Actief Fit Arnhem
Een vereniging???

Is het geen achterhaalde vorm, veel gedoe met statuten en zo, en steeds
meer regels waaraan een vereniging moet voldoen. Als bestuurder word je
opgezadeld met verantwoordelijkheden waaraan je tot nu toe nooit hebt
gedacht.
Het wezen van een (sport)vereniging is dat de leden samen sporten en dat
zelf organiseren. Een vereniging draait op basis van vrijwilligers.
In Nederland zijn ?? miljoen vrijwilligers. Het overgrote deel van de
vrijwilligers doet hun werk op basis van contracten en afspraken.
Waarom doen ze hun nuttige werk?
Ze worden gemotiveerd door: leuk werk – geeft voldoening – ik voel me
verplicht om ….... – prettige collega’s – iets te doen hebben – het moet toch
gedaan worden – plezier iets voor anderen organiseren - …..

Waarvoor hebben we AFA als vereniging ?

GOEDE VRAAG. Je denkt er normaal gesproken niet over na, totdat …..
Nu deze vraag beantwoord moet worden in de ALV is het tijd om dit toch
even te doen. Doorgaan met de vereniging, hoe dan? Of einde vereniging
omdat de voordelen van een verenigingsvorm te beperkt zijn?
De verenigingsvorm is een rechtspersoon (een van de vormen) die gebruikt
wordt als de financiële risico’s, die spelen bij het organiseren van
activiteiten, voor een privépersoon te groot zijn.
Een trainingsgroepje kan met een administratie in een schoolschrift
door een van de leden, prima werken. Het wordt anders als door die
administratie duizenden euro’s gaan lopen en de boekhouding
complexer wordt.
Lang geleden is zo de voorganger van Actief Fit Arnhem als onderdeel van de
Ned.Ski Vereniging ontstaan. Het veranderde een groep enthousiaste
sporters tot leden van een vereniging met statuten, gedeponeerd bij notaris,
vol met voorschriften en procedures.
Wat is het doel van AFA als vereniging?

Heel simpel: het organiseren van trainingen voor de leden en daarvoor moet
de verantwoordelijkheid voor de financiële transacties geregeld zijn.
De vertegenwoordiging naar de leden voor de financiën loopt via de

Actief Fit Arnhem

Kascommissie die de administratie van de penningmeester
beoordeelt. De ALV stemt over de rapportage van de kascommissie en
kan daarmee de penningmeester ontslaan van verdere
verantwoordelijkheid (na het bedanken voor het werk).
Natuurlijk komt er meer bij kijken, zeker in deze tijd waarbij je via internet
met je leden wilt communiceren. Er zijn wettelijke verplichtingen.
Hoe werkt een vereniging????

Iedere vereniging is in meer of mindere mate gebaseerd op sociaal gedrag
van de leden.
Bij teamsporten, is het samen organiseren bijna vanzelfsprekend. Het sociale
element is groot; leden zetten hun capaciteiten in, jongeren kunnen tegen
lage kosten meedoen en meer.
Voor individuele sporten is een vereniging minder vanzelfsprekend. Als je
geen trainer of begeleider of scheidsrechter/jury nodig hebt en bij wijze van
spreken op je mobiel kunt zien wat je prestatie is, kun je je sport zonder een
verenigingsvorm prima beoefenen.
Als je stimulans wilt of speciale faciliteiten/apparatuur nodig hebt ligt het
anders. Een vereniging is dan een mogelijkheid: voorbeeld atletiek,
tafeltennis.
Bij individuele apparatuur-sporten is commercieel de voor de hand liggende
keuze: voorbeeld: fitness. Past prima in de IK cultuur, niets sociaal, je
headset op.
En er zijn sporten waarbij je je verplichtingen aan de vereniging af kunt
kopen.
Wij sporten dan wel niet als team, Wel samen.

Bij een vereniging doe je samen je ding, voor jezelf op de eerste
plaats, op de tweede plaats voor anderen. Je bent in een vereniging
onderdeel van een sociale gemeenschap, geen klant.
Als deelnemer heb je voordelen van de vereniging AFA: continuïteit –
kwaliteit – lage kosten – keuzemogelijkheid – leuke mensen en meer.
Het vraagt als tegenprestatie meer dan het betalen van contributies!
We hebben bijvoorbeeld geen bardiensten die ingevuld moeten
worden. Maar de problematiek van het invullen van werkzaamheden
is in wezen dezelfde.
Cas de Bruijn

