Verslag bijeenkomst 30 oktober 2017 inzake oprichting Sportraad Meierijstad
Na drie bijeenkomsten, waarvoor alle sportinstanties waren uitgenodigd, is het thans zo ver dat we
een Sportraad Meierijstad (SRM) gaan oprichten. In de voorgaande bijeenkomsten is duidelijk
geworden dat er voldoende draagvlak is binnen de sportinstanties om zich te laten
vertegenwoordigen door een Sportraad.
Wij doen een dringende oproep aan de verenigingsbesturen om kandidaten voor te dragen voor een
bestuurslid in de Sportraad. Onderstaand staat een profielschets waaraan een bestuurslid zo
maximaal mogelijk aan dient te voldoen.
Enkele belangrijke besluiten die in de bijeenkomst van 30 oktober jl. zijn genomen:
-

De organisatievorm van de Sportraad Meierijstad (SRM) wordt een stichting.
Alle aangesloten sportinstanties vormen de Contactraad (per vereniging één stem).
De Contactraad benoemt het bestuur, kandidaten worden door NOC*NSF aangesloten
sportinstanties gesteld, en stelt de jaarlijkse financiële bijdrage sportinstanties vast.
Op 11 december a.s. wordt de oprichtingsvergadering gehouden.
Bestuur kandidaten kunnen tot uiterlijk 12 november a.s. worden aangemeld via onze email
sportraadmeierijstad-io@hotmail.com.
Uitgangspunt is een bestuur van 9 personen: 4 van “Buitensporten”- 3 van “Binnensporten” –
2 van “natte/overige sporten”.

Op 13 november a.s. vergadert de voorbereidingsgroep om de oprichtingsvergadering voor te
bereiden. De oprichtingsvergadering zal plaatvinden op 11 december a.s. om 20.00 u in de kantine
van voetbalvereniging Rhode, sportpark “De Neul” te Sint-Oedenrode.
De uitnodiging en agenda hiervoor ontvangt u direct na 13 november a.s.
Van een bestuurslid van de sportraad wordt verwacht dat hij/zij:
-

Een visie heeft op de toekomst van de sport in Meierijstad.
Het vermogen heeft het algemeen belang van de sport te behartigen.
Op een open en transparante wijze communiceert binnen het bestuur en naar de
verenigingen toe.
Een coöperatieve houding heeft.
Een consensus-gerichte instelling heeft.

De SRM volgt in haar functioneren de NOC*NSF-aanbevelingen voor een goed bestuur.
Indien iemand vóór 12 november a.s. nadere toelichting wil hebben over een bestuursfunctie, dan
kan men zich hiervoor wenden tot Dick Mandemaker (06-13419368), die een uitnodiging zal
verzorgen voor een gesprek.
Vertrouwende hiermede alle sportinstanties voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben over de
voortgang om te komen tot een sportraad en hopende op voldoende reacties voor een
bestuursfunctie.
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