
 

 

Een goede start is het halve werk! 

 Verenigingsbestuurders spelen een belangrijke rol bij het creëren van een sportief, ple-

zierig en veilig sportklimaat. Maar elke vereniging krijgt te maken met bestuurswisselin-

gen. Hoe zorg je ervoor dat deze zo soepel mogelijk verlopen? Om een nieuw bestuur een 

goede start te geven, is een goede overdracht van groot belang. Zo waarborg je ook de 

aandacht voor een veilig en plezierig sportklimaat. 

 

Hoe organiseer je een 

soepele bestuursover-

dracht? 

Iedere vereniging is anders 

en ook elke bestuurder 

heeft zijn eigen profiel. 

Wel zijn er een aantal best 

practices  bij bestuurswis-

selingen. 

Tip 1: Denk bijtijds na 

over een wisseling  

Wacht niet tot het laatste 

moment.  Kijk naar de ta-

lenten en competenties van 

leden binnen de vereniging.  

Vraag gericht mensen die 

geschikt zijn.  

 

Tip 2: Leg zaken met re-

gelmaat vast 

Leg alle taken van het be-

stuur en processen in de 

vereniging vast, bijvoor-

beeld in draaiboeken. Doe 

dit met enige regelmaat, 

zodat dit niet vlak voor 

een vertrek hoeft. Juist 

dan is de motivatie vaak 

veel minder. 

Door zaken vast te leggen, 

leg je een goede basis voor 

een eventueel nieuw bestuur 

om op voort te borduren. 

 

 

 

 

 

Tip 3: Werk nieuwe be-

stuurders goed in 

Komen er een of meerdere 

nieuwe bestuurders in een 

bestaand bestuur? Zorg dat 

de zittende bestuurders 

tijd maken om de nieuwe be-

stuurders mee te nemen in 

het reilen en zeilen van de 

vereniging. 

Tip 4: Spreek een  over-

drachtsperiode af 

Treedt er een volledig 

nieuw bestuur aan? Spreek 

dan een overdrachtsperiode 

af. Bespreek ook wat is 

vastgelegd en wat nog wordt 

vastgelegd. Binnen deze pe-

riode introduceert het oude 

bestuur het nieuwe bestuur 

in: 

 

•  De visie en cultuur van 

de vereniging;  

•  De functies, verantwoor-

delijkheden en taken; 

•  De bestaande afspraken 

en geschreven regels; 

•  De ‘ongeschreven regels’ 

van de vereniging: hoe 

wordt de cultuur en sfeer 

binnen de vereniging erva-

ren en wat is daarbij be-

langrijk? 

 

 

 

 

 

Tip 5: Profiteer van de 

kennis van het oude be-

stuur 

Een bestuurswissel verloopt 

niet altijd harmonieus. 

Soms hebben het oude be-

stuur en het nieuwe bestuur 

geen behoefte aan een over-

dracht. Voor de vereniging 

is dit heel erg zonde. Een 

nieuw bestuur kan flink 

profiteren van de ervarin-

gen van een oud bestuur. 

Streef dus altijd naar een 

zo harmonieus mogelijke 

overdracht. 

 

Tip 6: Geef een nieuw 

bestuur  de ruimte  

Een oud bestuur heeft erva-

ring, maar een nieuw be-

stuur heeft frisse ideeën! 

Vergeet als oud bestuur 

niet een nieuw bestuur of 

bestuurslid alle ruimte te 

geven voor de eigen ideeën 

en werkwijze. Bij een wis-

seling van de wacht kan het 

zijn dat het nieuwe bestuur 

een andere visie heeft. Dit 

biedt een mooie kans voor 

verandering. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe leg je een bestuursoverdracht vast 

Een bestuursoverdracht kun je op veel manieren documenteren. Probeer je in de over-

dracht tot de hoofdlijnen te beperken. Je kunt de verschillende functies, taken, ver-

antwoordelijkheden en activiteiten vastleggen in de vorm van een draaiboek. Dit 

scheelt het nieuwe bestuur of bestuurslid veel tijd. 


