Geachte OSSH-Leden,

Naar aanleiding van diverse mailberichten van verontruste sponsoren met betrekking tot de
bestuurscrisis bij SC-Heerenveen wenst het OSSH-bestuur u als navolgend te berichten.
Het OSSH-bestuur heeft moeten constateren dat er een onwerkbare situatie is ontstaan binnen het
zevenkoppig bestuur van de club, de One Tier Board. Deze situatie is zeer zorgwekkend en schadelijk
voor de gehele voetbalorganisatie en vormt daarmee een bedreiging voor de continuïteit van onze
club. Als OSSH- bestuur maken we geen deel uit van de One Tier Board (OTB). We hebben daarom
onze zorgen hierover -die bij alle sponsoren aanwezig zijn- neergelegd bij de drie vertegenwoordigers
van de OSSH binnen het 10-koppig Stichtingsbestuur. Het Stichtingsbestuur is het (hoogste) orgaan
binnen de clubstructuur en daarmee het aangewezen orgaan om in te grijpen indien binnen de OTB
een onwerkbare situatie is ontstaan en dit OTB (bestuur/directie) vervolgens niet zelfstandig in staat is
tot een oplossing te komen in het belang van de club.
Het Stichtingsbestuur heeft aldus de leiding in deze om tot een passende en werkbare oplossing te
komen ten behoeve van de club en al haar stakeholders. Wij hebben daarom middels onze
vertegenwoordigers in het Stichtingsbestuur verzocht daadkrachtig in te grijpen.
Het onderzoek van Vaessen-Koopman bevestigt de zorgwekkende situatie binnen de club en stuurt
aan op een verschuiving van taken en functies binnen de OTB. Het OSSH-bestuur is echter van
mening dat dit, gelet op de ernstig verstoorde onderlinge verhoudingen binnen de OTB, niet tot de
gewenste oplossing gaat leiden. Het OSSH- bestuur heeft dit standpunt ook aan haar
vertegenwoordigers in het Stichtingsbestuur medegedeeld en verzocht in te brengen. Inmiddels is
gebleken dat de aangedragen oplossing van Vaessen-Koopman op voordracht van het
Stichtingsbestuur niet is geaccepteerd door de voltallige OTB.
Het OSSH-bestuur is van mening dat verder functioneren van de huidige OTB of een deel daarvan
niet in het belang van de club is, reden waarom onze vertegenwoordigers is verzocht in te brengen in
het Stichtingsbestuur afscheid te nemen van de huidige OTB. Daaraan wordt toegevoegd dat het
Stichtingsbestuur de procedure en selectie van nieuwe bestuurskandidaten op een zorgvuldige wijze
moet laten plaatsvinden en daarop actief zal moeten toezien aan de hand van vooraf opgestelde
profielschetsen en functieomschrijvingen.
Het is aan onze vertegenwoordigers binnen het Stichtingsbestuur om met kennis van zaken
beslissingen te nemen en zulks met in achtneming van de door het OSSH-bestuur gegeven opvatting.
Dit proces is in volle gang. De OSSH staat op relatieve afstand in dit proces omdat de
vertegenwoordiging van de OSSH binnen het Stichtingsbestuur drie van de tien stemmen betreft,
aldus een minderheid.
Wij zullen u als bestuur vanuit onze positie daar waar mogelijk informeren over verdere
ontwikkelingen. Wij betreuren de gehele gang van zaken ten zeerste.

Met vriendelijke groet,
Het OSSH bestuur

