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19 Oktober 2021 
 
 
Beste Stemgerechtigde afgevaardigden van de NGB, 
 
Het blijven spannende tijden rondom de COVID-19 ontwikkelingen. 
Gelukkig heeft het ministerie VWS gehoor gegeven aan het uitdrukkelijk advies van 
NOC*NSF om vooralsnog de “niet contact” binnensporten open te houden, Uiteraard wel 
met de nodige extra restricties zoals maximum aantal personen en sluiting van sport 
kantines en kleedkamers. 
 
Begroting en jaarplan 2021 
Zoals op de afgelopen ALV aan u allen toegelicht, dienen de olympische sportbonden dit jaar 
hun meerjaren planning en begrotingen in te dienen voor de nieuwe Olympische cyclus. 
Voor de NGB geldt dit jaar bovendien een extra zware toetsing aan de zogenaamde 
“Minimale Kwaliteits Eisen” en verwante “nulmetingen”, omdat het bestuur van de NGB een 
motivatiebrief bij de directie en het bestuur van NOC*NSF heeft ingediend voor de volgende 
stap:  
“van aspirant lid (zonder stemrecht) naar volwaardig lid (met stemrecht binnen de NOC*NSF 
ALV)”. 
 
Daarmee samenhangend heeft NOC*NSF de NGB verzocht om versneld een concept jaarplan 
en een concept begroting 2021 in te willen dienen (normaal gebeurt dit uiterlijk 1 november 
van enig jaar). 
Aan dat verzoek is afgelopen week in nauw en constructief overleg met onze NOC*NSF 
accountmanager dan uiteraard ook gehoor gegeven. 
 
Graag willen wij u hier, zoals ook afgesproken op de afgelopen ALV, deelgenoot in maken, u 
vindt in de bijlage de concept begroting en jaarplan 2021. 
De concepten zullen bij het uitroepen van de reguliere voorjaars ALV worden voorzien van 
de nodige aanvullende specificaties en bijgevoegd worden bij alle ter zake doende stukken 
voor die ALV. 
 
BALV 
Inmiddels hebben een aantal van u bericht mogen ontvangen van Mirwais Mehrab, zoals hij 
dat in een “neutrale positie” heeft aangeboden tijdens de afgelopen ALV. Zie hiervoor de 
concept notulen vs1 punt 13 (werd recent aan u verstuurd). 
De doelstelling was om de NGB te assisteren bij de bemiddeling tijdens een mogelijk 
volgende Bijzondere ALV (BALV). 
 
Helaas werden bij de actie van Mirwais niet alle stemgerechtigde leden aangeschreven maar 
alleen een aantal die deel hebben genomen aan de afgelopen ALV. Ook het bestuur was 
vooraf niet in kennis gesteld van deze poging om alvast te inventariseren. Dat alles komt de 
transparantie natuurlijk niet ten goede en dat bleek ook wel uit een aantal reacties die meer 
vragen leken op te roepen dan dat er antwoord werd gegeven op zijn vraag. 
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Graag herinner ik iedereen aan de afspraak om de juiste weg te willen bewandelen teneinde 
de transparante communicatie in stand te houden, volg hiertoe het duidelijke 
democratisering proces zoals uitgebreid toegelicht op de ALV: 
 
Leden → Commissies → bestuur → (B)ALV 
Of: 
Leden → bestuur → (B)ALV 
Of: 
Leden → 1/10 deel van de stemgerechtigde afgevaardigden middels een onderbouwde 
(en ondertekende) motie → bestuur → (B)ALV 
 
Een andere route zal kunnen leiden tot verwarring, commotie en brengt dan (vaak 
onbedoeld) de schijn mee van onheuse bedoelingen. Inmiddels is er tussen bestuur en 
Mirwais constructief overleg gevoerd en zal in het vervolg zijn communicatie over een BALV 
naar alle stemgerechtigde leden verlopen, waarbij het bestuur vooraf geïnformeerd zal 
blijven. 
 
Het bestuur wijst overigens op de onmogelijkheid om een dergelijke BALV onder de huidige 
COVID-19 maatregelen op relatief kortere termijn naar behoren te kunnen (laten) 
organiseren. 
 
IWF in het nieuws 
Velen van u volgen de ontwikkelingen binnen en rondom de IWF. 
Het McLaren rapport legde uiterst pijnlijk maar wel heel helder een bestuurlijk 
onacceptabele gang van zaken bloot binnen de “Executive Board” van de IWF. Niet lang 
daarna werd de toenmalige voorzitter/President uit zijn functie ontslagen en werd er een 
crisis team aangesteld om de broodnodige hervormingen binnen de IWF door te kunnen 
voeren. 
Daarbovenop stond de toenemende druk van het IOC om de anti doping maatregelen 
binnen het gewichtheffen drastischer aan te pakken. 
 
Inmiddels nemen veel federaties/bonden een standpunt in maar daarbij blijkt herhaaldelijk 
dat niet alle informatie die naar buiten lekt, feitelijk te onderbouwd is. De waarschuwing van 
de EB van IWF en van veel bonden is dan ook op zijn plaats: pas op met conclusies trekken 
welke het imago van het gewichtheffen verder zouden kunnen schaden, dit zou namelijk ook 
een indruk kunnen wekken bij IOC om verregaande maatregelen te treffen welke het 
gewichtheffen drastisch zouden kunnen schaden. 
 
Inmiddels wordt gehoor gegeven aan een door veel bonden ondersteund verzoek om zo 
spoedig als mogelijk een IWF congress uit te roepen, met name bedoeld om invloed uit te 
kunnen oefenen op het IWF verander proces, de nieuw te formuleren IWF statuten en de 
verkiezing van een nieuwe voorzitter. 
Ook het bestuur van de NGB heeft verklaard dit proces te ondersteunen. 
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In de nabije toekomst zal deze invloed ook op een directere manier bewerkstelligd kunnen 
worden, er zijn recent de volgende commissies binnen IWF goed gekeurd: 
Ethics and Disciplinary Commission 
Reform and Governance Commission 
Daarbuiten is ook al een zogenaamde atleten commissie uitgeroepen en ingericht. 
 
Wij vragen u om de emoties onder controle te houden en inzake deze ontwikkelingen bij de 
IWF niet ongefundeerd te willen reageren via social media, dit komt de reputatie van het 
gewictheffen namelijk nooit ten goede. Het bestuur van de NGB staat ter beschikking voor 
eventuele vragen en/of aanvullende informatie. 
 
NGB reglementen 
Voor de volledigheid wijst het bestuur u aanvullend op de NGB reglementen, welke 
aanvullend op de NGB statuten zijn ontwikkeld. 
Zoals de statuten voorschrijven vindt u deze via de NGB website. 
Met name zaken die aanvullend wedstrijden (nationaal en internationaal) aangaan zij voor 
atleten en hun coaches alsmede de potentiële organisatoren van nationale wedstrijden van 
belang. 
Deze vindt u overwegend hier: https://dutchweightlifting.nl/wedstrijden 
(gebruik het interactieve menu). 
Aanvullend treft u waardevolle informatie aan op de verschillende Commissie pagina’s, 
waarbij ik hier graag van de gelegenheid gebruik maak om de Cie wedstrijdzaken onder de 
aandacht te brengen: https://dutchweightlifting.nl/commissie-wedstrijdsportzaken 
Hier zal binnenkort ook een DRAAIBOEK worden gepubliceerd ter ondersteuning van het 
organiseren van wedstrijden. 
 
Tot zover een korte update vanuit het bestuur van de NGB. 
Spoedig na de komende NOC*NSF ALV zult u weer aanvullend worden geïnformeerd. 
 
In de tussentijd blijft uw bestuur ter beschikking. 
Met sportieve groet, 
 
Namens het bestuur 
Eric Jan Kwekkeboom 
Secretaris NGB 
a/i Penningmeester NGB. 
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