19 november 2020:

KNWU CONGRES

STAVAZA werkgroep
Structuur

Visie op structuur KNWU

Tijdpad/planning
• Najaarscongres 2019: aanpak werkgroep
• Mei 2020: voorstellen op hoofdlijnen naar Hoofdbestuur
• Voorjaarscongres 2020: presentatie voorstellen Werkgroep

• Consultaties: “Stakeholders” o.a. afdelingen, districten,
sporttakcommissies, Hoofdbestuur en Uniebureau.
• Oktober 2020: Uitgewerkte voorstellen naar Hoofdbestuur

• Najaarscongres 2020: Hoofdbestuur doet voorstellen vanuit de
werkgroep Structuur voor aanpassingen maar….?
….toen was er het Corona virus en beperkende maatregelen!

Visie op structuur KNWU

Stand van zaken werkgroep
• Consultaties: in gesprek met alle bestuurlijke “Stakeholders” over de
gepresenteerde visie op voorjaars congres.

1. Beeld: herkenning in de problematiek.
2. Indruk: overwegend zeer positieve reacties.
3. Verzoek: consulteer ook de verenigingen, stichtingen, leden
en Uniebureau medewerkers.
4. Conclusie vooralsnog: support om door te pakken.

Visie op structuur KNWU

• Input Stakeholders op hoofdlijnen:
- Invoering Ledenpanel, hoe eerder hoe beter;
- “ Veeg de trap van bovenaf schoon!”;
- Breng formele bevoegdheid Hoofdbestuur t.a.v. Sporttakcommis-sies
direct naar verantwoordelijkheid Directie Uniebureau;
- Werk taak Raad van Toezicht, functie en competenties leden uit;
- Werk taak, functie en competenties Directeur-Bestuurder uit.
- Versterk Uniebureau vooraf o.a. met landelijke opererende verenigings
ondersteuner(s) t.b.v. steunpunten Regio’s.
-

Voorkom een situatie zoals destijds ontstaan bij de invoering van KNWU 2.0

Visie op structuur KNWU
TOELICHTING NIEUW BESTUURSMODEL

Ledenpanel
• Advies gevend orgaan voor directeur-bestuurder (uniebureau);
• Leden worden digitaal benaderd middels enquêtes, vragenlijsten over
allerlei zaken;
• Geen “kruisjeslijst” ruimte voor omschrijving mening;
• Ieder lid van de KNWU kan in beginsel deelnemen;
• Feedback wordt gegeven over de uitkomst;

Visie op structuur KNWU

• Input Stakeholders op hoofdlijnen:
- Richt ondersteuning Uniebureau in naar de diverse disciplines;
- Heb vanuit Sport Technische Regio Ondersteuning extra aandacht voor
de ondersteuning en begeleiding van de jeugd;
- Maak in de begroting geld vrij voor aanvraag organisatie verenigings
overstijgende activiteiten;

- Verdeling in Regio’s heeft voor alle disciplines een positief effect maar
heb oog voor de oplossing van problemen die hierdoor bij met name de
discipline BMX in aanvang kunnen ontstaan;
- Blijf gebruik maken van de nog aanwezige kwaliteit van Afdelings- en
Districtsbesturen bij transitie naar invoering Ledenraad.
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Visie op structuur KNWU
TIJDPAD 1E KWARTAAL 2021
• Afsluitende consultatie: “Inloopavonden” leden KNWU;

• Toewerken naar voorjaarscongres 2021 om besluiten te kunnen
laten nemen over:

- Pragmatische overdracht van verantwoordelijkheid voor de Sporttakcommissies van Hoofdbestuur naar de Directie Uniebureau in
afwachting van structuur verandering;
- Werk toe naar samenstelling Sporttakcommissies in beginsel vanuit
vertegenwoordiging Regio’s;
- Werk functie Raad van Toezicht en taak Lid Raad van Toezicht uit;
- Werk functie, taak Directeur- Bestuurder uit;
- Neem bestuurders (Voorzittersoverleg) en leden mee in voortgang.
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TIJDPAD 2E KWARTAAL 2021
• Werk toe naar voorjaarscongres 2021 om besluiten
te kunnen nemen over:
- Voorbereiding invoering ledenpanel m.i.v. 2e helft van 2021;
- Vervanging Hoofdbestuur door Raad van toezicht;
- Verandering huidige rol directie naar Directeur Bestuurder;
- Het aantal Regio’s t.b.v. organisatorische aansturing
steunpunten;
- Werk de functie en taken van Ledenraad en
hun leden verder uit;
- Vertegenwoordiging c.q. samenstelling Ledenraad.

Visie op structuur KNWU
TIJDPAD 3E KWARTAAL 2021

• Werk toe naar najaarscongres 2021 om besluiten te kunnen
laten nemen over:
- Raad van toezicht sollicitatie leden;

- Directeur Bestuurder openstelling functie t.b.v. sollicitatie;
- Taak/idealiter functieprofiel vertegenwoordiger Ledenraad;
- Termijn vervanging afdeling- en districtsbesturen door
Ledenraad.
- Neem bestuurders (Voorzittersoverleg) mee en betrek
leden via digitaal Ledenpanel bij de voortgang.
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TIJDPAD 4E KWARTAAL 2021
• Kom in najaarscongres 2021 met voorstellen om besluiten te
kunnen nemen over:
- Raad van toezicht sollicitatie leden;

- Directeur Bestuurder openstelling functie t.b.v. Sollicitatie;
- Taak/idealiter functieprofiel vertegenwoordiger Ledenraad;
- Termijn vervanging afdeling- en districtsbesturen door
Ledenraad.

