Agenda Bondsraad
15 december 2018
DeWeerelt van Sport, Utrecht
1. Mededelingen en ingekomen stukken
a. Terugblik Volleybalzomer 2018
2. Notulen en actielijst vergadering 23 juni 2018

(bijlage)

3. Volleybal Agenda 2017+
a. Voortgangsrapportage 2018
b. Jaarplan 2019

(bijlagen)

4. Financiën
a. Forecast realisatie 2018
b. Begroting 2019
c. Stimuleringsbijdrage 2019
d. Vernieuwd voorstel beleidskader bij afwijking van de begroting

(bijlage volgt)
(bijlage)
(bijlage volgt)

5. Update ontwikkelingen toekomst Eredivisie

(bijlage)

6. Evenementen en partnerships
a. EK Mannen 13 t/m 29 september 2019
b. Bid WK dames 2022
7. Benoemingen en afscheid
a. Bondsbestuur
8. Rondvraag & WVTTK

(bijlage volgt)

Toelichting op de agenda
Punt 2: Notulen en actielijst vergadering 23 juni 2018
De Bondsraad wordt verzocht het verslag van 16 december 2017 vast te stellen.
Punt 3a: Voortgangsrapportage 2018
De Bondsraad wordt geïnformeerd over de voortgangsrapportage van het Jaarplan 2018. Met onder
andere aandacht voor de voortgang pilot Versterken Verenigingen, een eerste terugkoppeling over
de consultatierondes die zijn gehouden over de competitie reglementen en competitie vormen en
een terugkoppeling omtrent de aanwijzingen van scheidsrechters in de eigen hal.
Punt 3b: Jaarplan 2019
De Bondsraad ontvangt een memo waarin de belangrijkste zaken omtrent het jaarplan 2019 zijn
beschreven. Daarnaast is net als in voorgaande jaren een uitwerking gemaakt van de ambities,
doelstellingen en activiteiten.
Punt 4a: Forecast realisatie 2018
De Bondsraad wordt geïnformeerd over de eerste inzichten wat betreft de forecast van de realisatie
2018.
Punt 4c: Begroting 2019
De Bondsraad wordt verzocht de begroting 2019 vast te stellen, na een toelichting door de
penningmeester en de Financiële Commissie.
Punt 4b: Stimuleringsbijdrage 2019
De Bondsraad wordt verzocht de Stimuleringsbijdrage 2019 vast te stellen, na een toelichting door
de penningmeester en de Financiële Commissie.
Punt 4d: Vernieuwd voorstel beleidskader bij afwijking van de begroting
De Bondsraad wordt gevraagd om in te stemmen met het voorgestelde beleidskader bij afwijking
van de begroting, na een toelichting door de penningmeester en de Financiële Commissie.
Punt 5: Update ontwikkelingen toekomst Eredivisie
De Bondsraad wordt geïnformeerd over de omgang met de licentie eisen voor seizoen 2019-2020 en
de vervolgstappen voor de aankomende periode om tot een vernieuwde visie voor de toekomst van
de Eredivisie te komen.
Punt 6: Evenementen en partnerships
De Bondsraad wordt geïnformeerd over de strategische evenementenkalender en de ontwikkelingen
rondom partnerships.
Punt 7a: Benoemingen en afscheid: Bondsbestuur
Conform de Statuten is de heer F. Muijzers aan het einde gekomen van zijn termijn als Regiovoorzitter
West q.q. lid van het Bondsbestuur. Hij stelt zich niet herkiesbaar.
De Regioraad West zal op 26 november a.s. komen tot de voordracht van een kandidaat voor zijn
opvolging. De Bondsraad wordt gevraagd hier een besluit over te nemen.
Conform de Statuten is de heer G. Hulshof aan het einde gekomen van zijn termijn als vice-voorzitter
van het Bondsbestuur. Hij stelt zich herkiesbaar. Het Bondsbestuur stelt voor om de heer Hulshof
opnieuw te benoemen.

