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Op zondagavond 26 september jl. is het bestuur van BAS Voetbal in crisisberaad bijeen geweest. 
Aanleiding hiervoor vormde een brief van de voorzitter van diezelfde dag aan de overige leden van 
het bestuur waarin de voorzitter na lang wikken en wegen en met pijn in het hart heeft aangegeven 
zich niet beschikbaar zal stellen voor een nieuwe periode als voorzitter. In zijn brief geeft de 
voorzitter aan dat de ontwikkelingen binnen BAS Voetbal en de impact die dit op hem persoonlijk 
heeft, voor hem aanleiding vormen om zich niet langer te kunnen en willen inzetten als voorzitter 
van BAS Voetbal. 
 
De overige bestuursleden van BAS Voetbal hebben aangegeven zich te herkennen in de door 
voorzitter geschetste problematiek. Ook zij hebben, in navolging van de voorzitter, van de  
aangegeven hun positie ter beschikking te stellen aan de Algemene Ledenvergadering van BAS 
Voetbal.   
 
In de brief ‘BAS Voetbal: verenig u’ van 10 september jl. heeft het bestuur melding gemaakt van de 
uitdagingen waar BAS Voetbal zich voor gesteld ziet. Deze zijn fors door tekorten op verschillende 
fronten, waaronder vrijwilligers, scheidsrechters, spelers en trainers/leiders. Het door ons allen zo 
geliefde spelletje, VOETBAL, staat hierdoor op verschillende plekken nadrukkelijk op tocht. Wij 
willen namelijk niet dat wij teams moeten terugtrekken omdat er een tekort aan spelers is, dat 
wedstrijden moeten worden afgelast omdat er geen scheidsrechter voorhanden is, dat de kantine 
gesloten is omdat er onvoldoende vrijwilligers zijn, dat ons sportpark er niet spik en span bij ligt en 
zo kunnen wij nog wel een tijdje doorgaan. Dit alles trekt zijn wissel op ons als verenigingen en op 
ons als bestuur.  
 
Wij als bestuur zijn zeer content dat een aantal leden de handschoen hebben opgepakt om de 
hiervoor geschetste uitdagingen op te pakken. Fijn, want wij SAMEN vormen BAS Voetbal! Dit neemt 
echter niet weg dat het veel van onze leden passief zijn als het gaat om vrijwilligerstaken. De 
corona-tijd heeft hier ook geen goed aangedaan. Een aantal van onze leden heeft aangegeven de 
andere invulling van de zaterdag te prefereren boven het spelen van een wedstrijdje, het leiden 
van een wedstrijd of het verrichten van een andere vrijwilligerstaak. Uiteraard een ieder haar c.q. 
zijn goed recht. Dit alles maakt de last voor de overgebleven vrijwilligers er echter nog zwaarder 
op. Het fundament van BAS Voetbal, het VERENIGEN, staat hier namelijk nadrukkelijk mee op losse 
schroeven.  
 
In ons gedragsprotocol staat het volgende: ‘De leden van BAS Voetbal zijn actieve leden die, in 
welke vorm dan ook, waar mogelijk een extra bijdrage aan de vereniging leveren. Ieder doet dit 
naar vermogen en mogelijkheden. Het lidmaatschap van BAS Voetbal is meer dan voetballen en 
trainen alleen’. In de pogingen om samen met de leden de problemen het hoofd te bieden, krijgen 
wij als bestuur vaak NEE als antwoord op het moment dat wij iemand benaderen voor het vervullen 
van een bepaalde vrijwilligerstaak. In haar grote mate van verantwoordelijkheden jegens de 
vereniging BAS Voetbal, pakken bestuursleden en andere zeer betrokken vrijwilligers dit op. Is dit 
goed? Nee, uiteraard niet, maar zij zien niets liever dan een sportpark met blije voetballers en een 
kantine met tevreden leden en gasten.    
 
Helaas kunnen wij ons als bestuur niet aan de indruk onttrekken dat het bestuur voor een aantal 
leden een belemmerende factor is om vrijwilligerstaken op te pakken. Gehoorde kreten als ‘Jullie 
zijn mijn bestuur niet’, ‘Zolang dit bestuur er zit, doe ik niks’ en ‘Ze zoeken het maar uit, maar 
zolang hij in het bestuur zit, pas ik ervoor om mij in te zetten voor BAS Voetbal’ duiden hierop. 
Een klap in het gezicht van het bestuur vormden de rode kruizen op de deur van de bestuurskamer 
na de startdag op 22 augustus 2020, de start van het vorige, helaas vroegtijdig beëindigd, seizoen 
2020-2021. 
 
Doen wij als bestuur dan alles goed? Nee, uiteraard niet. Ook wij maken fouten, maken verkeerde 
keuzes of inschattingen. Echter, in plaats van problemen dan wel meningsverschillen op te lossen, 
worden deze veelal uitvergroot. Social media en App-verkeer dragen hier in negatieve zin hun 
steentje aan bij. Wat ons als bestuur in dit verband steekt is, dat fouten of misvattingen ons als 
bestuur blijvend worden nagedragen. U kent het wel, de bekende oude koeien.  
 
 



Dit alles tezamen maakt dat het bestuur de conclusie trekt dat er onvoldoende vertrouwen is om de 
vereniging BAS Voetbal te leiden. BAS Voetbal verdient een bestuur dat vol overgave en met 
vertrouwen van de leden invulling kan geven aan de toekomst van BAS Voetbal. Dit ontbreekt 
momenteel bij het huidige bestuur. 
 
Tot slot: laten wij er samen voor zorgen dat de parel van de polder weer meer gaat stralen dan op 
dit moment. Samen zijn wij BAS Voetbal en samen moeten wij de uitdagingen waar wij als 
vereniging voor gesteld staan oppakken. 
 
Biddinghuizen, 6 oktober 2021 
Bestuur BAS Voetbal 
 
 


