BONDSRAADSVERGADERING D.D. 21 NOVEMBER 2020 – ACTIELIJST
Ag.
1

Omschrijving
Opening en vaststelling agenda
Eline Rondaij treedt af als HB-lid Jeugdzaken.
Frank Lequin is benoemd tot drager van het onderscheidingsteken.
Het speldje en de oorkonde worden op een gepast moment fysiek
uitgereikt.

2
a.
b.
c.

Actie

Wie

In de volgende HB-vergadering de opvolding van
het HB-lid Jeugdzaken bespreken.
Fysiek uitreiken bondsonderscheidingsteken en
oorkonde aan Frank Lequin

HB

Procesvoorstel verandering structuur NTTB maken
Een brainstormbijeenkomst met BRV, HB,
afdelingen en Bb organiseren

HB
HB

Integreren in het procesvoorstel en behandelen
tijdens de bijeenkomst in februari

HB

Af/ Datum

HB

d.

Mededelingen en ingekomen stukken
Terugkoppeling bezoek aan de afdelingen
Beantwoording schriftelijk gestelde vragen
Opdracht van de Taskforce
HB komt met een procesvoorstel om in februari een bijeenkomst te
beleggen en daar met een goede voorbereiding bij elkaar te komen.
De BRV stemt unaniem voor.
Afgesproken wordt dat in februari een bijeenkomst wordt belegd.
Brief van afdeling West inzake de inzet van AO’s

3
a.
b.

Besluiten- en actielijst Bondsraadsvergadering 4 juli 2020
Besluitenlijst BRV van 4 juli 2020
Voortgang actielijst per 15 november 2020

Verwerken in de nieuwe actielijst

HB/Bb

4
a.
b.

Verkiezing Bondsraadsleden op de functiezetels
Wedstrijdsport en Atletencommissie
Wido Engelen
Arjan Huiden

Benoeming verwerken in NAS
Benoeming verwerken in NAS

Bb
Bb

5.
a.

Beleidsplannen en projectplannen
Visie op Jeugdsport

- Werven stagiairs afstudeerstages (budget €
2.500) t.b.v. het verzamelen van data tafeltennis

HB/Bb

Dec. 2020
Feb. 2021

√ 21/11
√ 21/11

b.

Visie op Wedstrijdsport

c.
d.

Herstructurering talentontwikkeling NTTB
MJBP 2021+ Landelijk

e.

Activiteitenplannen afdelingen

6
a.
b.
c.

Financiën
Rapportage van de Financiële Commissie
Begroting 2021 (incl. budgetaanvraag afdelingen en tarievenlijst)
Financiële stand van zaken t/m 3e kwartaal 2020

7
b
i
Ii
iii
iv
v

Bestuurlijke zaken
Reglementswijzigingen
Statuten
Algemeen Reglement
Competitiereglement
Afdelingsreglement
Reglement van Orde van de Bondsraad
Wim Kielen in de andere reglementen is gesproken over
elektronische weg en hier online.
Igor waar langs el. Weg staat is online bedoeld passen we aan.
Anti-Dopingreglement

vi

voor heel jonge jeugd door onderzoek, t.z.t. ook bij
niet-leden
- Inzetten trainers voor pilot (budget € 5.000)
- Uitvoeringsplan Jeugdsport sturen aan BRV
- Bij het sturen van toernooiinformatie aan jeugd en
hun ouders de AVG-regels bewaken en een cc aan
de betreffende verenigingen sturen
- Op korte termijn starten met de activiteiten
(schuiftafeltennis) voor de groep tussen 4 en 6.
- In workshop inbouwen dat jeugd betrokken wordt
bij de vereniging door een “betaald” bijbaantje.
- Invoegen opleiding voor jeugdscheidsrechters
- Aanpassen visie Jeugdsport op basis van de
gemaakte opmerkingen
Uitvoeringsplan Wedstrijdsport in BRV bespreken
Onderzoeken behoefte individuele competities
Aangepaste matrix toesturen aan BRV

HB/Bb
HB/Bb
Bb

half dec. 20

Bb
Bb
Bb
HB

half dec. 20

HB
HB
HB

Juni 21
Juni 21
√ 4/12

MJBP aanpassen om aantrekkelijker te lezen en
inzichtelijker te maken
Bij de afdelingsplannen toevoegen de informatie
over het aantal leden en de budgetberekening

HB/Bb
HB

√ 4/12

Aanpassing bij de notaris laten passeren
Aanpassingen verwerken
Aanpassingen verwerken
Aanpassingen verwerken
Aanpassingen verwerken

HB
Bb
Bb
Bb
Bb

√
√
√
√

Mandaat vastleggen

Bb

a

Werkgroep Jubilea en onderscheidingen

i

Voorstel aanpassing decoratiestelsel

ii

Benoeming leden Commissie Onderscheidingen

8/9

W.v.t.t.k./Rondvraag

10

Sluiting

Toevoegen criteria voor benoeming tot bondsridder
Eventueel jeugdonderscheidingen toevoegen
Informatie over het aanvragen van een
onderscheiding publiceren
Informatie over de Commissie Onderscheidingen
op de website plaatsen

HB
HB
CO

- Brief van afdeling West opnemen bij de
documentatie aanpassing bondsstructuur
- Informatie over de verdeling van subsidies door
de Sportraad i.p.v. NOC*NSF aan de BRV
- Overleg met agendacommissie over begeleiding
door externe partij bij structuurverandering NTTB
- Overleg plannen over financiële zaken met de
SRC

HB

Bb

√

