Hoofdstuk 3
De ledenraad van Zwart-Wit ’28 (1998-2004)
Door: Harm Oosthoek, lid en (waarnemend) voorzitter van de ledenraad

Inleiding
Er is mij gevraagd om vanuit mijn positie als lid en (waarnemend) voorzitter van de ledenraad in de periode 19982004 een bijdrage aan dit boek te leveren.‘Dat doe ik wel’, zeg je dan. Maar daarna schiet door je gedachten waarover dan precies geschreven moet worden en op welke manier? Geef je een feitelijk weergave, ga je citeren uit brieven, geef je je mening of sluit je aan bij die stoet van mensen die het allemaal wel aan heeft zien komen en zich
afvraagt of alle anderen blind zijn geweest? Is het mogelijk om tot een objectieve terugblik te komen wanneer je alle
ontwikkelingen van zo dichtbij hebt meegemaakt? Is het mogelijk en noodzakelijk om objectief te blijven? Veel is al
geschreven over de teloorgang van onze club. Dit stuk zal zich beperken tot de rol en het handelen van de ledenraad
gedurende de laatste zes jaren. De ledenraad heeft in die periode in verschillende samenstellingen gefunctioneerd,
en er was zelfs een tijd zonder ledenraad.Tijdens deze periode machtigden de leden het bestuur om beslissingen te
nemen over zaken waarvoor statutair instemming van de ledenraad werd vereist.

Functie Ledenraad
De functie van de ledenraad bestaat uit het vertegenwoordigen van de leden tussen twee Jaarlijkse Algemene
Vergaderingen (J.A.V.). Zo kan het tijdens een verenigingsjaar voorkomen dat van de begroting moet worden afgeweken. Om te voorkomen dat er steeds een J.A.V. moet worden uitgeschreven, raadpleegt het bestuur de ledenraad.
In de statuten staat in welke situaties dit van toepassing is. Voor een aantal in de statuten genoemde zaken is het
bestuur verplicht instemming van de ledenraad te vragen. Om goed op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen
van de vereniging had de ledenraad er een gewoonte van gemaakt om de bestuursvergaderingen zoveel mogelijk bij
te wonen. De verantwoordelijkheid en het initiatief om de ledenraad te raadplegen of instemming te vragen ligt bij
het bestuur, maar de ledenvergadering heeft uiteindelijk altijd het laatste woord.

Terugblik
Op 18 februari 1998 stuurt de ledenraad aan het bestuur en de leden ten behoeve van de Buitengewone Algemene
Vergadering (B.A.V.) van 18 februari 1998 een brief met onder andere de volgende opmerkingen:
- Een goed saneringsbeleid is noodzakelijk om financiële problemen op te lossen.
- In tijden van voorspoed is het relatief gemakkelijk om een bestuur te bekritiseren.
- Het niet meer kritisch volgen van een bestuur kan leiden tot een uitzichtloze situatie.
- Gezien het liquiditeitstekort van tenminste 80.000 gulden kan de vereniging al geruime tijd niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen.
Tijdens de B.A.V. van 1 maart 1999 kiezen de leden unaniem voor een door het bestuur aanbevolen model van
bezuiniging en sanering.Tevens geeft het bestuur aan af te zullen treden indien er geen bestuursverzekering kan worden afgesloten.
Op 26 maart 1999 stuurt de ledenraad een brief aan het bestuur waarin de volgende punten waren opgenomen:
- De ledenraad heeft een ultieme poging gedaan om middels een informeel overleg met een aantal leden vanuit
diverse geledingen te komen tot een verantwoorde voortzetting indien het aangekondigde scenario van aftreden van het bestuur werkelijkheid wordt.
- Tijdens dit overleg bleek dat de bovengenoemde aanwezigen nauwelijks perspectief constateerden voor het
voortbestaan van de vereniging. Zij baseerden dit op grond van een financiële analyse (voor zover bekend en
inzichtelijk) gekoppeld aan de draagkracht van de leden (in het algemeen).
- De ledenraad meent dat er sterke signalen door het bestuur moeten worden afgegeven, zowel intern als extern,
om aan te geven dat het menens is met crisismanagement en de daarbij behorende maatregelen. Zij nodigt het
bestuur uit hieraan vorm en inhoud te geven.
Bovenstaande citaten uit brieven van de ledenraad aan het bestuur en de leden geven aan hoe de ledenraad zich
in de periode van 1998-2004 opstelde. De ledenraad was zich terdege bewust van de positie waarin de vereniging
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zich bevond, maar realiseerde zich tevens dat het te makkelijk zou zijn om het bestuur alleen met kritiek te overladen. De grondhouding kan worden omschreven als positief en kritisch, waarbij niet werd nagelaten suggesties en
denkrichtingen aan het bestuur mee te geven.
Hoewel dit de verantwoordelijkheid van het bestuur was, moest het bestuur er de laatste jaren herhaaldelijk door
de ledenraad op worden gewezen, dat zij de ledenraad - volgens de statuten - verplicht moest raadplegen, of verzoeken om instemming bij bestuurlijke besluiten. De laatste twee jaren nam de vergaderfrequentie van het bestuur
af. Sterker, er was nauwelijks meer sprake van officiële vergaderingen. Mede door het ontbreken van bestuursvergaderingen was er ook geen sprake meer van het vastleggen van besluitvorming van het bestuur.

Verschil van inzicht
Verder is nog aan te geven dat het fenomeen ledenraad in de statuten is opgenomen in een minder woelige periode. De vereniging was bestuurlijk toen nog sterk, ze was financieel gezond en bezat een breed draagvlak. Het beheren van de vereniging stond voorop. Er was sprake van bestuurlijke rust en voor een ledenraad was er weinig werk
aan de winkel. De laatste jaren was er echter sprake van een veranderende relatie tussen bestuur en leden-raad.
Ledenraad en bestuur verschilden regelmatig fundamenteel van inzicht. Het kwam er op neer dat er een keuze moest
worden gemaakt over de vraag of we nog wel op deze voet kon-den verder gaan.Waar de ledenraad van mening was
dat ingrijpend saneren onontkoom-baar was, waren de bestuursleden er vast van overtuigd dat spelen op het hoogste niveau noodzakelijk was om het voortbestaan van de vereniging te garanderen.
Zoals vermeld veranderde de rol van de ledenraad in deze situatie van een raad met een statutaire functie naar
een raad met een pro-actieve houding, een raad die trachtte mee te denken met het bestuur. De bovengenoemde
briefcitaten zijn daarvan een duidelijk voorbeeld.
Deze opstelling werd de ledenraad niet altijd in dank afgenomen en mondde enkele malen uit in hoogoplopende
conflicten, wat uiteindelijk leidde tot opzegging van het lidmaatschap van de ledenraad en in sommige gevallen zelfs
van de vereniging. Mede naar aanleiding hiervan vraagt de ledenraad in een brief aan de leden en het bestuur om zich
op 26 november 2001 uit te spreken over het zodanig aanpassen van de statuten, dat er geen sprake meer is van een
ledenraad, zodat het bestuur sneller en daadkrachtiger kan optreden. In dezelfde brief vraagt de ledenraad zich af of
er voor een ledenraad nog wel een functie is in het licht van de heersende bestuurscultuur. Conform de uitspraak
van de leden stuurt de ledenraad op 2 juli 2002 een brief aan het bestuur waarin wordt voorgesteld de statuten te
handhaven voor wat betreft de ledenraad. De ledenraad zal geen bestuursvergaderingen meer bezoeken, maar slechts
dan adviseren wanneer het bestuur daar om verzoekt. Kortom: terug naar een puur statutaire ledenraad.
Was het beter geweest om toen als ledenraad af te treden en daarmee een daad te stellen? Het zou waarschijnlijk
geen invloed op de loop der dingen hebben gehad. Er was immers al eens een ledenraad afgetreden en ondanks de
prominente samenstelling ervan ging er geen schok-golf door de vereniging. De laatste ledenraad hoopte - misschien
tegen beter weten in - op betere tijden.Wat volgde was een periode van solistisch bestuurlijk optreden, die uiteindelijk uitmondde in een B.A.V. waarbij een interim-bestuur werd gekozen. De verdere toedracht veronderstel ik als
bekend en is bovendien elders in dit boek beschreven.

Naschrift
Natuurlijk heb ik veel gedacht over de vraag hoe het heeft kunnen gebeuren, en of er op enig moment nog een
wending mogelijk zou zijn geweest.Was het als lid van de ledenraad mogelijk geweest om deze afloop voorkomen?
Ik denk dat wat Zwart-Wit ’28 groot heeft gemaakt tevens het onomkeerbare einde tot gevolg heeft gehad. ZwartWit ’28 was een in alle opzichten grote en goed georganiseerde vereniging met prachtig voetbal en grote kampioenschappen: overal waar we kwamen werd er tegen ons opgekeken. Zelfs in de mindere jaren bleef de vereniging
die uitstraling houden, ondanks de afkalving - in alle opzichten - naar buiten toe. Hoewel op sterven na dood, werd
er toch nog steeds in de hoofdklasse gespeeld. Is onze club ten onder gegaan omdat we ons laafden aan de herinnering en hoopten op betere tijden, inclusief een lucratieve verhuizing? Hebben we niet het vermogen gehad om op

van kampioen tot buitenspel
hoofdstuk 3 - 24

tijd bescheidener te denken? Hadden we niet eerder genoegen moeten nemen met een eerste elftal in de derde of
vierde klasse?
Tot slot nog een anekdote over een trainer van het eerste elftal die eens een praatje met mijn vader maakte, waarin ook de prestaties van de gebroeders Oosthoek de revue passeerden.‘Oosthoek’, zei de trainer,‘die jongens van je
kunnen aardig voetballen, maar ze missen net dat beetje fanatisme om in het eerste te kunnen spelen’.Waarop mijn
vader achteloos antwoordde: ‘Als ze er maar plezier in hebben’, de trainer in verwarring achterlatend. Veel later
besefte ik dat mijn vader daar voor mij de essentie van een vereniging had verwoord.
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