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Te behandelen tijdens ALV op:

29 april 2021

Omschrijving
Tijdens deze ALV is onder agendapunt 9 de bestuurssamenstelling geagendeerd.
Op maandag 19 april jl. heeft het bestuur van de KNZB een tweetal kandidaatstellingen ontvangen
voor een bestuursfunctie. Beide kandidaatstellingen zijn als bijlage aan deze voorlegger
toegevoegd.
Het bestuur heeft advies gevraagd inzake de bestuurssamenstelling en de 2 kandidaatstellingen die
op 19 april jl. zijn ontvangen. Het bestuur heeft advies gevraagd aan prof. mr. dr. Marjan Olfers,
hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Het advies luidt als volgt (het advies is schuingedrukt weergegeven):
Op dit moment is het niet mogelijk elkaar in persoon te ontmoeten in verband met Covid.
Daarnaast is sprake van een reorganisatie binnen de KNZB en is een traject ingezet naar
bestuurlijke vernieuwing. Hierdoor kan het niet anders, dan dat de KNZB zich in een roerige periode
bevindt. Uit de agenda en de toegestuurde stukken begrijp ik dat nieuwe bestuursleden worden
gekozen. Ik merk hierbij het volgende op:
1. Uit het systeem van de wet volgt dat sprake is van collegiaal bestuur.
2. Belangrijk is dat de bestuursleden vertrouwen hebben in elkaar en dat de
verantwoordelijkheid voor de vervulling van de bestuurstaak rust bij het gehele bestuur.
3. Er is immers sprake van zogenaamd collegiaal toezicht, tussen bestuurders onderling.
Enerzijds moet de persoon/bestuurder voldoende zijn gekwalificeerd en anderzijds moeten
collega-bestuurders kennis kunnen nemen van hetgeen wordt gemeld en moeten zij, mocht
dit noodzakelijk blijken, ook kunnen ingrijpen.
4. Alle bestuursleden nemen juridisch een gelijkwaardige positie in de besluitvorming van het
bestuur in.
5. Kortom: het bestuur is dus als collectief verantwoordelijk voor de vervulling van de
bestuurstaak, en is daarover verantwoording verschuldigd.
6. Besturen betekent in de eerste plaats richting geven en leiden. De beleidsbepaling geschiedt
in de regel in twee fasen: a) de bepaling van het algemene beleid, in de betekenis van de
richting die de vereniging als samenwerkingsverband wil volgen en b) de bepaling van het
meer concrete beleid (zie onder meer Hamers e.a. Handboek Stichting en Vereniging,
p.188). Vanzelfsprekend ziet het bestuur ook toe op het toezicht op de uitvoering van het
beleid.
Dit constaterend is het -juist- in deze periode zaak om een goed collegiaal bestuur te vormen
waarbij vertrouwen bestaat in elkaar. Ik raad aan om voorlopig geen kandidaten toe te voegen aan
het bestuur omdat:
1. bestuursleden mogelijk nog geen kennis hebben kunnen maken met de voorgestelde nieuwe
bestuursleden
2. nog niet helder is op welke wijze de bestuurlijke vernieuwing vormgegeven zal worden.

Het is raadzaam, hierbij verwijs ik naar best-practice binnen andere vergelijkbare verenigingen,
om:
1. eerst goed na te denken over aantal/samenstelling van het collectief bestuur, de
taken/verantwoordelijkheden en bevoegdheden, alvorens
2. (bijvoorbeeld) een selectiecommissie in het leven te roepen en
3. een ieder de gelegenheid te geven om -indien aan de gestelde voorwaarden wordt voldaanzich kandidaat te stellen, zodat
4. de algemene ledenvergadering in november 2021 een toekomstbestendige keuze kan
maken, op grond van de gekozen koers van de vereniging.

Het bestuur stelt eendrachtig het advies van prof. mr. dr. Marjan Olfers een agenda wijziging voor
zoals onderstaand beschreven en vraagt de ALV hiermee in te stemmen:
1. De ontvangen kandidaatstellingen zoals aan deze voorlegger toegevoegd aan te houden tot
de ALV van november 2021
2. De herbenoeming van bestuursleden Andre van Schaveren en Rob Duiven tot en met de ALV
van november 2021 in stemming te brengen
3. De benoeming van beoogd bestuurslid Joelle Staps tot en met de ALV van november 2021 in
stemming te brengen

Verwachtingen t.a.v. ALV
- ter goedkeuring

H.M.J. Delwel Bc

Aan: De algemene ledenvergadering van de KNZB
Hierbij stel ik mij beschikbaar als bestuurslid van de KNZB en ben ik bereid deze functie op mij te nemen
indien de ALV hiertoe besluit.
Mijn motivatie en profiel heb ik in bijlage gevoegd zodat deze ter informatie van de ALV beschikbaar is.
Deze bereidverklaring wordt ondersteund door de verenigingen: DSZ, HHZV Plons, CWP, ZDHC, HZ ZIAN,
Racing Club, WVZ en PSV zoals blijkt uit de gevoegde e-mails van hun bestuursvertegenwoordigers.

Met vriendelijke groet

Henk Delwel

1 van 1

Henk Delwel

Motivatie

De KNZB staat momenteel op een kruispunt in haar
geschiedenis. De maatschappelijke ontwikkelingen vragen
een volledig sporter en vereniging gerichte werkwijze
waarbij het gelijktijdig voor de ontwikkeling van de topsport
noodzakelijk is om de dagelijkse professionele
ondersteuning te handhaven. Dit is noodzakelijk om
Nederland zijn internationaal vooraanstaande positie op
zwemgebied te laten behouden. Ook zien we dat de huidige
KNZB financiën onder grote druk staan waarvoor er
duidelijk prioriteiten zullen moeten worden gesteld en op
korte termijn pijnlijke keuzen moeten plaatsvinden. Ik zie
het als een uitdaging om hierin mee te denken zodat de
sporter op de eerste plaats blijft staan.
De organisatorische veranderingen die nodig zijn vanwege
de maatschappelijke ontwikkelingen en de hernieuwde
oriëntatie op de zwemsporter en de vereniging vragen veel
van zowel de medewerkers als de vrijwilligers binnen de
zwembond. Het bestuur vervult hierin een belangrijke
aanjagende rol. Gelijktijdig zullen de sportactiviteiten in de
regio als essentieel product van onze KNZB door moeten
gaan. Hiervoor moeten de regiovrijwilligers een duidelijke
verantwoordelijke positie krijgen in het nieuwe
besturingssysteem waarbij zij vooral ondersteund worden
door het bureau. Hier zal het bestuur op toe moeten zien
en de verenigingen vertegenwoordigen.
Ik zet mij graag in om te helpen deze ontwikkelingen vorm
te geven en een financieel gezonde KNZB neer te zetten.
Daarom stel ik mij beschikbaar voor het bestuur van de
KNZB.

Profiel
Woonplaats Den Haag
Geboren 18 augustus 1963
Samenlevend sinds 1986
Ridder in de Orde van Oranje
Nassau met de zwaarden

Een gedreven inspirator die snel grote hoeveelheden informatie
terug kan brengen tot de essentie zodat hij makkelijk richting weet
te geven aan complexe processen. Helpt op basis van zijn ervaring
mensen zich te ontwikkelen vanuit hun eigen kracht zodat zij hun
doelen sneller bereiken. Kernbegrippen zijn samenwerking,
inclusief leiderschap en eigen verantwoordelijkheid in vertrouwen
maar zeker ook aanspreken op resultaat. Is inspirerend naast
mentor en ervaren probleem oplosser.

Competenties
Beleidsontwikkeling
Politiek sensitief
Financiën en Control
Leidinggevende in internationale militaire context
Verenigingsbeleid ontwikkelen en uitvoeren

Bestuurlijke ervaring
+

Voorzitter DSZ (ca 950 leden)
Voorzitter HSZ Joop Stotijn
Penningmeester en Erelid Kring Haaglanden van de KNZB
Lid schoonspringcommissie (Kring Haaglanden en Regio West)
Coördinator taakgroep schoonspringreglement KNZB
Lid bestuurlijke adviescommissie reglementen KNZB

2005-heden
1987 - 1997
2001 - 2014
1993-heden
1990-heden
2014-heden

Werkervaring
Sinds 1983 Officier van de Koninklijke Marine met een logistiek administratieve academische opleiding. Op
alle niveaus binnen Defensie verantwoordelijk geweest voor de begroting en realisatie van defensiebudgetten.
Zoals voor het gehele Korps Mariniers, de gehele Koninklijke Marine en voor geheel Defensie.
Gedurende ruim zes operationele jaren verantwoordelijk geweest voor de logistiek (voeding en
herbevoorrading) van grote marineschepen met ca 180 bemanningsleden. Daarbij ingezet in de eerste Golf
oorlog en tijdens de Kosovo crisis. In 2010-2011 uitgezonden naar Afghanistan en daar in de internationale
staf gesprekken gevoerd met Afghaanse kabinetsleden over de internationale overeenkomst waarbinnen de
internationale troepen opereerden. Momenteel commandant van het Expertise Centrum Leiderschap
Defensie.

Ls,

De vereniging Racing Club ondersteunt de kandidatuur van Henk Delwel voor een
bestuurslidmaatschap van het bestuur van de KNZB.

Namens de vereniging,
Tom van de Putte
Voorzitter
-Met sportieve groet,

Tom van de Putte
Voorzitter | Chairman

Ls,

De vereniging CWP ondersteunt de kandidatuur van Henk Delwel voor een bestuurslidmaatschap van
het bestuur van de KNZB.

Namens de vereniging. CWP
Naam: Gerard Taal
Functie in de vereniging:Vice voorzitter

Ls,
De vereniging DSZ ondersteunt de kandidatuur van Henk Delwel voor een bestuurslidmaatschap van
het bestuur van de KNZB.
Namens het bestuur van de vereniging DSZ
met vriendelijke groet
Karel de Bruijn
Secretaris DSZ
secretaris@dsz-zwemmen.nl

Geacht bestuur van de KNZB,
De vereniging PSV Zwemsporten ondersteunt de kandidatuur van Henk Delwel voor een
bestuurslidmaatschap van het bestuur van de KNZB.

Namens de vereniging.
Teun Praasterink
Voorzitter

Beste Henk,
De vereniging WVZ Zoetermeer ondersteunt jou kandidatuur voor een bestuurslidmaatschap van het
bestuur van de KNZB.
Met vriendelijke groet,
Marco de Bruin
voorzitter WVZ Wedstrijdzwemmen

Ls,
Onze zwemvereniging HHZV Plons ondersteunt de kandidatuur van Henk Delwel voor een
bestuurslidmaatschap van het bestuur van de KNZB.
Namens de vereniging HHZV Plons.
Naam: Dan Runge
Functie in de vereniging: voorzitter

Dan Runge
Voorzitter HHZV Plons

Ls,
De vereniging ZDHC ondersteunt de kandidatuur van Henk Delwel voor een bestuurslidmaatschap
van het bestuur van de KNZB.
Namens de vereniging:
ZDHC
Naam:
H.H.W. Abma
Functie in de vereniging:
Voorzitter

Geachte mevrouw, mijnheer,
Het bestuur van H.Z.ZIAN ondersteunt de kandidatuur van Henk Delwel voor een
bestuurslidmaatschap van het bestuur van de KNZB.
vr.gr.Ron Verroen
Voorzitter H.Z.ZIAN

