
Integriteitscode Bestuur  

 

“Goed Sportbestuur is het scheppen van randvoorwaarden voor beleidsvoering, 
doelrealisatie en verantwoording aan betrokkenen.”1 

 

1. Openheid en integriteit Beginsel:  

Het bestuur is open en integer en maakt duidelijk wat het daaronder verstaat. Het bestuur geeft 
in zijn gedrag het goede voorbeeld, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Toelichting: 
Het bestuur – ook en vooral de individuele leden daarvan – geeft het goede voorbeeld en 
maakt medewerkers bewust van integriteit. Alleen op die manier kunnen de organisatie en de 
mensen die voor de organisatie werken geloofwaardig zijn. Openheid betekent in ieder geval 
dat het bestuur open is over procedures en besluiten. Ook maakt het bestuur relevante 
informatie toegankelijk. Openheid vraagt om een ontvankelijke houding; dat wil zeggen dat het 
bestuur ontvankelijk is voor signalen uit de omgeving en dat het laat zien wat het met die 
signalen doet. Die ontvankelijke houding is ook nodig als het gaat om signalen uit de eigen 
organisatie. Het bestuur schept een veilig klimaat in de organisatie waarin die signalen kunnen 
worden afgegeven en geeft ook overigens invulling aan goed werkgeverschap. Het is 
vanzelfsprekend dat het bestuur wet- en regelgeving en de vertaalde gedragsregels en codes 
voor- en naleeft. Integriteit betekent ook gewetensvol handelen. Wat dat voor de specifieke 
organisatie betekent, maakt het bestuur duidelijk in een integriteitbeleid.  

 

2. Participatie Beginsel:  

Het bestuur weet wat er leeft in de maatschappij en laat zien wat het daarmee doet. 
Toelichting: Participatie betekent het betrekken leden, vrijwilligers  en belangrijke partijen uit de 
omgeving bij het vormen of bijstellen van beleid. Participatie vraagt van het bestuur interactief 
te zijn met zijn omgeving, daadwerkelijk te luisteren naar vragen en ideeën van betrokkenen 
over een concreet onderwerp en zich tegenover hen te verantwoorden wat het daarmee heeft 
gedaan.  

 

3. Behoorlijke contacten met burgers Beginsel:  

Het bestuur zorgt ervoor dat hijzelf en de organisatie zich behoorlijk gedragen in contacten met 
leden, vrijwilligers en andere belangrijke partijen in de omgeving. Toelichting: Een bestuur kan 
verschillende rollen hebben. Soms treedt het bestuur op als handhaver, soms als partner, 
soms als dienstverlener. In elke rol staat behoorlijk contact met leden voorop. Het bestuur geeft 
daarbij zelf het goede voorbeeld. In de rol van de organisatie als dienstverlener zorgt het 
bestuur voor een goede kwaliteit van dienstverlening. Het bestuur maakt duidelijk wat leden 
mogen verwachten.2 

  

1 https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-in-nederland/goed-sportbestuur 
2 https://media.nocnsf.nl/nocnsf-media/2106/visie-en-uitwerking-code-goed-sportbestuur.pdf 

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-in-nederland/goed-sportbestuur
https://media.nocnsf.nl/nocnsf-media/2106/visie-en-uitwerking-code-goed-sportbestuur.pdf
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4. Doelgerichtheid en doelmatigheid Beginsel:  

Het bestuur maakt de doelen van de organisatie bekend en neemt de beslissingen en 
maatregelen die nodig zijn om de gestelde doelen te behalen. Toelichting: Leden mogen erop 
vertrouwen dat lidmaatschapsgelden goed wordt besteed ten behoeve van het bereiken van de 
doelen. Het bestuur zorgt voor het behalen – en waar nodig bijstellen – van de gestelde 
doelen. Het bestuur neemt de verantwoordelijkheden die het heeft en werkt doelgericht samen 
met andere overkoepelende organisaties, denk hierbij aan de NBB NOC NSF. Het besturen 
gebeurt doelgericht. Dat wil zeggen dat het bestuur zorgt voor afstemming van de doelen met 
partijen in en om de organisatie en de doelen vertaalt in uitvoerbaar en handhaafbaar beleid. 
Het bestuur maakt duidelijk wie bestuurlijk verantwoordelijk is voor welke doelen. Het bestuur 
richt de organisatie effectief in op het bereiken van de doelen en is daarop aanspreekbaar.  

 

5. Legitimiteit Beginsel:  

Het bestuur neemt de beslissingen en maatregelen die het mag nemen en die in overeenstemming 
zijn met geldende wet- en regelgeving en de hieruit voortvloeiende gedragsregels. De beslissingen 
zijn te rechtvaardigen. Toelichting: Het bestuur neemt beslissingen en maatregelen die in 
overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving en de hieruit voortvloeiende 
gedragsregels en waartoe het bestuur bevoegd is. Het bestuur zorgt ook voor rechtmatige inning, 
beheer en besteding van de middelen. Elke beslissing vraagt haar eigen afweging. De 
beslissingen en maatregelen zijn inhoudelijk en procedureel te rechtvaardigen. Dit dient ter 
legitimiteit van het gevoerde beleid, ook voor degenen die het ermee oneens zijn.  

 

6. Lerend en zelfreinigend vermogen Beginsel:  

Het bestuur verbetert zijn prestaties en die van de organisatie, en richt de organisatie hier op in. 
Toelichting: Het bestuur verbetert zijn prestaties door te leren van eventuele fouten en andere 
ervaringen. Het bestuur laat zich controleren op zijn functioneren en is daarop aanspreekbaar. Zo 
ontstaat de nodige ‘hygiëne’ in de organisatie. Het bestuur schept een klimaat waarin de 
organisatie leert van eventuele fouten en andere ervaringen, zoals ervaringen van andere 
(overheids-) organisaties. Ontvankelijkheid voor signalen uit de omgeving draagt bij aan het 
zelfreinigend en lerend vermogen.  

 

7. Verantwoording Beginsel:  

Het bestuur is bereid zich regelmatig en ruimhartig jegens de omgeving te verantwoorden. 
Toelichting: Het afleggen van verantwoording door besturen is essentieel voor het functioneren 
van een open en vertrouwd verenigingsleven. Het dragen van verantwoordelijkheden vraagt om 
het afleggen van verantwoording. Om de (democratische) controle mogelijk te maken heeft het 
bestuur de bereidheid ruimhartig verantwoording af te leggen hoe het zijn verantwoordelijkheden 
draagt en invult. 


