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Beste verenigingsbestuurder(s),
Het niet kunnen beoefenen van onze geliefde zwemsport en het wegvallen van de sociale
contacten die we hierbij hebben, is zwaar. Voor alle betrokkenen. Natuurlijk voor de sporters
zelf, maar ook de trainers die met passie ‘hun’ sporters begeleiden en officials, die met veel
liefde de wedstrijden in goede banen leiden. En alle anderen die de zwemsport en verenigingen
draaiende houden.
We hopen natuurlijk dat over niet al te lange tijd de zwembaden, op een verantwoorde wijze,
weer opengaan en dat we ons kunnen gaan voorbereiden op het nieuwe wedstrijdseizoen.
Op dit moment werkt de zwembadbranche aan een protocol om de 1,5 meter-maatregel te
garanderen en tegelijkertijd denken trainers na over de organisatie van lessen en trainingen
volgens het ‘nieuwe normaal’.
Verenigingsbesturen zijn druk met plannenmakerij over hoe verder na de coronacrisis. Voor
veel verenigingen hangt hier een financieel component aan gezien de onzekerheid over het al
dan niet (achteraf) innen van de badhuur en eventuele compensatieregelingen. De KNZB is
onderdeel van het NOC-crisisteam, dat o.a. lobbyt voor de belangen van verenigingen. Alles
wordt in het werk gesteld om te voorkomen dat verenigingen, die (financieel) gezond waren
voor de crisis, omvallen na de crisis. We hopen dat er snel meer duidelijkheid komt.
In onze vorige nieuwsbrief van eind maart nodigden we je uit om vragen te stellen over het
(financieel) jaarverslag 2019 en de begroting 2020 via een enquête. We zijn erg blij dat 31
verenigingen (van de 77 in Regio West) de enquête hebben ingevuld. Een response van 40%
geeft een representatief beeld van onze regio. Bij deze bedanken we de verenigingen, die de
enquête hebben ingevuld, voor hun input. De vragen en antwoorden vind je in bijgevoegd
FAQ-document, dat we ook op de website zullen plaatsen.
In de enquête stelden wij ook een aantal vragen over het nieuwe relatie- en besturingsmodel.
Ik ben blij met de uitgesproken reacties, maar ook een beetje geschrokken van de resultaten.
Hieronder een samenvatting.
Relatiemodel
• 23% van de respondenten geeft aan dat het nieuwe relatiemodel een positief effect heeft op
de verenigingsbegroting.
• 45% van de respondenten geeft aan dat het nieuwe relatiemodel een negatief effect heeft.
• Dit sluit niet aan bij de uitspraak dat slechts 5% van de verenigingen een effect zou
ondervinden van het nieuwe relatiemodel.
• In de open antwoorden geven meerdere verenigingen aan dat het onvoldoende duidelijk is
wat wel/niet in de afdracht zit en wat er met de startvergunningen gaat gebeuren.
• De reacties van de verenigingen geven aan dat de huidige versie van het relatiemodel nog
niet de juiste vorm lijkt te hebben om ter goedkeuring voor te leggen aan de leden op de
komende ALV.
➔ Wij zagen een aantal vragen in de enquête, die ook in de FAQ over het relatiemodel
terugkomen. Lees deze ook eens door voor meer duidelijkheid.
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Besturingsmodel
• 42% van de respondenten weet niet wat de invloed van een ander besturingsmodel kan zijn
op de verenigingsactiviteiten;
• 52% van de respondenten begrijpt maar gedeeltelijk de noodzaak van een ander
besturingsmodel voor de KNZB-organisatie;
• meerdere verenigingen geven in de open antwoorden aan dat er nog veel te weinig
gecommuniceerd is over dit onderwerp en dat zij meer informatie nodig hebben voordat zij
überhaupt kunnen nadenken over een richtinggevend voorstel.
We hebben de uitgebreidere resultaten inmiddels -geanonimiseerd- gedeeld met de directie
van het Bondsbureau en het Bondsbestuur en hierbij een aantal suggesties gedaan. Zij
verdiepen zich hier nu in en komen er bij ons op terug.
KNZB ALV
Het nieuwe relatie- en besturingsmodel staan op de agenda van de komende KNZB ALV. Wij
hopen dat veel verenigingen deelnemen aan deze -mogelijk digitale- ALV. Dit is namelijk hét
moment om te zeggen wat je van de voorstellen vindt. Ook bepaal je hier de keuzes die
gemaakt worden. Neem je niet deel aan de ALV, dan beslissen andere verenigingen over
onderwerpen die ook impact op jouw vereniging(sleden) kunnen hebben.
Het Regiobestuur komt op voor de belangen van verenigingen bij het Bondsbureau. Wij
hebben echter geen stemrecht op de KNZB ALV. Alleen verenigingsbestuurders hebben dat.
Maak gebruik van dat stemrecht.
Digitale Regioraad
Bij het uitzetten van de enquête was een volledige digitale ledenvergadering juridisch niet
toegestaan. Dit had vooral te maken met de verplichte fysieke besluitvorming en stemming.
Inmiddels is een noodwet aangenomen, die een digitale ledenvergadering wel mogelijk maakt.
Op dit moment is het NOC*NSF bezig met een selectie van softwareapplicaties waarmee een
ALV via livestream (audio/video) te volgen is en waarmee het digitale stemproces op een
rechtsgeldige manier kan worden georganiseerd. Zodra hier meer informatie over bekend is,
informeert de KNZB de verenigingen hierover.
Ik realiseer me dat dit een lastige tijd is, die veel vraagt van onze mentale en fysieke fitheid,
ons aanpassingsvermogen en onze veerkracht. Houd vol. Er gloort licht aan het einde van de
tunnel. Blijf goed voor jezelf zorgen, en elkaar.

Met vriendelijke groet,
Anton Bervoets
Voorzitter KNZB Regio West
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