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Evaluatie bestuursstructuur Grol  

 

Inleiding  

Vanaf het seizoen 2018-2019 werkt de Grol werken met een aangepaste organisatiestructuur. In het 

kader van het project Versterking Grol is  geëxperimenteerd, geëvalueerd en zijn verbeteringen 

doorgevoerd. De hoofdstructuur is in 2022 aangepast door toevoeging van het bestuur Gezondheid 

en gedrag. De bestuurlijke hoofdstructuur ziet er per einde seizoen 2021-2022 dan ook als volgt uit. 

1. Algemeen bestuur 

2. Dagelijks bestuur 

3. Voetbalbestuur 

4. Organisatiebestuur 

5. Accommodatiebestuur 

6. Bestuur Gezondheid en gedrag  

Na de coronaperiode 2019-2021 was het mogelijk een evaluatie van de aangepaste 

organisatiestructuur te houden. De Rabobank stelde uit haar Rabo Club Support een externe 

begeleider van NOC*NSF beschikbaar. De begeleider stemde zijn aanpak af met de voorzitter van het 

algemeen bestuur. Na afzonderlijke interviews van de begeleider met de vier voorzitters van de vier 

deelbesturen vond in juli 2022 een plenaire sessie plaats met het algemeen bestuur. De begeleider 

presenteerde zijn bevindingen, mede basis van zijn eigen studie naar het functioneren van de hele 

vereniging.  

De eerste conclusie was dat de aanpassing van de organisatiestructuur een verbetering is geweest. 

Meer verantwoordelijkheid, een eigen budget en kortere lijnen zijn de grote pluspunten van de 

deelbesturen. Natuurlijk  zijn er verbetermogelijkheden, die zijn er altijd. Anders sta je als organisatie 

stil. De afstemming tussen de deelbesturen onderling kan nog groter, het is moeilijk iets goed te 

doen (‘iedereen heeft tegenwoordig een mening over van alles’), de waardering vanuit de vereniging 

mag wel iets groter zijn. De samenwerking van commissies en werkgroepen binnen een deelbestuur 

blijft voortdurend aandacht nodig hebben van de voorzitter van het deelbestuur. De voorzitters 

hebben 50% van hun tijd nodig voor de aansturing en voor 50% het regelwerk. Dat regelwerk moet 

eigenlijk 25% zijn. De deelbesturen Voetbal en Organisatie kunnen nog intensiever overleg met 

elkaar voeren.  

Het algemeen bestuur is de verbindende factor voor de vier deelbesturen. De dagelijkse coördinatie 

en het houden van het totale overzicht door het dagelijks bestuur is adequaat. Minder mensen in het 

algemeen bestuur was een juiste ingreep. De vergaderingen zijn efficiënter, de lijnen korter en het 

gaat meer om de grote lijn en minder over de vele randvoorwaarden om de club op het hoge 

organisatieniveau te houden.  



Het sportcafé is belangrijk voor de saamhorigheid en de binding met de leden. Dat over bestuurders 

regelmatig ‘genöld’ wordt, is het lot van elke bestuurder. Als dat geluid op ‘stil’ staat, dan blijkt er 

veel waardering voor de totale organisatie van de Grol. Een website van uitzonderlijke kwaliteit 

ondersteunt eigenlijk alle interne processen en is zeer belangrijk voor de interne communicatie.  

De deelbesturen zouden meer actieve spelers en vrijwilligers als sparringpartner kunnen gebruiken.  

Vraag hen als willekeurig persoon om hun zienswijze, nodig andere personen eens bij een 

vergadering van het deelbestuur uit en licht weer aan anderen een genomen besluit toe. 

Het vrijwilligersbeleid heeft extra ondersteuning en energie nodig. Het vinden van vrijwilligers is een 

hele opgave, het behoud van vrijwilligers kost veel inzet, de verbinding tussen vrijwilligers onder 

elkaar kan nog beter en deelbesturen moeten veel tijd besteden aan het organiseren van 

vrijwilligerstaken. Er wordt in afstemming met de gemeente nagedacht over een betaalde 

deeltijdkracht voor de organisatie van het vrijwilligerswerk.  

De toevoeging van het nieuwe deelbestuur Gezondheid en Gedrag (2021) was een weloverwogen 

besluit van het algemeen bestuur, ondersteund door de ledenvergadering. Vanaf de start zat er 

echter interne weerstand op dit deelbestuur. Extern was er veel waardering voor deze 

vooruitstrevende stap. Gemeente, voetbalverenigingen en maatschappelijke organisaties stelden 

geïnteresseerd nadere vragen over de taken van dit deelbestuur. De weerstand zat met name op het 

aspect ‘voeding’, als onderdeel van Gezondheid. De verbinding die met jeugdzorg is gelegd als 

onderdeel van Gedrag kreeg alleen maar waardering. Alle voetbalverenigingen in Oost Gelre stelden 

het protocol ‘Gezonde leefstijl en Veilige sportomgeving’ vast, een initiatief van Longa en Grol.  

Binnen Grol waren vele vakdeskundigen die hun kennis best wilden delen als adviseur maar niet in 

het deelbestuur zelf wilden. Hoewel iedereen binnen de vereniging waarden als ‘samenwerken, 

verbinden, aandacht, veiligheid en gezondheid’ onderschrijft, is het fundament voor gezonde leefstijl 

en veilige sportomgeving nog niet dik genoeg gelegd. De huidige voorzitter heeft haar taak 

teruggegeven omdat wat nodig is veel inhoudelijke kennis en expertise vraagt op de thema’s gedrag 

en veiligheid.   

Het voorstel is een nieuwe voorzitter van dit deelbestuur te zoeken en vooral een langere periode te 

gebruiken voor communicatie. Waarbij de volgorde van de belangrijkste thema’s wijzigt. Gedrag 

wordt het belangrijkste thema, dan een veilig sportklimaat, gevolgd door een gezonde leefstijl. Het 

bestuur zal meer een expertisegroep gaan worden in een wisselende samenstelling afhankelijk van 

het actuele thema. Het deelbestuur brengt op die thema’s gevraagde en ongevraagde adviezen uit. 

Uit die adviezen komen voorstellen die in een aanpak worden omgezet. Elke aanpak wordt in de 

praktijk uitgevoerd door de deelbesturen Voetbal en Organisatie. ‘Communicatie vaardigheden’ is 

een belangrijke competentie van een nieuwe voorzitter. Naast de competentie ‘verbindend 

samenwerken’.  

De evaluatie van de deelbesturen is aanleiding nog eens naar het huidige beleidsplan te kijken. Zijn 

de middellange termijn doelen -binnen vijf jaar- wel scherp genoeg geformuleerd?  Zit de scherpte 

erin om de potentie van Grol eruit te laten komen?  ‘De potentie om uit te groeien naar een club die 

zowel prestatief, recreatief als maatschappelijk een grote rol speelt in de omgeving’.  
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