
DEFINITIEF CONCEPT 
 
 
 

BONDSRAADSVERGADERING D.D. 26 JUNI 2021 – NOTULEN - ACTIELIJST 
  
Ag. Omschrijving Actie Wie Af/ 

Datum 

1 Opening en vaststellen agenda Geen   

2 Mededelingen en ingekomen stukken    

a.  Documenten ter informatie zoals vermeld onder A t/m F  
(bijlagen 22 t/m 27) 

HB-besluiten per 1-7-2021 publiceren Bb √ 

b. Brief van afdeling West van 10 november 2020  Reactie aan afdeling West met de mening van de BRV Bb  

c. Beantwoording schriftelijk gestelde vragen Aanpassingen verwerken Bb √ 

3 Notulen van de Bondsraadsvergadering d.d. 21 november 
2020 en 6 maart 2021 

   

a. Vaststellen besluitenlijst per 21 november 2020 Geen   

b. Vaststellen besluitenlijst per 6 maart 2021 Geen   

c. Voortgang actielijst Verwerken in de nieuwe actielijst HB/Bb 18-11 

4 Jaarverslagen 2020    

a. Algemeen jaarverslag 2020 van het Hoofdbestuur  Geen   

b. Van de Tuchtcommissie Contact met de voorzitter TUC over het vermelden van de 
namen commissieleden 

HB √ 

c.  Van de Commissie van Beroep Geen   

d. Van het College van Arbiters Geen   

e. Van de Reglementscommissie Nieuwe leden voor de RC zoeken HB/Bb  

f. Van de Fondsbeheerscommissie Geen   

5 Financiën    

a. Rapportage van de Financiële Commissie  Onderzoeken mogelijkheden om spaargeld te verspreiden 
over meerdere banken met het oog op maximale garantie. 
Onderzoeken mogelijkheden om rente te ontvangen. 

HB 
 
HB 

√ 
 
√ 

b. Gecumuleerde jaarrekening 2020  Geen   

c. Decharge van het Hoofdbestuur voor het gevoerde beleid en van 
de penningmeester voor het financieel beheer  

Geen   

d. Benoemen accountant Informatie aan Coney Bb √ 

e. Memo omgang teruggang contributie-inkomsten voorjaar 2021 Geen   

6 Samenstelling Hoofdbestuur, Bondsraadsleden op 
functiezetels en Bondsraadscommissies  

   

a. Benoeming Hoofdbestuursleden  Geen   



b. Benoeming leden Bondsraadscommissies  De heer G. Beelen – TUC, A. de Wit – TUC, de heer R. 
Feunekes – CvB, de heer I. Heller – RC en de heer A. 
Bouwman – FBC informeren over hun herbenoeming. 

Bb 
 
 

√  

7 Reglementswijzigingen     

a. Statuten Doorvoeren wijzigingen, voorbereiden voor de notaris Bb  

b. Algemeen Reglement Doorvoeren wijzigingen en publiceren Bb √ 

c. Competitiereglement Doorvoeren wijzigingen en publiceren Bb √ 

8 Presentaties    

a Beleid meisjes en dames Presentatie meesturen met de notulen Bb √ 

b Visie contributiestelsel Geen   

 Lidmaatschap van verdienste voor Peter Hanning Opnemen in overzicht gedecoreerden en jaarverslag 2021 Bb √ 

9 Organisatieontwikkeling    

 Model organisatieontwikkeling dat verder wordt uitgewerkt Verwerken opmerkingen door Jaap Wals 
Verdere bespreking in de werkgroep 

J. Wals 
Wg Oo 

 

10/11 Wat verder ter tafel komt / Rondvraag    

 Peter Bakker vraagt of binnen het HB de portefeuille Veteranen 
is belegd. 
 
Paul Koopman vraagt n.a.v. het integriteitsbeleid om informatie 
uit het NOC*NSF casemanagementsysteem aan de BR te 
verstrekken. 
Voorstellen over Organisatieontwikkeling van alle gremia 
toevoegen. 
De voorzitter roept de leden van de Bondsraad op.  
 
Renzo Koops vraagt naar de budgetten voor het project 
meisjes/vrouwen 
 
Wido Engelen maakt zich zorgen over de omvang en de leeftijd 
van het scheidsrechterscorps en de opleidingen voor 
scheidsrechters. 
 
Arjan Huiden vraagt naar het ontbreken van communicatie over 
het terugbrengen van het aantal wedstrijden in de 1e divisie naar 
7 wedstrijden. 

Beantwoorden vraag onder welk HB-lid de portefeuille 
Veteranen valt 
 
Schriftelijke reactie op de vraag om informatie uit het 
casemanagementsysteem van NOC*NSF. 
 
Oproep aan de NTTB-leden om zitting te nemen in een 
werkgroep. 
Reacties BR-leden inventariseren 
 
Subsidies voor het project meisjes/vrouwen aanvragen 
 
 
Scheidsrechtersopleidingen organiseren 
 
 
 
Het uitgangspunt van hetzelfde speelsysteem voor alle 
divisies nogmaals publiceren 
Communicatie verbeteren 

HB 
 
 
HB 
 
 
HB/Bb 
 
Bb 
 
IF/Bb 
 
 
WB/SRC/ 
Opl 
 
 
Bb 
 
HB/Bb 

√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 

12 Sluiting    

 
 
 


