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De voordracht door de jury is  

voor de vereniging 

KNBB, Koninklijke Nederlandse Biljartbond 

AYA Zorgnetwerk 

HISWA 

Voor de talenten

Jorrit Klein Braskamp, Nederlandse Vereniging van Rentmeesters 

Margriet Baan, Inretail 

Eelco Sintnicolaas, Atletiekunie 

De jury heeft dit jaar het accent gelegd op toekomstproof maken van de vereniging. De verkenning 

Verenigen van de Toekomst geeft een goed kader om hiernaar te kijken. Veel verenigingen zijn bezig 

met een transitie, al dan niet volgens het model Vereniging 3.0 en we hebben veel mooie 

voorbeelden gezien.  Voor de Awards hebben we gezocht naar verenigingen die toch al concrete 

resultaten laten zien. We wilden ook echt verrast worden door iets vernieuwends en we vonden het 

belangrijk als we konden zien hoe de vereniging laat zien waar zij maatschappelijk relevant is.   

Bij de talenten hebben we het een beetje moeilijker gemaakt door te vragen om kandidaten tot 35 

jaar en gemakkelijker door in de oproep ook aan te geven dat bestuurders voorgedragen mochten 

worden. Tot onze schrik blijken veel verenigingen geen jongere medewerkers in hun team te hebben, 

terwijl het binnenhalen van frisdenkers een van de wegen is om de vereniging toekomstproof te 

maken. Verenigingen grepen de kans aan om jonge bestuurders en actieve leden in het zonnetje te 

zetten. We willen daarmee niet meteen de award voor leukste leden worden. Maar in de vereniging 

van de toekomst spelen leden vaker een actieve rol en kan de grens tussen professionals en leden 

vervagen. Bij de talenten hebben we in de voordracht met name gezocht naar de bijdrage van het 

talent aan het toekomstproof maken en vernieuwen van de vereniging. 

Toelichting van de keuze 

KNBB  KNBB heeft net als veel sportbonden ermee te maken dat de sport steeds minder in 

clubverband wordt beoefend en daar komt bovenop dat belangstelling voor deze sport afneemt.  
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Uniek is dat deze vereniging juist op zoek is gegaan naar verbinding buiten de eigen ‘muren’,  met 

relevante maatschappelijke vragen aan de slag is gedaan  en veel meer is gaan samenwerken met 

anderen. Knap om de essentie van de vernieuwing die nodig is te begrijpen en te grijpen. De concrete 

projecten zijn briljant en spreken aan. De jury hoort nog graag iets meer over wat de bestaande 

leden hiervan vinden. 

AYA Zorgnetwerk  Dit laat zien dat verenigen altijd werkt. Nieuw is het samenwerken van patienten 

en professionals. Het netwerk is ontstaan vanuit een lokaal initiatief van zorgverleners en hun 

patienten, jongvolwassenen met kanker,  om samen te werken en zo de zorg voor deze groep te 

verbeteren. Heel sterk en cruciaal is om consequent te werken vanuit de achterban. Vanuit concrete 

behoeften, op concrete plekken, concrete oplossingen ontwikkelen maar ook de terugkoppeling 

geven naar deskundigheidsbevordering, wetenschappelijk onderzoek en beleid van ziekenhuis tot 

ministerie. Het initiatief is inmiddels uitgebreid naar alle UMC’s. Bij het netwerk zijn in de loop van de 

tijd ook de verenigingen aangehaakt. De aanpak uit het netwerk is een voorbeeld voor alle 

verenigingen en een ‘waarschuwing’.  Als je dit zelf niet doet, gebeurt het. Ayazorgnetwerk is een 

stichting. 

HISWA Is het wijs om een vereniging die bezig is met een fusietraject een award te geven?  Ook een 

jury kan niet meer altijd voor zekerheid kiezen. HISWA is bezig met een grote veranderingsslag en wil 

zich veel meer gaan richten op  impulsen geven aan de markt en de leden helpen collectieve 

marketinginstrumenten te maken. Dit spreekt aan.  Slim om eigenaarschap van de leden in te zetten 

en te werken met bottomup financiering. De eerste mijlpalen zijn er, de leden doen mee.

Talenten 

Margriet Baan, INretail, bijzonder om niet alleen te zien hoe je met nieuwe producten of diensten 

leden kunt helpen, of nieuwe leden binden, maar dat ook nog voor elkaar krijgt en op een manier die 

de vereniging verder brengt.  

Jorrit Klein Braskamp, NVR,  neemt als bestuurder leden mee naar de toekomst. Knap om leden 

zover te krijgen dat ze informatie gaan delen. Jorrit is als bestuurslid trekker van het project 

Agrimeter. 

Eelco Sintnicolaas – Atletiekunie, Een topsporter die zich actief inzet en echt een vernieuwende 

bijdrage aan zijn vereniging levert, alle stakeholders op een nieuwe manier bij elkaar brengt en het 

beoefenen van de sport dichter bij het publiek brengt. De uitdaging voor andere verenigingen is hoe 

dit te vertalen en hum eigen tophoogspringer te vinden. 


