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Oegstgeest, 21 november 2020  
 

 

Aan de Algemene Ledenvergadering van de KNCB 

Aan het bestuur van de KNCB 

 

Per email: cricket@kncb.nl 

 

Onderwerp: nieuw organisatie- en bestuursmodel van de KNCB, Code Goed Sportbestuur 

 

Dames en heren, 

 

Met grote verbijstering heeft de cricketcommissie van Ajax Sportman Combinatie kennisgenomen 
van het niet-verlengen van het contract met een personeelslid van de KNCB als uitvloeisel van een 
besluit van het bestuur, met volledig voorbijgaan aan de nieuwe governance-afspraken met de ALV 
van de KNCB. 
De ALV heeft namelijk in de vergadering van 15 december 2018 unaniem ingestemd met het 
nieuwe organisatie- en bestuursmodel, (inclusief beleidscyclus), waarmee het volgen van de Code 
Goed Sportbestuur een feit is geworden. 
Het besluit om het contract van het personeelslid niet te verlengen zou volgens het nieuwe 
bestuursmodel niet door het bestuur, maar door de directeur genomen moeten worden want die 
gaat volgens dat model over personeelscontracten. De directeur, Jaap Wals, wilde het 
personeelslid nadrukkelijk behouden. 
 
Als lid van de KNCB, opererend binnen de ALV, gaat het er niet om iets te vinden van de prestaties 
van een personeelslid, maar om als toezichthouder reële invloed op de strategische keuzen en 
goed zicht op de behaalde resultaten te hebben. 
 
In de ALV van 12 december 2020 komt de besluitvorming over het Strategisch Plan 2020-2024 en 
het Jaarplan 2021 aan de orde. Enkele dagen ervoor, op 1 december, is er digitaal overleg tussen 
het bondsbestuur en de verenigingen, een mooie gelegenheid om stil te staan bij onze constatering 
dat het KNCB-bestuur helemaal fout zit met de besluitvorming rond de arbeidsovereenkomst van 
een personeelslid van het bondsbureau.  
 
Wij zien graag dat deze brief wordt besproken tijdens het overleg op 1 december 2020 en 
behandeld als ingekomen stuk (agendapunt 2) van de ALV van 12 december 2020 en inhoudelijk 
wordt besproken bij de onderwerpen Strategisch plan & Jaarplan (agendapunten 6 en 7) van 
diezelfde ALV. 
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Toelichting 
 
In de ALV van 15 december 2018 is het nieuwe KNCB organisatie- en bestuursmodel vastgesteld. 
Dit organisatie- en bestuursmodel beoogt vanuit het principe ‘eenheid van beleid’ een optimaal 
samenspel met alle betrokkenen te bewerkstelligen dat gericht is op het gezamenlijk realiseren van 
inhoudelijke doelstellingen vanuit de afgesproken strategie en daaruit afgeleide (jaar)plannen.  
 
Ambities uit het Strategisch Plan 2019-2023 

• Het organisatie-en bestuursmodel is eind 2019 geïmplementeerd en medio 2022 
geëvalueerd; alle dertien aanbevelingen van de Code Goed Sportbestuur zijn uitgewerkt en 
geïmplementeerd volgens het pas toe- of leg uit-principe. 

• De werkorganisatie (bondsbureau en commissies) zijn ingericht op basis van het strategie- 
en organisatiemodel en er is een kwaliteits- en cultuuromslag gerealiseerd binnen de 
werkorganisatie. 

 
 
In het concept Strategisch plan 2021-2025 lezen we op pagina 36: 
 
De ontwikkelagenda 
Een nieuw organisatie- en besturingsmodel 
 
De missie, visie en strategie van de KNCB zijn in het afgelopen jaar herijkt. 
Dit strategisch plan met de bijbehorende uitvoerings- en jaarplannen is daarvan het resultaat. Het 
organisatie- en besturingsmodel van de KNCB moet logischerwijs afgestemd zijn op deze koers. 
Deze afstemming is nodig om de plannen adequaat uit te kunnen voeren. 
Bij het vormgeven van het organisatie- en besturingsmodel van de KNCB nemen we de 
aanbevelingen voor Goed Sportbestuur en de ontwikkelingen op het gebied van governance zoals 
die bij NOC*NSF, diverse sportbonden en internationale federaties plaatsvinden in acht, net als de 
verzamelde input van onze stakeholders. Zodoende streven we bij het vormgeven van dit model 
naar: 

• Een optimaal samenspel tussen alle betrokkenen – toezichthouder (ALV), bestuur, 
werkorganisatie – op basis van vertrouwen en gericht op de inhoudelijke doelstellingen; 

• Eenheid van beleid: de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle 
betrokkenen zijn helder en afgebakend. Er worden geen dubbelfuncties bekleed. Dit is 
nodig voor het gezamenlijk en consequent volgen van het door de ALV goedgekeurde 
beleid, waaraan alle betrokkenen zich committeren. 

 
En op pagina 38-39: 
 
Organisatie 

• De algemene ledenvergadering (ALV) waarborgt dat het bestuur opereert op basis van een 
heldere, door de leden gedragen prioriteitsstelling. Hiervoor organiseert de ALV 
voorafgaand aan iedere beleidscyclus de input van de clubs en andere stakeholders; 

• De ALV houdt volgens principes van Goed Sportbestuur toezicht op het realiseren van de 
strategische doelen, niet op de uitvoering; 

• Het bestuur zet de strategische lijnen uit en stuurt dat aan, zonder uitvoerend te 
handelen. Er wordt op hoofdlijnen bestuurd volgens collegiaal bestuur: er heerst 
gelijkwaardigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid en er worden geen separate 
portefeuilles aangehouden; 

• Het bestuur zorgt ervoor dat de ALV als toezichthouder kan fungeren. Dit betekent onder 
meer dat het strategisch plan heldere prioriteiten stelt en concrete doelen benoemt; 
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• Het bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de strategische doelen. De 
voortgang daarvan wordt bewaakt in management- en kwartaalrapportages. De directeur 
is verantwoordelijk voor de voortgang van en het toezicht op het strategisch plan; 

• De commissies en het bondsbureau vormen samen de werkorganisatie en voeren de 
strategie uit. Verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de directeur, die daarover 
verantwoording aflegt aan het bestuur. 

 
 
Ondergetekende was helaas verhinderd om de bespreking van een voorzitters-delegatie met het 
KNCB-bestuur op 14 oktober jl. bij te wonen in verband met de corona-problematiek. Was hij wel 
aanwezig geweest bij deze bijeenkomst in het kader van ‘herstel van vertrouwen’, dan had hij het 
onderhavige onderwerp zeker aan de orde gesteld. 
 
Met vriendelijke groet, 

Ajax Sportman Combinatie  

Cricketcommissie 

 
Frits de Jongh  
Commissaris cricket  
 
E: fadejongh@gmail.com 
M: +31 6 51212628 
W: www.ajaxsc.nl 
 
 
 


