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BONDSRAADSVERGADERING D.D. 21 NOVEMBER 2020 – BESLUITENLIJST 
 
Aanwezig: 
Functiezetel Atletencommissie Arjan Huiden * 
Functiezetel Breedtesport Renzo Koops 
Functiezetel Marketing & Externe communicatie Maurice Seijkens 

Functiezetel Opleidingen  Wim Vreeburg 
Functiezetel Topsport Herman Ijzerman 
Functiezetel Wedstrijdsport Wido Engelen  *

* vanaf agendapunt 4 in functie 
 
Afdelingen 
Holland-Noord Ron Doevendans, John Kossen 
ZuidWest Sophie Dijkers, Roger van der Hammen 
West Maria ter Hoek, Piet van Egmond (ook lvv) 
Noord Alfons Brink, Annet Sieljes 

Limburg Maurits Gommans, Remie Vliex 
Gelre Wim van Breenen 
Midden Wim Kielen, Peter Bouwman 
Oost Bob Kelderman 

 
Hoofdbestuur Wim van der Burgt, André Eerland, Irene Faber, Stefan Heijnis, Eline Rondaij, Jan Simons, Jan-Gerard Wever 
Bondsbureau: Ineke de Graaf, Antoinette de Jong, Teun Plantinga, Dennis Rijnbeek, Achim Sialino, Marthijn van der Wal 
Ereleden Igor Heller (tevens Reglementscommissie), Paul Koopman, Ton Willems 
Leden van verdienste Jos van den Berg, Gerard van Giessen, Kees Kamp, Ina Wiekart 
 
Overige belangstellenden 
Arjen Kreike – voorzitter Holland-Noord – vertegenwoordiger CvV 
Michel Ebben – AB Gelre 
Martijn Haalman – voorzitter West 

 
Fokke Kraak - Penningmeester Oost 
Matthias Dul – Afdelingsondersteuner Noord 
Mari de Graaf 

 
AFWEZIG met kennisgeving: 
Bondsraadsleden:  Peter Bakker – plv West, Ingeborg van den Boorn – Gelre, Bert van Schaik - plv Midden  
Hoofdbestuurslid Peter Hanning 
Ereleden Ad Bouwman, Henny Sackers 
Leden van verdienste Ron Adriaans (tevens CvB), Jos van den Berg, Frank Berteling, Jacques Derksen (tevens FBC),  
 Angelo Eikmans, Wim Fassotte, Koen Jacobs, Jolanda Paardekam  
Voorzitter TUC Gerard Beelen 
  



Besluitenlijst – BRV 21 november 2020  
 
 

Ag. Omschrijving Besluit / Ter informatie 

1 Opening en vaststelling agenda Om 10.00 uur – 18 stemgerechtigde leden zijn aanwezig 

  Besluit: De BRV besluit de van afdelng West ontvangen brief in te voegen na 
de documenten over de Taskforce.  

  Besluit: agendapunt 7b wordt behandeld vóór 7a. 

 Eline Rondaij laat weten dat zij om persoonlijke redenen aftreedt als HB-
lid. Het jeugdbeleid wordt tijdelijk waargenomen door Irene Faber. 

Ter informatie 

 Frank Lequin zit aan zijn maximale zittingstermijn van 9 jaar als BR-lid. 
Hij wordt benoemd tot drager van het onderscheidingsteken. Het speldje 
en de oorkonde worden op een gepast moment fysiek uitgereikt. 

Ter informatie 

  Besluit: De BRV stelt unaniem de agenda vast conform het aangepaste 
voorstel. 

   

2 Mededelingen en ingekomen stukken  

a.  Terugkoppeling bezoek aan de afdelingen 
(staat op de website https://www.nttb.nl/wp-
content/uploads/2020/11/Aandachtspunten-uit-de-bezoeken-van-het-
HB-aan-de-afdelingen.pdf 

Ter informatie 

b. Beantwoording schriftelijk gestelde vragen Ter informatie 

c. Opdracht van de Taskforce Besluit: De BRV besluit unaniem om in februari een bijeenkomst te beleggen 
met de BRV, het HB, het Bb en de afdelingen om de voortgang van het 
veranderproces de bespreken en een plan van aanpak af te stemmen. 
Besluit: De BRV besluit om de voorbereiding van deze bijeenkomst aan het HB 
te delegeren. 

d. Brief van afdeling West inzake de inzet van AO’s Ter informatie 

   

3 Besluiten- en actielijst Bondsraadsvergadering 4 juli 2020  

a. Besluitenlijst BRV van 4 juli 2020 Besluit: De BRV stelt unaniem de besluitenlijst van de BRV van 4 juli 2020 vast. 

b. Voortgang actielijst per 15 november 2020 Ter informatie  

   

4 Verkiezing Bondsraadsleden op de functiezetels Wedstrijdsport en 
Atletencommissie 

 

a. Wido Engelen Besluit: De BRV benoemt unaniem Wido Engelen tot Bondsraadslid op de 
functiezetel Wedstrijdsport. 

b. Arjan Huiden Besluit: De BRV benoemt unaniem Arjan Huiden tot Bondsraadslid op de 
functiezetel Atletencommissie. 

https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2020/11/Aandachtspunten-uit-de-bezoeken-van-het-HB-aan-de-afdelingen.pdf
https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2020/11/Aandachtspunten-uit-de-bezoeken-van-het-HB-aan-de-afdelingen.pdf
https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2020/11/Aandachtspunten-uit-de-bezoeken-van-het-HB-aan-de-afdelingen.pdf


 Vanaf dit punt zijn 20 stemgerechtigde leden aanwezig.  

   

5. Beleidsplannen en projectplannen  

a. Visie op Jeugdsport  Besluit: De BRV stelt de visie op Jeugdsport vast met 13 stemmen voor en 7 
onthoudingen. 

b. Visie op Wedstrijdsport Besluit: De BRV stelt unaniem de visie op Wedstrijdsport vast. 

c. Herstructurering talentontwikkeling NTTB Besluit: De BRV stelt unaniem de herstructurering talentontwikkeling vast. 

d. MJBP 2021+ Landelijk Besluit: De BRV stelt het MJBP 2021+ landelijk unaniem vast. 

e. Activiteitenplannen afdelingen  Ter informatie 

   

6 Financiën  

a. Rapportage van de Financiële Commissie  Ter informatie  

b. Begroting 2021 (incl. budgetaanvraag afdelingen en tarievenlijst)  Besluit: De BRV stelt unaniem de begroting 2021 vast. 

c. Financiële stand van zaken t/m 3e kwartaal 2020 Ter informatie 

   

7 Bestuurlijke zaken   

b Reglementswijzigingen   

i Statuten Besluit: De BRV stelt unaniem de wijzigingen in de Statuten vast. 

Ii Algemeen Reglement Besluit: De BRV stelt unaniem de wijzigingen in het Algemeen Reglement vast. 

iii Competitiereglement Besluit: de BRV stelt unaniem de wijziging van het Competitiereglement vast. 

iv Afdelingsreglement Besluit: De BRV stelt unaniem de wijzigingen in het Afdelingsreglement vast. 

v Reglement van Orde van de Bondsraad Besluit: De BRV stelt unaniem de wijzigingen in het Reglement van Orde van 
de Bondsraad vast. 

vi Anti-Dopingreglement Besluit: De BRV stelt unaniem de wijziging van het Anti-Dopingreglement vast. 

   

a Werkgroep Jubilea en onderscheidingen  

i Voorstel aanpassing decoratiestelsel Besluit: de BRV besluit unaniem tot het instellen van dit beleid. 

   

ii Benoeming leden Commissie Onderscheidingen Besluit: De BRV benoemt de leden van de Commissie Onderscheidingen bij 
acclamatie 

   

8/9 W.v.t.t.k./Rondvraag  

 Roger van der Hammen vraagt naar de behandeling van de brief van 
afdeling West. 
De voorzitter antwoordt dat deze wordt meegenomen in de discussies 
over de structuurverandering van de bond.. 

 

 Wim Kielen spreekt de hoop uit dat het HB snel naar opvolging voor de 
vacature portefeulle Jeugdzaken zoekt. Hij is van mening dat deze 
functie een belangrijke is. 

 



De voorzitter antwoordt dat de portefeuille Jeugdzaken tijdelijk wordt 
waargenomen door Irene Faber en dat het HB gaat zoeken naar 
vervanging. 
 
Wim Kielen vraagt naar de gevolgen voor de NTTB als de subsidies in 
de toekomst niet meer worden verdeeld door NOC*NSF maar door de 
Sportraad. 
De voorzitter antwoordt dat dit zeer recent bekend is geworden en dat 
hierover nadere informatie wordt gegeven 

 Maurice Seijkens vraagt in verband met de covid-19 situatie aan de 
Bondsraadsleden hoe we verder moeten gaan met  de competitie. 
 
Daarnaast vraagt hij of er een plan is om de leden te behouden, b.v. 
door teruggave van de competitietoeslag. 
De voorzitter antwoordt dat de situatie de dagelijkse en uitgebreide 
aandacht heeft. Hij wijst erop dat het HB met de BRV moet overleggen 
over de teruggave van gelden. Het HB overlegt met de afdelingen om de 
hervatting en het uitspelen van de competities af te stemmen. 

 

 Annet Sieljes vraagt wie het initiatief neemt voor de brainstormsessie 
van de Taskforce half februari. 
De voorzitter antwoordt dat het HB een procesvoorstel maakt. 
 
Zij vraagt ook naar de begeleiding door een externe partij. 
De voorzitter antwoordt dat hierover wordt overlegd met de 
agendacommissie. 

 

 Wim van Breenen reageert op de stelling van Maurice Seijkens en laat 
weten dat nog niet duidelijk is hoe de situatie zich gaat ontwikkelen. Hij 
stelt voor om de acties hiervoor bij het HB te laten. 
 
Daarnaast is hij van mening dat het niet nodig is om een externe partij te 
betrekken bij de brainstormsessie omdat er voldoende expertise 
beschikbaar is. Het zou hooguit om een externe dagvoorzitter gaan. 

 

 Piet van Egmond laat weten dat hij ontevreden is over de antwoorden 
die hij op zijn financiële vragen gekregen heeft. 
De voorzitter antwoordt dat hij bereid is om met hem en de SRC 
hierover het gesprek aan te gaan. 

 

 Wim van Breenen ziet in de chat discussie over de te organiseren 
bijeenkomst Taskforce. Hij vraagt of Stefan Heijnis van mening is dat 
externe begeleiding moet worden ingehuurd. 

 



Stefan Heijnis antwoordt dat dit voor februari niet nodig is, maar zou dit 
voor het vervolg wel adviseren.. 
In het verlengde hiervan wordt gevraagd of Maurits Gommans zich toch 
nog beschikbaar wil houden. 

 Bob Kelderman reageert dat het goed is dat een overleg tussen Piet, 
de SRC en het HB wordt gepland. 
 
Hij sluit zich aan bij de reactie van Stefan Heijnis en vraagt om een 
duidelijke scheiding aan te houden tussen het proces en de inhoud. De 
ervaring is dat de kennis intern aanwezig is, ook in communicatieve zin. 
Hij laat weten dat hij altijd bereid is om deel te nemen. 

 

 Ron Doevendans vraagt naar de data van de BRV’s in 2021 
Geantwoord wordt dat de BRV’s gepland zijn op zaterdag 26 juni en 27 
november.. 

 

 Wim Vreeburg laat weten dat hij blij is dat goed gediscussieerd is en 
dat coronaproof vergaderd kon worden 

 

 Alfons Brink vindt dat goede besluiten zijn genomen.  

 De voorzitter bedankt Maurits Gommans voor zijn inzet in de Taskforce..  

10 Sluiting Om 15.48 uur 

 
 
 
 


