Agenda Bondsraad
22 juni 2019
DeWeerelt van Sport, Utrecht
1. Mededelingen
2. Notulen en actielijst vergadering 15 december 2018

(bijlage)

3. Verslag informele Bondsraad 23 maart 2019

(bijlage)

4. Financiële en beleidsmatige verantwoording 2018
a) Eindrapportage Jaarplan 2018
b) Jaarrekening en Jaarverslag 2018
c) Terugkoppeling Financiële Commissie
d) Decharge Bondsbestuur
e) Proces en communicatie beleidskader bij afwijking van de begroting

(bijlagen)
(bijlage)

(bijlage)

5. Toelichting op Topsport en talentontwikkeling
6. Strategische lijnen ontwikkeling volleybal in Nederland
a) Versterken verenigingen: vergroten lokale impact en relevantie
b) Contouren toekomstvisie Eredivisie
c) Vervolg herijking jeugdbeleid
d) Flexibilisering competitie

(bijlage)

7. Evenementen 2019
a) Toelichting ticketingsstrategie VNL en EK mannen
b) Overzicht side events EK mannen
8. Wijzigingen reglementen
a) Overzicht wijzigingsvoorstellen
b) CMV Spelregels 2019-2021
c) Publicatie 2.3 Verkiezing bondsraadleden
9. Benoemingen en afscheid
a) Financiële Commissie
b) Strafcommissie
c) Bondsbestuur
10. Rondvraag & WVTTK

(bijlagen)
(bijlage)
(bijlage)

Toelichting op de agenda
Punt 2: Notulen en actielijst vergadering 15 december 2018
De Bondsraad wordt verzocht het verslag van 15 december 2018 vast te stellen.
Punt 3: Verslag informele Bondsraad 23 maart 2019
De Bondsraad wordt verzocht het verslag van 23 maart 2019 vast te stellen.
Punt 4a: Eindrapportage Jaarplan 2018
De Bondsraad wordt geïnformeerd over de eindrapportage van het Jaarplan 2018.
Punt 4b: Jaarrekening en jaarverslag 2018
De Bondsraad wordt verzocht de jaarrekening en het jaarverslag 2018 vast te stellen, na een
toelichting door de penningmeester en de Financiële Commissie.
Punt 4d: Decharge Bondsbestuur
De Bondsraad wordt verzocht decharge te verlenen aan het Bondsbestuur voor het gevoerde
(financiële) beleid in 2018.
Punt 4e: Proces en communicatie beleidskader bij afwijking van de begroting
De Bondsraad wordt verzocht in te stemmen met het proces en de communicatie m.b.t. het
voorgestelde beleidskader bij afwijking van de begroting.
Punt 5: toelichting op Topsport en Talentontwikkeling
De Bondsraad wordt door technisch directeur Joop Alberda geïnformeerd over de
ontwikkelingen rondom topsport en talentontwikkeling.
Punt 6: Strategische lijnen ontwikkeling volleybal in Nederland
Ter bespreking met de Bondsraad wordt het beleidskader gepresenteerd m.b.t. de volgende
punten:
a) Versterken verenigingen: vergroten lokale impact en relevantie
b) Vervolg herijking Jeugdbeleid
c) Flexibilisering competitie
d) Contouren toekomstvisie Eredivisie
Punt 7a: Toelichting ticketingsstrategie VNL en EK mannen
Als vervolg op de investeringen die 1,5 jaar geleden zijn gedaan op het gebied van online
marketing, wordt de Bondsraad meegenomen in de effecten daarvan op de ticketingstrategie
voor de Volleyball Nations League en het EK mannen.
Punt 7b: Overzicht side events EK mannen
De Bondraad wordt geïnformeerd over alle side events rondom het EK mannen.
Punt 8a: Wijzigingen Reglementen
De Bondsraad wordt verzocht in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in het Wedstrijdreglement, waaronder het geheel nieuwe reglement Wedstrijdreglement Hoofdstuk 3 Volleybal
CMV, en het reglement Strafzaken.

Punt 8b: CMV spelregels 2019-2021
De Bondsraad wordt geïnformeerd over de nieuwe CMV spelregels die gelden voor het seizoen
2019-2020 en 2020-2021.
Punt 8c: Publicatie 2.3 Verkiezing bondsraadleden
De Bondsraad wordt verzocht in te stemmen met de nieuwe Publicatie 2.3 Verkiezing
bondsraadleden, opgesteld omdat de wens bestond om deze procedure helder vast te leggen.
Punt 9a: benoemingen en afscheid: Financiële Commissie
De heer J. Hoeksta is afgetreden als lid van de Financiële Commissie. Het Bondsbestuur stelt
voor om de heer M. Mijnsbergen in zijn plaats te benoemen. De Bondsraad wordt gevraagd om
in te stemmen met de benoeming van de heer M. Mijnsbergen als lid van de Financiële
Commissie.
Punt 9b: Benoemingen en afscheid: Strafcommissie
Conform het Huishoudelijk Reglement is mevrouw Mr. I. van Dongen aan het einde gekomen
van haar termijn als voorzitter van de Strafcommissie. Zij stelt zich herkiesbaar.
Het Bondsbestuur stelt voor om mevrouw Mr. I. van Dongen te herbenoemen als voorzitter van
de Strafcommissie.
Punt 9c: Benoemingen en afscheid: Bondsbestuur
Conform het Huishoudelijk Reglement is de heer R. Bergwerff aan het einde gekomen van zijn
termijn als regiovoorzitter Zuid qq lid van het Bondsbestuur. Hij stelt zich herkiesbaar.
De Regio Zuid stemt binnenkort via digitale weg over de herbenoeming van de heer Bergwerff.

