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Erevoorzitter: 'Geen toekomst voor SFH' 
door Han Haveman  
 
NIJVERDAL - Jan Karmerood was twintig jaar (1971-1991) bestuurslid van de Sportfederatie 
Hellendoorn (SFH), waarvan de laatste twaalf jaar als voorzitter. Voor zijn verdiensten werd hij 
later zelfs benoemd tot erevoorzitter. Een jaar na zijn aftreden als SFH-preses werd de altijd 
drukke Nijverdaller voorzitter van voetbalvereniging De Zweef, één van de grootste sportclubs in 
de gemeente Hellendoorn, die onder Karmeroods opvolger Jan-Pieter van Vree bij herhaling liet 
weten haar eigen boontjes heel goed zelf te kunnen doppen en de SFH daarvoor niet nodig te 
hebben. En De Zweef staat in die opvatting zeker niet alleen. Dit tot grote frustratie van de huidige 
SFH-bestuurders, die stellen dat ze links en rechts worden gepasseerd door de sporters, die zij 
juist willen vertegenwoordigen. Vandaar dat terecht de vraag wordt opgeworpen of de SFH nog 
wel toekomst heeft.  
Karmerood beantwoordt die vraag met een helder 'nee'. Volgens hem heeft de SFH in haar 
huidige vorm geen bestaansrecht meer, omdat de aangesloten clubs het orgaan niet meer serieus 
nemen. "De sportverenigingen hebben blijkbaar geen of onvoldoende vertrouwen in het bestuur 
en de manier waarop deze hun belangen bij de gemeente behartigt. Daarom gaan zij allerlei 
zijpaden bewandelen", concludeert hij om te vervolgen: "Dan is de opheffing van de SFH een 
logische vervolgstap." De erevoorzitter omschrijft het huidige SFH-bestuur als een 'stel losse 
kippen', dat zonder enige daadkracht opereert.  
"Wanneer hebben we nu voor het laatst van die club gehoord?", vraagt hij zich hardop af. Hij 
noemt het feit dat hij als erevoorzitter al diverse jaren geen uitnodiging meer heeft ontvangen voor 
de algemene ledenvergaderingen van de SFH tekenend voor de inzet van het huidige bestuur. 
Hoewel hij in dat licht bezien wel enig begrip kan opbrengen voor de handelwijze van enkele 
sportclubs, noemt hij die toch 'ongepast'.  
Hij herinnert er fijntjes aan dat alle bij de SFH aangesloten sportclubs zowel de statuten als het 
huishoudelijk reglement van dit orgaan hebben ondertekend en zich daarmee feitelijk hebben 
verplicht de SFH minimaal te informeren over eventuele problemen en wensen en de SFH hierbij 
in te schakelen. Dat gebeurt de laatste jaren echter in steeds mindere mate. Mondige 
sportbestuurders richten zich rechtstreeks tot de sportwethouder, ambtenaar van sportzaken of de 
Bestuurscommisssie voor Lichamelijke Oefening en de Sport (Blos) in de gemeente Hellendoorn. 
Mocht worden besloten de SFH op te doeken, dan voorziet Karmerood nog wel één probleem. 
Momenteel maken vier bestuurders van de SFH deel uit van de Blos. Als die wegvallen moet 
volgens hem een andere manier worden gevonden, waarop de sportclubs hun belangen bij de 
gemeenten voor het voetlicht kunnen brengen. Dat het opheffen van de SFH automatisch ook 
verstrekkende consequenties heeft voor het voortbestaan van de Blos was in de laatste jaren van 
de vorige eeuw een zeer belangrijke reden om de SFH nieuw leven in te blazen.  
In 1998 was de SFH op sterven na dood en werd een commissie van goede diensten in het leven 
geroep om een oordeel te geven over het voortbestaan van dit orgaan. Voorzitter van die 
commissie was Jan Karmerood. De erevoorzitter kan zich nog goed herinneren dat de commissie 
een enquête stuurde naar alle sportclubs in de gemeente, maar dat de respons zo minimaal was 
dat hij en de andere commissieleden slechts konden concluderen dat de SFH nauwelijks nog 
draagvlak had bij de clubs en daarom moest worden opgeheven.  
Tijdens een tumultueuze vergadering in hotel Buursink meldden zich echter diverse 
sportbestuurders, die de SFH nog een kans wilden geven. En nu?  Het voortbestaan van de 
Sportfederatie Hellendoorn (SFH) hangt aan een zijden draadje. Vanavond wordt over de 
toekomst van dit sportorgaan beslist. 
 
 


