda: naar een vereniging 3.0

Toelichting
Bijgevoegde notitie wordt door het bestuur van NOC*NSF ter besluitvorming voorgelegd aan de
Algemene Vergadering van 16 november 2020.
Deze notitie is het resultaat van het volgende proces:
✓ Gespreksronde sportbonden februari – maart
✓ Ledensurvey mei
✓ Werkgroepen juni – september
✓ Verenigingsconferentie 14 september
✓ Bijeenkomst met 3 werkgroepen over feedback verenigingsconferentie
✓ Input uit Kleine Bondenoverleg
✓ Ledenberaad 7 oktober
✓ Ledenberaad+ 27 oktober
✓ Bestuur NOC*NSF 29 oktober
• AV 16 november
In deze oplegger staan de na het Ledenberaad+ van 27 oktober en de bestuursvergadering van
29 oktober aangebrachte wijzigingen.
De vraag van het bestuur is of de AV in kan stemmen met deze Veranderagenda.
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Veranderingen aangebracht na ledenberaad en bestuursvergadering
Verandering mbt belangenbehartiging
Nieuw punt (4) in de Veranderagenda (het plaatje met 16 veranderingen):
• Van: Beperkte belangenbehartiging NOC*NSF.
• Naar: Zichtbare en intensieve belangenbehartiging namens de sport.
Toegevoegd bij Dienstverlening in de tekst:
• NOC*NSF heeft een zichtbare, heldere en met de bonden afgestemde intensieve taak als
belangenbehartiger van de sporters (alle niveaus) en hun sportorganisaties op lokaal en
landelijk niveau.
Verandering verkenning bestuursmodel
• De verdere professionalisering van de sport vraagt om een heroriëntatie op het meest
passende governancemodel, waarbij een RvT-model voor het bestuur van NOC*NSF een
logische stap in de ontwikkeling zou zijn. Hiertoe zal een verkenning worden uitgevoerd.
wordt
• De verdere professionalisering van de sport vraagt om een heroriëntatie op het meest
passende governancemodel. Er zal voorjaar 2021 een verkenning worden uitgevoerd
naar het bestuursmodel voor NOC*NSF.
Verandering verdelen middelen
• De toekenningsgrondslag van de basisfinanciering zal worden uitgebreid;
wordt
• De toekenningsgrondslag van de basisfinanciering wordt met urgentie uitgebreid, waarbij
aansluiting dient te worden gevonden bij de waarde voor sporters en voor de
maatschappij;
Verandering vervolgproces
Toegevoegd aan de tekst over vervolgproces:
Het bestuur van NOC*NSF zal een bestuurlijke begeleidingsgroep inrichten bestaande uit enkele
leden van het NOC*NSF bestuur en enkele bondsvoorzitters. Deze groep heeft met name de taak
de voortgang te monitoren en aansluiting met het bestuurlijk niveau van de leden te borgen.

