Gewest Noord Brabant – Limburg - Zeeland

Herinnering

Toekomst Gewest - herinrichtingsvoorstel

Hank,
21 december 2021.
Aan alle verenigingen en andere betrokkenen binnen ons gewest.
Beste mensen,
Woensdagavond 24 november j.l. is de najaarsvergadering van ons gewest
gehouden. De daarin getoonde PowerPoint heeft u reeds ontvangen. Ook kunt u
deze op onze website terugvinden.
Het verslag van deze vergadering treft u hierbij aan.
Tijdens de najaarsvergadering welke middels Teams werd gehouden waren 14
verenigingen, een aantal baancommissieleden alsmede enkele (ere)leden van
verdienste aanwezig. Het gewestelijk bestuur heeft verslag gedaan van haar
pogingen in 2021 om met de verenigingen in gesprek te komen over de toekomst
van het gewest. Helaas met teleurstellend resultaat.
Het bestuur heeft daarnaast – op vragen vanuit de 1e gespreksronde - haar
werkzaamheden inzichtelijk gemaakt en deze bij de agenda van de
najaarsvergadering aangereikt.
Tegelijkertijd is door ons gezocht naar alternatieve inrichtingsvormen van het bestuur
van ons gewest zoals die inmiddels ook binnen andere gewesten in ons land nu
(gaan) worden vormgegeven.
Deze beide zaken zijn tijdens de najaarsvergadering uitgebreid belicht.
te weten
• De huidige wijze van besturen van ons gewest en
• De mogelijke alternatieve inrichtingsvormen.
Het gewestelijk bestuur heeft te kennen gegeven dat er wat haar betreft in het
komend halfjaar een keuze zal moeten worden gemaakt tussen deze beide
mogelijkheden.
Indien er geen keuze wordt gemaakt door u als leden van ons gewest ziet het
huidige bestuur geen andere optie dan het stoppen met alle bestuurlijke activiteiten
en voltallig terug te treden tijdens de voorjaarsvergadering.
Samenvattend zijn de opties:
1. Op al onze banen worden “baanorganen” opgericht door de daar aanwezige
verenigingen. Een afgeslankt gewestelijk bestuur wordt gevuld vanuit elk
opgericht baanorgaan.
2. Het gewestelijk bestuur blijft op de huidige wijze functioneren en wordt door de
verenigingen z.s.m. aangevuld met nieuwe bestuursleden.
Aangezien het gewestelijk bestuur heeft aangegeven dat zij alleen op het voltallig
terugtreden van het bestuur invloed uit kan oefenen, is duidelijk aangegeven dat de
verenigingen nu aan zet zijn.

Tijdens de komende maanden zal het gewestelijk bestuur uiteraard haar
werkzaamheden blijven uitvoeren. Ook zal het bestuur bereid zijn op uw verzoek nog
eens uitgebreid per baanoverleg uitleg te komen geven over de beschreven opties.
Verenigingen die rondom hun baan de inrichting van het baanorgaan willen gaan
vormgeven, kunnen uiteraard rekenen op onze ondersteuning. Om samen één
gewest te blijven vormen is het van belang dat het oprichten van baanorganen op
alle banen door alle leden op een redelijk uniforme wijze wordt vormgegeven.
Formeel kon er in de najaarsvergadering geen besluit worden genomen omdat dit
niet vooraf kon worden gecommuniceerd simpelweg omdat men zich niet aanmeldde
voor de bijeenkomsten.
Vandaar dat het noodzakelijk wordt geacht om het formele besluit om over te gaan
tot baanorganen (voorkeur van het bestuur) of te blijven besturen zoals tot op heden
gebeurd is maar met invulling van de bestuursfuncties schriftelijk te nemen.
Middels deze herinneringsbrief willen wij u nogmaals verzoeken, indien u dat nog niet
hebt gedaan, kenbaar te maken voor welke van de 2 opties uw vereniging wenst te
gaan.
Uiteraard zal daarna dit nog eens worden bekrachtigd in een ALV.
Het gewestelijk bestuur begrijpt dat er nog veel onduidelijk is over de inrichting van
baanorganen. Veel antwoorden zullen nog moeten worden gezocht. Het bestuur
biedt daar waar verenigingen dit verzoeken haar ondersteuning aan, vooral om te
zorgen voor eenduidigheid in het gewest.
Enkele hoofduitgangspunten voor de inrichting van een baanorgaan zijn:
-

Alle verenigingen rondom een baan (inclusief natuurijs, inline en kunstrijden)
worden lid van een baanorgaan.
Het baanorgaan wordt volledig verantwoordelijk voor alles rondom deze baan en
regelt de contributies, ijshuur, inrichting baanselecties, opleiding trainers enz.
Doordat dit baanorgaan dicht bij de uitvoering zit kan zij veel sneller acteren en
zaken met haar verenigingen en achterban regelen.
Alle verenigingen blijven lid van het gewest.
De baanorganen richten een eigen bestuur in waarvan de voorzitter (bij voorkeur)
automatisch lid wordt van het dagelijks bestuur van het gewest.
Dit DB vormt samen met de GTC-voorzitters het algemeen bestuur van het
gewest.
De belangrijkste taak van het bestuur van het gewest wordt het onderling
afstemmen tussen de verschillende banen alsmede de vertegenwoordiging naar
de KNSB. Tevens zorgt zij voor de uitschrijving van de voor- en
najaarsvergadering van het gewest waar de Ledenraadleden worden gekozen.

We vragen elke vereniging van ons gewest bijgaand formulier in te vullen vóór 1
januari 2022 en dit te mailen naar secretariaat.gewest.blz@gmail.com.
Begin januari zullen we u informeren over de uitkomst van deze enquête.
Namens het gewestelijk bestuur,
Rob Smeulders, vicevoorzitter a.i.

