START VERENIGINGSBUREAU
Huidige situatie
Op dit moment telt de NABV ongeveer 7.200 actieve registraties waarvan een kleine 4.300 betalende
leden.
De NABV groeit nog steeds snel en er wordt momenteel veel tijd en aandacht besteed aan de
verbreding van de sport.
De NABV steunt nu, op een bestuursassistente na, volledig op 37 vrijwilligers die door het hele land
verspreid zitten en rechtstreeks door het bestuur worden begeleid in de uitvoering van hun
werkzaamheden.
Deze vrijwilligers zijn hard nodig om het werk van de vereniging uit te voeren en besteden daar in
toenemende mate hun vrije tijd aan. Het vrijwilligerswerk is onbetaald, belangeloos en zonder
verplichting. Het wordt vaak als vanzelfsprekend gezien dat deze vrijwilligers zich inzetten voor de
vereniging.
Gewenste situatie
Nu de NABV steeds groter wordt, zijn er werkzaamheden die niet door vrijwilligers kunnen worden
gedaan. Simpelweg omdat de tijd die er voor nodig is en/of het tijdstip waarop de werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd, niet passend zijn voor vrijwilligers
Deze werkzaamheden zullen dan ook door betaalde krachten moeten worden uitgevoerd.
Deze situatie is vrijwel bij alle landelijke verenigingen het geval, de NABV kan daarop geen
uitzondering zijn.
Besluit
Het bestuur van de NABV wil hun beschikbare tijd vooral besteden aan beleidsvorming. Omdat te
kunnen realiseren is besloten om een Verenigingsbureau op te richten, dat de operationele taken zal
gaan uitvoeren.
Als hoofd van het Verenigingsbureau zal een directeur worden benoemd.
Deze Directeur Verenigingsbureau is belast met de leiding over en de verantwoordelijkheid van het
verenigingsbureau, de dagelijkse gang van zaken, het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het
bestuur, het ondersteunen van commissies, het aanstellen, schorsen en ontslaan van medewerkers, het
vaststellen van hun rechtspositie, alsmede het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden ter
realisering van de doelstellingen van de vereniging. Dit alles binnen de gestelde beleidskaders.
De Directeur geeft leiding aan de medewerkers van het secretariaat, zowel betaalde krachten als
vrijwilligers.
Het toezicht op bestuur en directie is belegd bij de ledenraad.
Het verenigingsbureau zal vooralsnog bestaan uit:
•
Directeur (Dhr. Gerard Timmers)
•
Office Manager (Mevr. Wendy van de Wouw)
Dit besluit is unaniem goedgekeurd door de Ledenraad.

Toelichting Besluit
Er zijn vier belangrijke overwegingen die hebben geleid tot de oprichting van een Verenigingsbureau:
1. In maart jongstleden heeft het bestuur besloten om een meerjarenplan te maken op basis waarvan
een consistent beleid voor de toekomst van de NABV mogelijk wordt. Na een interne en externe
analyse zijn wij tot een Visie document gekomen dat de periode 2014 tot 2016 beslaat. Uit dit Visie
document blijkt als conclusie dat professionalisering van de NABV onontkoombaar is, gezien de
huidige grootte van de Vereniging, de groei die wij nog steeds meemaken en zeker niet in de laatste
plaats onze verantwoordelijkheden richting de Overheid.
2. De door de Vereniging geformuleerde Missie en Visie, die op de website van de NABV zijn
opgenomen blijkt een grote ambitie. Om deze ambitie te kunnen concretiseren en realiseren is ook
een professionele organisatiestructuur noodzakelijk.
3. Ook vanuit de Juridische en Lobby commissies wordt het bestuur dringend geadviseerd om de
Vereniging te professionaliseren. De Overheid volgt de ontwikkelingen bij de NABV op de voet en stelt
dwingend eisen aan de NABV om aan de bij de legalisering van airsoft opgelegde voorwaarden te
voldoen
4. De noodzaak voor het oprichten ligt er al langere tijd. De belasting op het bestuur is erg groot en
door de vele uitvoerende werkzaamheden komt het bestuur amper toe aan het maken van beleid. In
het recente verleden heeft de enorme werkdruk er al toe geleid dat meerdere bestuurders hebben
moeten terugtreden.
Deze overwegingen hebben er toe geleid dat, op grond van de bevoegdheden van het bestuur zoals
genoemd in artikel 34 lid 1 en lid 4 van de Statuten van de NABV, door het bestuur is besloten om tot
oprichting van een Verenigingsbureau en benoeming van een Directeur van dit Verenigingsbureau
over te gaan.
De door het bestuur ontwikkelde Visie 2014 – 2016 is op 24 mei 2014 besproken met de Ledenraad. De
Juridisch Adviseur heeft het belang van professionalisering nog eens aan de Ledenraad kenbaar
gemaakt.
Het Verenigingsbureau zal worden belast met de uitvoering van de operationele taken van de
Vereniging. Hierbij zijn vooralsnog de volgende taken geformuleerd:
• Secretariaat en assistentie van het bestuur
• Uitwerken en uitvoeren van beleidsplannen
• Verwerken instroom nieuwe leden
• Innen contributiegelden
• Organiseren en plannen van sportcompetities
• Uitwerken sponsoring

De functieformatie van het Verenigingsbureau is voorlopig vastgesteld op 1,8 functionele tijdseenheid
(fte), waarvan 1,0 fte voor de functie Directeur en 0,8 fte voor de functie Office Manager.
Om leiding te geven aan het Verenigingsbureau is een Directeur benoemd, die de volgende
(belangrijkste) taken zal krijgen:
• Leiding geven aan het Verenigingsbureau
• Formuleren beleidsvoorstellen aan het bestuur en de Ledenraad
• De NABV extern vertegenwoordigen, onderhouden externe contacten en samenwerking
externe partijen
• Ondersteunen penningmeester bij het vormgeven aan het financieel beleid en de begroting,
het verwerven van fondsen en het voorbereiden van de jaarrekening en tussentijdse
rapportages
• Bestuurlijke besluiten uitwerken in werkplannen en projecten
• Ondersteunen van de penningmeester bij het innen van de contributies, subsidies,
sponsorgelden en donaties
Er heerst nogal wat onduidelijkheid over de te volgen procedures binnen de NABV. Besluiten
aangaande de structuur, visie e.d. worden door het bestuur genomen en aan de Ledenraad voorgelegd.
In dergelijke gevallen kan het dan ook niet anders dan dat vrijwilligers en leden pas achteraf over
besluiten worden geïnformeerd. In het navolgende zal de benoeming van Gerard Timmers tot
Directeur van het Verenigingsbureau worden toegelicht.
Bij de personele invulling van de functie is uiteraard de geschiktheid van de kandidaat vele malen
onderwerp van gesprek geweest. Gerard Timmers heeft uiteindelijk aangegeven dat hij er wel wat voor
voelde om de functie van Directeur Verenigingsbureau in te vullen.
Het bestuur is er van overtuigd dat Gerard Timmers uitstekend invulling kan geven aan de functie van
Directeur Verenigingsbureau. Bovendien bestaan de werkzaamheden van de Directeur
Verenigingsbureau voornamelijk uit taken die momenteel binnen het bestuur reeds door de Secretaris
(te weten Gerard Timmers) worden uitgevoerd. Het is dus een logische voortzetting van de
werkzaamheden. De benoeming van Gerard Timmers zorgt dan ook voor een geruisloze overgang van
de vrijwilligerstaken naar de professionele functie van Directeur Verenigingsbureau.
Voor het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten heeft het bestuur de goedkeuring van de
Ledenraad conform artikel 20 lid 5 sub f nodig. De ledenraad heeft 24 mei jl. conform artikel 20 lid 5
sub f van de statuten toestemming gegeven voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met
Gerard Timmers als Directeur Verenigingsbureau.

Het bestuur (en Gerard Timmers) realiseren zich terdege dat hiermee de bestuursfunctie van Gerard
Timmers moet vervallen. Dit om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. De vacature van
secretaris wordt dan ook op de zeer korte termijn open gezet en hopelijk wordt deze snel vervuld.
Gerard Timmers zal tot die tijd voorlopig blijven fungeren als ambtelijk secretaris om het toch al
onvolledige bestuur niet nog meer te belasten. Deze ambtelijk secretaris heeft geen enkel stemrecht in
het bestuur. Zodra de vacature vervuld is zal Gerard Timmers niet meer als ambtelijk secretaris
fungeren.
De jaarrekening ligt momenteel bij de kascommissie en gaat daarna naar een onafhankelijk accountant
welke door de Ledenraad wordt aangewezen. Dit proces ligt vast in de statuten, art 21, lid 3 en 4 en dit
verloopt momenteel ook conform de regels. Zodra de jaarrekening is goedgekeurd zal deze
onmiddellijk aan alle leden beschikbaar worden gesteld.
Tot slot nog het volgende. Op 3 mei 2014 is Gerard Timmers, tijdens de algemene ledenvergadering, uit
het bestuur van The Hunters gestapt om elke schijn van belangenverstrengeling weg te nemen.
Wij hopen als bestuur dat middels deze uitleg een hoop vragen op voorhand worden beantwoord.
Mochten er desondanks toch nog vragen zijn, dan kunnen die vragen uiteraard gesteld worden door
middel van het sturen van een e-mail aan j.van.rijn@nabv.nl

