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Omschrijving
In het kader van het nieuwe besturingsmodel heeft het huidige bestuur ook zichzelf de kritische
vraag gesteld welk type bestuurder het beste aansluit bij het nieuwe besturingsmodel. In het
nieuwe besturingsmodel verschuift de beleidsvormende naar een beleidsverrijkende rol. Voor de
Voorzitter is dit aanleiding geweest om zichzelf voor slechts 1 jaar te kandideren. Enerzijds kan hij
daarmee de KNZB goed begeleiden in deze transitie fase en anderzijds creëert hij ruimte voor
nieuw voorzitterschap.
Voorstel voor de Algemene Ledenvergadering ten aanzien van de bestuurssamenstelling is als
volgt:
-

De termijn van Marius van Zeijts (Voorzitter KNZB) met 1 jaar te verlengen. Door deze
verlenging kan Marius van Zeijts de vereniging KNZB in de transitiefase (bestuurlijke
ontwikkeling) goed begeleiden. Daarnaast is deze verlenging zeer wenselijk vanwege de
roerige en zorgelijke Covid-19 pandemie die ook de zwemsport hard raakt. Rust en
continuïteit op bestuursniveau achten wij uitermate belangrijk.
De Functie van Voorzitter KNZB komt, bij goedkeuring van deze verlenging, vacant in 2022.

-

De termijn van zowel Andre van Schaveren alsmede van Rob Duiven met 1 jaar te
verlengen. Beiden termijnen zijn reeds eerder verlengd. In het kader van de transitie
rondom bestuurlijke ontwikkeling wordt de ALV gevraagd goedkeuring te verlenen voor
verlenging van deze termijnen van nogmaals 1 jaar.

-

In oktober 2020 is Joelle Staps als nieuw bestuurslid aan de leden voorgesteld, aan de
Algemene Ledenvergadering van 2021 vragen wij Joelle Staps nu ook formeel als bestuurslid
te verwelkomen.
Joelle Staps is tot het bestuur toegetreden na het aftreden van de heer Theo Joosten in
augustus 2020. Joëlle Staps is onder andere van 2012 t/m 2016 actief geweest als directeur
van de volleybalbond (Nevobo). Destijds was zij de jongste vrouwelijke sportbonddirecteur
uit de geschiedenis. Daarnaast was zij tot voor kort werkzaam als plaatsvervangend
directeur sport bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Joëlle Staps is
onlangs gestart in haar nieuwe functie als adjunct directeur bij GGD GHOR Nederland.

Met bovengenoemde voorstellen ten aanzien van de bestuurssamenstelling voor het komende jaar
zijn wij van mening dat wij als bestuur de vereniging KNZB goed kunnen (bege)leiden bij de weder
opstart van de zwemsport, in deze Covid-19 pandemie en bij het proces van de bestuurlijke
ontwikkeling.
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