
 

Bezoekadres Postadres Telefoon Email Web 

Papendallaan 60, Arnhem Postbus 302, 6800 AH Arnhem +31 (0)26 483 44 00 info@nocnsf.nl nocnsf.nl 

Partners: Nederlandse Loterij  AD  Heineken  H2  Rabobank 
 

notitie 
Omzetting lidmaatschap Nederlandse Gewichthef Bond 
 
☐ ter informatie ☒  ter besluitvorming ☐  ter bespreking  

 

aan Algemene Vergadering NOC*NSF 

van Bestuur NOC*NSF 

betreft Omzetting van aspirant lidmaatschap van de Nederlandse 
Gewichthefbond tot volwaardig lidmaatschap 

datum 2 november 2020 

 

Gevraagd besluit: 
De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de omzetting van aspirant 
lidmaatschap van de Nederlandse Gewichthefbond tot volwaardig lidmaatschap per 1 januari 
2021 indien deze bond op dat moment aan alle lidmaatschapsvoorwaarden voldoet. 
 

Toelichting 
In de algemene vergadering van november 2018 is de Nederlandse Gewichthefbond als aspirant 
lid toegetreden tot de vereniging NOC*NSF. Van een nieuwe sportbond was destijds geen sprake 
omdat gewichtheffen als sport via de KNKF was aangesloten bij NOC*NSF. De aanvraag van de 
Nederlandse Gewichthefbond om zelfstandig lid te worden van NOC*NSF had twee redenen. De 
eerste reden was van formeel juridische aard. De Internationale Weightlifting Federation had 
namelijk in haar statuten een aanpassing gedaan waardoor alleen nog zelfstandige nationale 
gewichthef bonden aangesloten kunnen zijn bij de internationale federatie. Om die reden heeft 
de Nederlandse Gewichthefbond zich verzelfstandigd en afgesplitst van de KNKF. De tweede 
reden was inhoudelijk van aard. In de afgelopen jaren was zoals aangegeven gewichtheffen een 
onderdeel van de KNKF. Helaas verliep deze samenwerking buitengewoon moeizaam en naar 
ontevredenheid van beide partijen.  
 
Bij de aanvraag in 2018 voor het aspirant lidmaatschap van de Nederlandse Gewichthefbond is 
nagegaan of zij zouden kunnen voldoen aan de toelatingseisen en Minimale Kwaliteitseisen 
(MKE).  



 

Op grond van het Reglement Toelatingscriteria komen nieuwe leden in eerste instantie uitsluitend 
in aanmerking voor een aspirant lidmaatschap. Na een periode van circa twee jaar besluit de 
Algemene Vergadering van NOC*NSF of het aspirant lidmaatschap wordt omgezet in een gewoon 
(volledig) lidmaatschap. In 2018 zijn in relatie tot de toelatings- en minimale kwaliteitseisen als 
ontwikkel-perspectief twee punten meegegeven aan de Nederlandse Gewichthefbond, te weten;  
 

• Door de vereniging NOC*NSF wordt verwacht dat de Nederlandse Gewichthefbond 
nadrukkelijk de samenwerking op zoekt en waar mogelijk gezamenlijk optrekt met 
collega sportbonden. In de periode van het aspirant lidmaatschap wordt dan ook 
verwacht dat de Nederlandse Gewichthefbond dit concreet zichtbaar maakt door een 
actieve en betrokken houding binnen de vereniging en in trajecten zoals het Shared 
Service Center. 

• In 2018 is bij de eerste check is geconstateerd dat hoewel de Nederlandse 
Gewichthefbond mogelijk zou kunnen voldoen aan de toelatingseisen voor volledig 
lidmaatschap, deze verwachting op een aantal punten wel minimaal was. De suggestie is 
uitgesproken in de komende twee jaar invulling te geven aan de verdere implementatie 
van met name de minimale kwaliteitseisen (MKE) binnen de bond. 

 
Advies 
Reflecterend op de twee ontwikkelpunten uit 2018 kan geconcludeerd worden dat de 
Nederlandse Gewichthefbond zich de afgelopen twee jaar als een actieve bond binnen de 
vereniging NOC*NSF heeft getoond. Dit blijkt onder andere uit de frequente aanwezigheid en 
betrokkenheid tijdens kleine bonden overleggen, ledenberaden, verenigingsconferentie en 
algemene vergaderingen. Ook kan gesteld worden dat de Nederlandse Gewichthefbond de 
diensten die de Service Organisatie Nederland Sport sinds 2019 levert serieus aan het verkennen 
is en overweegt om hiervan gebruik te maken. 
 
Ten aanzien van de minimale kwaliteitseisen zijn er na de toetsing van de eisen, die onderdeel 
uitmaken van de aanvraag voor het jaar 2021, een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. 
Het eerste punt van aandacht betreft de omgang met de aanbevelingen uit de code goed 
sportbestuur. Hoewel de code momenteel herzien wordt, kan de bond niet goed aantonen hoe zij 
met de huidige aanbevelingen de afgelopen twee jaar is omgegaan en hoe deze zijn ingebed 
binnen de bond. Daarnaast kan geconstateerd worden dat de huidige bestuurlijke bezetting in 
het bestuur en commissies van de Nederlandse Gewichthefbond minimaal is. De functie van 
penningmeester wordt gecombineerd met die van secretaris en in het rooster van aftreden is 
minimaal rekening gehouden met een ‘getrapt systeem’. Dit maakt de bond kwetsbaar.  
 
Naast dit punt zijn er een aantal andere zaken waaraan gewerkt zal moeten worden. Bijvoorbeeld 
het laten opvolgen van een vertrouwenscontactpersoon, het openbaar maken van relevante 
nevenfuncties en de publicatie van een klachtenwijzer voor leden. Met de Nederlandse 
Gewichthefbond is de afspraak gemaakt dat vóór 31 december 2020 aan deze eisen wordt 
voldaan.  
 
Desalniettemin is uit de toetsing een algemeen positief beeld ontstaan. De Nederlandse 
Gewichthefbond voldoet, met in achtneming van bovenstaande punten, nu grotendeels aan de 



 

gestelde eisen voor het lidmaatschap. De ontwikkeling van de Nederlandse Gewichthefbond zal 
in de komende periode gemonitord worden en begeleid.  
 
Dit alles heeft ertoe geleid aan de Algemene Vergadering voor te stellen om in te stemmen met 
het omzetten van het aspirant lidmaatschap tot een volwaardig lidmaatschap per januari 2021 
onder de voorwaarden dat dan aan de toelatings- en minimale kwaliteitseisen wordt voldaan.  
Voor het bestedingsplan 2021 zal dit geen financiële consequenties hebben. De Nederlandse 
Gewichthefbond kent minder dan 1500 leden en zal daarmee alleen de basisvoet blijven 
ontvangen.  


