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Aan de Bondsvergadering,
Door het NBF bestuur is kennis genomen van het rapport zoals dat door de Task Force is opgesteld.
Op grond van die rapportage stelt het NBF bestuur vast dat er een fors aantal aanbevelingen worden
gedaan die op zichzelf een verbetering in het functioneren van de NBF kunnen opleveren. Wat echter
naar het oordeel van het bestuur ontbreekt in het rapport is de samenhang tussen de aanbevelingen.
Hierdoor is onduidelijk welke van de aanbevelingen van de Task Force de NBF als eerste zou moeten
doorvoeren en waar de middelen die nodig zijn voor het doorvoeren van de aanbevelingen moeten
worden gevonden binnen de begroting en personeelsformatie.
Kortom het rapport geeft vooral aanzetten tot wat er zou moeten gebeuren, maar niet hoe dat moet.
Die constatering maakt overigens niet dat het bestuur vindt dat er geen goede aanbevelingen door de
Task Force worden gedaan. Sterker nog een aantal zouden per direct kunnen worden doorgevoerd, of
worden dat al, en van een groot aantal aanbevelingen stellen wij vast dat ze daadwerkelijk kunnen
bijdragen aan het verbeteren van het functioneren en daarmee het versterken van de NBF.
Wat verder uit het rapport doorklinkt is dat het verbeteren van het functioneren van de NBF als
organisatie gewenst is, dat verenigingen/leden daaraan hun bijdrage zouden moeten leveren, maar
dat het daarvoor noodzakelijk is dat het contact tussen bestuur en verenigingen/leden sterk wordt
verbeterd. De aanbevelingen die daarover gaan wil het bestuur als eerste ten uitvoer brengen nadat
de Bondsvergadering heeft aangegeven welke van de op dat terrein gegeven aanbevelingen zij het
belangrijkst vindt.
Om het wat er moet gebeuren te voorzien van een antwoord op de vraag hoe dat moet, doet het
bestuur aan de Bondsvergadering het voorstel om per hoofdstuk van het rapport een werkgroep
samen te stellen bestaande uit vertegenwoordigers uit de Bondsvergadering, individuele leden die
daartoe belangstelling hebben, de functionaris werkzaam op het bondsbureau die werkzaam is binnen
het betreffende beleidsterrein en een lid van het bestuur.
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Ieder van de werkgroepen krijgt de opdracht om plannen op te stellen rond de vraag hoe de
aanbevelingen zoals die worden gedaan door de Task Force kunnen worden gerealiseerd. Het is
vervolgens aan het bestuur om op grond van de rapportages uit de werkgroepen, om in de
Bondsvergadering van november 2011 een integraal plan te presenteren voor de jaren 2012 t/m 2016.
Wat het bestuur absoluut noodzakelijk vindt alvorens aan de slag te gaan op de manier zoals in de
vorige alinea verwoord, is een antwoord op de vraag of de Bondsvergadering er vertrouwen in heeft
dat dit bestuur in haar werk op een integere wijze doet. Hier en daar in het land, maar ook op een
enkel onderdeel van de rapportage van de Task Force, klinkt door dat het bestuur niet integer zou
handelen en dat is naar het oordeel van het bestuur geen basis om te besturen.
Naar het oordeel van het bestuur is het werk van de Task Force gedaan en kan zij worden
opgeheven. Dat laatste echter niet nadat we de Task Force bedankt hebben voor de grote
hoeveelheid werk dat door hen is verricht en de aanbevelingen die zijn geleverd. Zij geven blijk van
een grote betrokkenheid bij het wel en wee van de NBF en daarvoor hebben wij grote waardering.
Het bestuur heeft naast de bovenstaande en in hoge mate op het vervolgproces gerichte reactie geen
behoefte om nu al per aanbeveling aan te geven wat zij ervan vindt. Hiermee zou namelijk het risico
kunnen ontstaan dat het bestuur zaken gaat wegpoetsen die later in één van de werkgroepen
onderwerp van gesprek moet zijn. Wel zal het bestuur daar waar dat mogelijk is tijdens de vergadering
aangeven of een aanbeveling er een is die direct in uitvoering kan worden genomen, of al is. Terwijl
ook daar waar nodig wij de stand van zaken op een beleidsterrein zullen schetsen, zodat de
Bondsvergadering dat in haar beraadslagingen kan betrekken. Daarnaast gaan we ervan uit dat de
leden van de Task Force de bereidheid hebben om desgevraagd hun aanbevelingen toe te lichten aan
Bondsvergadering.
Wat betreft het bestuur zullen de beraadslagingen in de Bondsvergadering zich vooral richten op wat
de vertegenwoordigers in de Bondsvergadering vinden van de aanbevelingen zoals die door de Task
Force worden gedaan en de voorstellen zoals die door het bestuur worden gedaan met betrekking tot
het vervolg.
Het bestuur kijkt uit naar een goede dialoog met de Bondsvergadering over aanbevelingen van de
Task Force en de voorstellen van het bestuur.
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