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1. Inleiding 
 
De laatste jaren hebben veel sportbonden een structuurwijziging ondergaan. Deze structuurwijziging 
is ingegeven door actuele trends en ontwikkelingen in de maatschappij en het feit dat de organisaties 
hinder ondervonden bij de doorontwikkeling als bond. Ook heeft het beleid van NOC*NSF geleid tot 
structuurwijzigingen. Wat de trends en ontwikkelingen betreft, zijn sommige bonden meer een 
consumentengerichte geworden, zie bijvoorbeeld de wandelbond waar de wandelaar centraal staat, 
maar ook de hippische sport waarbij gekozen is voor een richting waarbij de paardenliefhebber 
centraal staat. Voorheen stonden in deze structuren meer de onderliggende verenigingen centraal. 
Dergelijke ontwikkelingen vereisen een nieuwe, meer op de behoeften van de betrokken 
sporter/consumentgerichte structuur.  

2. Eisen NOC*NSF: Feiten 
 
NOC*NSF stelt kwaliteitseisen aan sportbonden. In bijlage A staat bijvoorbeeld onder punt 7: “De 
organisatie kent binnen haar grenzen geen zelfstandige of autonome geledingen die eigen beleid 
(kunnen) bepalen dat kan afwijken van het door de ALV vastgestelde beleid” en onder A. “Indien uw 
organisatie regionale geledingen kent (naast de aangesloten lokale sportverenigingen) die een 
zelfstandige rechtspersoon zijn, is er in de statuten van zowel de landelijke bond als van de regionale 
geledingen expliciet geregeld dat de regionale geledingen zich moeten confirmeren aan het beleid 
van de landelijke bond?” De meeste sportbonden hebben afscheid genomen van regionale 
geledingen die eigen rechtspersoonlijkheid bezitten. Overigens is deze tendens niet alleen gaande 
binnen de sport, ook een belangenorganisatie als Bouwend Nederland ziet langzaam maar zeker het 
aantal afdelingen met rechtspersoonlijkheid afnemen. Er zijn nog maar enkele sportbonden ingericht 
als een federatie, omdat mede gelet op het door NOC*NSF ingezette beleid, het behoud van 
zelfstandigheid de inhoud was gaan domineren en het lastig bleek tot goede efficiënte en effectieve 
samenwerking binnen een dergelijke structuur te komen. Vanuit het oogpunt van marketing 
(verkopen van de tak van sport als 1 geheel) en efficiency (saneren overbodige bestuurslaag) zijn de 
laatste 10 jaar veel bonden overgestapt van een federatief naar een sportbond (zonder autonome 
geledingen met rechtspersoonlijkheid). Daarnaast eist NOC*NSF dat sportbonden voldoen aan regels 
op het gebied ter bestrijding van seksuele intimidatie. Veel sportbonden hebben voor direct 
lidmaatschap van de sporter aan de bond gekozen, om zo meer eenvoudig een binding tot stand te 
kunnen brengen, waardoor de verplichtingen van de leden nadrukkelijk blijken en meer eenvoudig 
gehandhaafd kunnen worden. Daarnaast kan meer met de data (binnen de grenzen van het 
privacyrecht) gedaan worden van de leden.  

3. Verschillende modellen 
 
De wet laat veel vrijheid aan verenigingen. Verenigingsvormen zijn ook niet bij wet geregeld. In de 
sport-praktijk hebben de verschillende verschijningsvormen betekenis en inhoud gekregen. In het 
kort kennen we een onderscheid tussen: 
   

1. ‘Gewone vereniging’: Als we spreken over een gewone ‘vereniging’ gaat het meestal om een 
samenwerking tussen leden-natuurlijke-personen die allemaal deel uitmaken van de 
algemene vergadering. Er is weinig afstand tussen het bestuur en de leden. De leden kunnen 
relatief veel invloed uitoefenen, omdat zij  allen deel uitmaken van de algemene vergadering.  
 



2. Een ‘bond’ bindt. Een bond is daarom bij uitstek geschikt om een gezamenlijk doel van een 
veelheid aan verenigingen/rechtspersonen te realiseren. De leden, zijn natuurlijke en/of 
verenigingen/rechtspersonen en leveren een deel van hun autonomie in, om het 
gezamenlijke doel zo efficiënt mogelijk te bereiken. Een bond kent drie belangrijke 
hoofdmodellen:  

a. De gelijksoortige sportbond 
b. Het sectiemodel  
c. Het federatieve model 

 

Gelijksoortige sportbond:  
 

 
 

 

Bij een gelijksoortige sportbond voert de bond een gezamenlijke huishouding en draagt het 
bestuur de verantwoordelijkheid voor de financiën, het be leid en de regelgeving binnen de 
bond. Een kenmerk van dit model is dat het ofwel gaat om 1 sport ofwel om meerdere 
takken van sport of sportdisciplines, waarbij relatief eenvoudig tot samenwerking wordt 
gekomen. Er bestaat weinig of geen concurrentie tussen de verschillende takken van 
sport/sportdisciplines.  

 

Het sectiemodel: 
 

 
 

 

Dit model komt het meest voor in de sport. De structuur binnen een vereniging bestaat uit 
een bestuur en een algemene vergadering. Vaak is er de wens om geledingen aan te 
brengen. Soms wordt gekozen voor afdelingen, die ook binnen de sport wel secties worden 
genoemd (hierna gebruik ik de term: secties). De secties kunnen territoriaal van aard zijn, 
bijvoorbeeld een indeling naar provincie, maar ook functioneel, bijvoorbeeld naar type van 
sportvisser. Leden die deelnemen aan de desbetreffende vorm vallen onder de 
desbetreffende sectie. Wanneer leden deelnemen aan verschillende vormen kan het zijn dat 
het lid ook onder verschillende secties valt. 
 De Nederlandse wetgever vereist dat ieder lid van de sectie direct of indirect aan de 
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benoeming van bestuursleden kan bijdragen. Bij het sectiemodel voert de  organisatie ook 1 
huishouding, met 1 bestuur en 1 algemene vergadering. De organisatie is opgedeeld in 
secties. De secties hebben geen rechtspersoonlijkheid. De secties (dit kunnen ook 
gebiedsindelingen zijn) vertegenwoordigen 1 of meerdere sporten, of disciplines (denk aan 
de sectie recreatiesport en de sectie profsport). De algemene vergadering bestaat uit 
sectieafgevaardigden. Soms is de stemverhouding naar rato van het aantal leden, soms op 
basis van gelijkwaardigheid en solidariteit (one-man-one-vote). De secties kennen een eigen 
sectiereglement, kennen een eigen bestuur en eigen sectievergaderingen, met de eigen 
leden die ‘onder’ de sectie vallen.  
 
 
 

De federatie: 
 

 
 

 

 

 
 

 
De federatie is het model om lid-organisaties te binden die een grote mate van 
zelfstandigheid willen behouden. De federatie is als het ware de ‘hoofdvereniging’ met 
daaronder de lid-organisaties. De lid-organisaties hebben rechtspersoonlijkheid. De federatie 
heeft eigen statuten, reglement(en). De lid-organisaties zijn dus zelfstandig en hebben 
eveneens eigen statuten en reglementen. De lid-organisaties voeren ieder een eigen 
huishouding, en kennen een grote mate van autonomie. De lid-organisaties werken met 
elkaar samen binnen het federatief verband. In zowel de statuten en reglementen van de 
federatie, als van de lid-organisaties moet zijn bepaald welke taken/bevoegdheden 
toekomen aan de federatie en welke aan de lid-organisaties. De doelen van de federatie en 
de lid-organisatie zijn nevengeschikt. De federatie en de lid-organisaties kennen, zoals de 
wet bij verenigingen voorschrijft, een algemene vergadering en een bestuur. De algemene 
Vergadering, bestaat uit een afvaardiging cq. vertegenwoordiging van de lid-organisaties.  

 

4. Bestuurlijke inrichting 
 
Naast de verschillende organisatievormen is de vraag van belang op welke wijze Sportvisserij en haar 
leden beleid willen realiseren. Bij een vergaande professionalisering opereert het bestuur meer op 
afstand (toezichthoudend). Verder is van belang of gekozen wordt voor een beleid dat van bovenaf 
wordt opgelegd, of voor beleid waarbij als uitgangspunt geldt: ‘eenheid in verscheidenheid’. Een 
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dergelijke keuze heeft gevolgen voor het toedelen van taken en bevoegdheden aan het bestuur, of 
de besturen.  

 
 
 
 
 
Bron: Architectuur van verenigingen; Peter Tack – Frans Huizenga (ISBN 9789080894358) 
 
 

5. De verdeling van taken en bevoegdheden 
 
De wetgever laat (wederom) veel vrijheid aan de vereniging bij het verdelen van taken en 
bevoegdheden. Van belang is wel dat de bevoegdheden die de wetgever stelt aan het bestuur en de 
algemene vergadering niet worden aangetast. Het beleid mag niet in strijd zijn met het beleid van de 
vereniging. Het is van belang om het beleid van de verschillende geledingen op elkaar af te stemmen, 
binnen de kaders van het verenigingsbeleid. Steeds gaat het om de verdeling van taken en 
bevoegdheden op de terreinen: financiën, beleid en reglementering.  Een en ander kan zo worden 
geregeld dat grote mate van zelfstandigheid ontstaat bij bijvoorbeeld secties op deze drie terreinen.  
In het zogenaamde duale stelsel geldt veelal dat een sectiebestuur een verantwoordingsplicht heeft 
aan het bondsbestuur voor het gedelegeerde verenigingsbeleid. Dit beleid wordt gefinancierd door 
middel van een door het bondsbestuur aan het sectiebestuur ter beschikking gesteld budget dat uit 
de algemene middelen, de basiscontributie van de leden, wordt verkregen. Het sectiebestuur legt 
voor de besteding van middelen verantwoording af aan het bondsbestuur. Voor het door het 
sectiebestuur op sectieniveau gevoerde beleid ontvangt elke sectie meestal een eigen bijdrage van 
de onder die sectie ressorterende leden. De bijdrage wordt vastgesteld door de sectievergadering. 
Het sectiebestuur legt voor het sectiebeleid en voor de financiën van de sectie verantwoording af 
aan de sectievergadering. Per sectie kan dus een verschillend beleid worden gevoerd. Het kan zijn 



dat de secties ook een reglementaire zelfstandigheid wordt toegekend, ten behoeve van het 
vaststellen van eigen voor de sectie geldende reglementen.  

 
 


