Nijmegen, november 2014

Verslag secretaris bestuur district Nijmegen KNBB seizoen 2013 / 2014
Een van de belangrijkste taken van het bestuur is om de dagelijkse organisatie zo in te richten
dat de normale werkzaamheden goed en gemakkelijk kunnen worden verricht. Aan dit criterium is in het afgelopen seizoen prima voldaan. De organisatie staat er goed voor en alle commissies zijn en waren goed bezet. De situatie dat het voorzitterschap en secretariaat in een hand
wordt gehouden was onwenselijk maar heeft niet tot problemen geleid. Het gegeven dat per
december 2014 een nieuwe secretaris zal aantreden wordt wel als bevrijdend ervaren voor de
schrijver dezes.
Gedurende het seizoen maar ook in de tweede helft van 2014 zijn er diverse aandachtspunten
geweest. Het interne debat over het rookbeleid was intensief en vergde veel energie. Er is aandacht besteed aan het uitstelbeleid, aan een ernstig incident over een gemanipuleerde uitslag,
aan het nieuwe Huishoudelijke Reglement en aan het gewestelijke afvaardigingsbeleid. Behalve deze bijzondere aandachtspunten is er natuurlijk heel veel aandacht en energie aangewend
voor de dagelijkse organisatorische en wedstrijd technische gang van zaken. De wedstrijdcommissie doet geweldig goed werk maar dat neemt niet weg dat zowat alle aspecten van het wedstrijdwezen binnen het bestuur op enig moment worden besproken. Het bestuur is immers eindverantwoordelijk.
De invoering van het nieuwe systeem van ledenadministratie heeft gedoe opgeleverd omdat de
verenigingen een machtiging moesten afgeven aan het bestuur om vanuit het secretariaat en/of
de wedstrijdleiding het gewenste service niveau te kunnen handhaven. Dertig van de 44 verenigingen hebben zo’n machtiging inmiddels afgegeven. De vernieuwing van de ledenadministratie heeft wel geleid tot minder werk en lagere kosten. De KNBB scoort hier een puntje.
De nieuwe webmaster doet zijn werk uitstekend zodat die samenwerking probleemloos verloopt.
De penningmeester Marjan van Oostveen gaat ons verlaten. Haar opvolging in de persoon van
Harry Rullmann is inmiddels goed ingewerkt. Het bestuursteam is zo, met de nieuwe secretaris
volledig op orde en klaar voor alle volgende uitdagingen.
Uitdagingen zijn natuurlijk het immer teruglopende ledental maar ook de soms wanhopige en
vaak potsierlijke vernieuwingsdrang vanuit KNBB en gewest. Onze eerste zorg is om ook de
komende jaren een gezonde competitie overeind te houden. Rare wijzigingen zijn altijd bedoeld
om een en ander aantrekkelijker te maken maar beschadigen vaak de bestaande structuren die
hun kwaliteiten toch ruimschoots hebben bewezen.
Het dossier met betrekking tot de indertijd ontvreemde districtsgelden en de terugbetaling daarvan berust bij ondergetekende en is in die zin gebonden aan mijn persoon en niet zozeer aan
mijn functie. De terugbetaling verloopt minder snel dan gehoopt maar beter dan gevreesd. Het
zal nog jaren duren voordat een en ander is vereffend.
Bij aanvang van het seizoen 2013/2014 telde district Nijmegen 650 leden verdeeld over 49
verenigingen. Nu, in november 2014 er 615 ingeschreven leden en 44 verenigingen. De verenigingen BCOV, Bowlingcentrum De Wanmolen, De M’ooije Waard, Discus en De Oude Molen
zijn opgeheven.

Dit is het mijn laatste verslag als secretaris, benoemd of ad interim. Het was meestal prettig en
dankbaar werk maar af en toe (voor mij) ook zwaar en lastig. Het was in ieder geval altijd interessant en nuttig. Ik wens mijn opvolger John van Zwam veel succes en ik dank iedereen die
heeft bijgedragen aan het goede functioneren van onze organisatie. Met name dank ik Marjan,
Kees en Jan voor hun prettige en constructieve collegialiteit tijdens onze maandelijkse bestuursvergaderingen.
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