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Wat Obama en Trump kunnen,
kan ik ook. Een stukje schrijven
over de eerste honderd dagen in
de nieuwe functie, in mijn geval
dus voorzitter van de NKB. Een
spannende periode voor mij en
misschien ook wel voor jullie.
Door eerst als stagiaire mee te
lopen met de voorgaande
bestuursvergaderingen, heb ik al
een goede indruk gekregen hoe
de organisatie in elkaar zit. Ik zou
elk bestuur willen adviseren om
gebruik te maken van (jonge)
stagiaires. Geheel vrijblijvend
kunnen ze deelnemen aan de
vergaderingen en mogelijk dat ze
dusdanig geïnspireerd worden,
dat ze ook een (bestuurs-)
functie ambiëren. Dit is gelijk al
één van mijn ambities: meer
betrokken leden.
ALV
Als start was er natuurlijk de ALV
op 8 april 2019. De vergadering
verliep redelijk snel en, tegen de
verwachting in, was er geen
enkele vraag in de ‘rondvraag’. Ik
kon me dat niet voorstellen,
maar wellicht dat de aanwezigen
mijn functioneren eerst willen
afwachten. Mijn oproep is om
niet te wachten tot de volgende
ALV, maar
tips/trucs/vragen/opmerkingen
ontvang ik ook graag tussendoor.
IBA
Eén van de taken als voorzitter is
dat je ook overleg pleegt met de
andere bonden. Dat overleg
stond al gepland tijdens het
toernooi in Duitsland ter
gelegenheid van het 125-jarig
bestaan van de VSHB en 50-jarig
bestaan van de IBA. Best wel
spannend om een vergadering
met diverse ‘bobo’s’ mee te gaan
maken. Later besef je zelf ook,
dat je door anderen wordt
gezien als bobo. Dat voelt voor
mij absoluut niet zo, en dat wil ik
ook graag zo houden. Tijdens de
vergadering zijn weer spelregels
besproken en zijn cadeaus
overhandigd aan de VSHB. Ons
cadeau was een glazen
standaard. Bij overhandiging
daarvan hoort natuurlijk ook een
verhaaltje. Ik ben daarin
aangehaakt op hetgeen al heel
vaak is aangegeven:

klootschieten is een sport met
historie/traditie. Wellicht dat heel
vroeger dit is ontstaan aan de
Waddenzee. En natuurlijk is
historie/traditie een belangrijk
onderdeel van het klootschieten.
Maar ik vind dat je niet teveel moet
vasthouden aan vroegere tijden en
je meer moet gaan bewegen in de
tijd van nu. Daarom ook de glazen
standaard, waar je doorheen kunt
kijken en dus vooruit kijkt. Dat is
mijn tweede ambitie: ondanks de
krimp die zichtbaar is bij ons en
andere sporten, het klootschieten
aantrekkelijker maken en nieuwe
leden werven.
VSHB
Ik blijf nog even bij het toernooi in
Duitsland. De kennismaking met de
bestuurders van de andere bonden
verliep m.i. goed. Het toernooi zelf
was uitstekend georganiseerd en
dit gecombineerd met de
uitstekende prestaties van onze
sporters, dan kan ik alleen maar
zeggen dat we hier een fantastisch
weekend hebben meegemaakt.
Sport verbroedert, en dat was ook
mooi te zien op de feestavond,
waar uiteindelijk sporters uit alle
landen met elkaar in gesprek waren
en dansten.
Wedstrijden
Inmiddels heb ik de NKB cupfinales
en NK’s mee mogen maken als
voorzitter. Veel wedstrijden in een
korte periode waren dat, waarbij de
spanning bij de spelers goed
voelbaar was. Wel zijn er enkele
aandachtspunten geconstateerd die
voor verbetering vatbaar zijn. Deze
worden samen met de BWC
opgepakt. Voor de uitslagen verwijs
ik graag naar de website waar de
informatie daarover is te vinden.
Website
Ik neem jullie direct maar even mee
in de ‘perikelen’ rondom de
website. De informatie staat wel op
de site, maar komt soms iets later
dan verwacht. Omdat er slechts een
paar personen de PR en site
beheren, is dit niet altijd te
voorkomen. Wij zijn daarom op
zoek naar personen die daarmee
een handje willen helpen.
Ondertussen inventariseren we de
mogelijkheden om tot een website
te komen die voor iedereen
eenvoudig te navigeren is.

Organisatie
Maandelijks hebben we een
bestuursvergadering waarin alle
lopende zaken van o.a. de diverse
commissies aan de orde komen. Op
mijn 99e dag als NKB-voorzitter heb
ik een combi-vergadering van de
Trainers- en Kernploeg Commissie
mogen meemaken. Mooi om te zien
dat men snel kan schakelen en goed
begrijpt welke uitdagingen er liggen.
Ook is duidelijk geworden dat de
groep van trainers groter moet
worden. Graag zie ik daar ook
verjonging in de commissies. Ik
nodig van harte trainers/ begeleiders
en geïnteresseerden uit om eens
mee te lopen met een commissie.
Dan kun je met eigen ogen zien hoe
de organisatie achter een
evenement of toernooi in elkaar zit.
Het is een verrijking als persoon om
nét iets meer te doen dan alleen het
uitoefenen van de sport.
Voor de komende periode ga ik me
meer richten op de kwalitatieve
inrichting van onze organisatie.
Diverse vragen moeten we nog
beantwoorden: Hoe keren wij het
langzaam dalende ledenaantal? Hoe
krijgen we meer betrokken leden?
Welke ambities hebben we met zijn
allen en hoe kunnen we die
bereiken? Etc.
Tot slot
Met deze nieuwsbrief hoop ik dat ik
jullie een kijkje in mijn keuken heb
gegeven. Mocht je naar aanleiding
van deze nieuwsbrief of anderszins
vragen/opmerkingen hebben, dan
sta ik daar graag voor open.
Schroom niet om mij daarvoor te
benaderen. Ik beëindig deze
nieuwsbrief met een uitspraak van
voormalig basketballer Kareem
Abdul-Jabbar:
Eén man kan een belangrijk
ingrediënt zijn voor een team,
maar één man kan nooit een heel
team maken!
Ik hoop dat iedereen een fijne
vakantie heeft gehad en weer
klaarstaat voor een nieuw
klootschiet seizoen.

Cursus Scheidsrechter
Er hebben zich inmiddels weer nieuwe
cursisten opgegeven voor een
volgende scheidsrechter cursus. Om de
cursus compleet te maken zijn we nog
op zoek naar minimaal 6 personen. De
cursus wordt gegeven in jan/febr 2020.
Geef je op, ook om het aantal
scheidsrechters op peil te krijgen per

