
 

Agenda Bondsraad 
14 december 2019 
DeWeerelt van Sport, Utrecht 

  

1. Mededelingen en ingekomen stukken 
a. Terugblik Volleybalzomer en evenementen 2019 

 

2. Notulen en actielijst vergadering 22 juni 2019     (bijlage)  
 

3. Volleybal Agenda 2019+ 
a. Voortgangsrapportage 2019 
b. Jaarplan 2020          (bijlage)  
c. Toelichting proces Eredivisie 
d. Herijking Arbitragebeleidsplan       (bijlage) 

 

4. Financiën 
a. Forecast realisatie 2019 

b. Begroting 2020         (bijlagen) 
c. Stimuleringsbijdrage 2020       (bijlage) 

 

5. Topsport & Talentontwikkeling         
a. Toelichting op ontwikkelingen afgelopen jaar en vooruitblik 2020 e.v. door Joop Alberda 

 

6. Aanpak Vergroten lokale impact volleybal       (bijlagen) 
 

7. Evenementen en partnerships  
a. Overzicht evenementen 2020        

 

8. Wijzigingen statuten en reglementen      (bijlage) 
a. Statuten 
b. Reglementen   

 

9. Benoemingen en afscheid 
a. Bondsbestuur  

 

10. Rondvraag & WVTTK 
  



 

Toelichting op de agenda 
 

Punt 2: Notulen en actielijst vergadering 22 juni 2019 
De Bondsraad wordt verzocht het verslag van 22 juni 2019 vast te stellen. 

Punt 3a: Voortgangsrapportage 2019 
De Bondsraad wordt geïnformeerd over de voortgangsrapportage van het Jaarplan 2019. Hier vanuit 
wordt de verbinding gemaakt met het jaarplan en de begroting voor 2020.  

Punt 3b: Jaarplan 2020 
De Bondsraad wordt verzocht het jaarplan 2020 vast te stellen, na een toelichting door de directie.  

Punt 3c: Toelichting proces Eredivisie 
De Bondsraad wordt geïnformeerd over de voortgang van het proces om tot een vernieuwde visie 
voor de toekomst van de Eredivisie te komen. 

Punt 3d: Herijking Arbitragebeleidsplan 
De Bondsraad wordt geïnformeerd over het herijkte Arbitragebeleidplan 2020-2024. 

Punt 4a: Forecast realisatie 2019 
De Bondsraad wordt geïnformeerd over de 1e inzichten van de forecast van de realisatie 2019. 

Punt 4b: Begroting 2020 
De Bondsraad wordt verzocht de begroting 2020 vast te stellen, na een toelichting door de 
penningmeester en de Financiële Commissie. Vanwege de grote impact van het OKT dames en heren 
in januari, zal in februari een herziene begroting worden gepresenteerd. 

Punt 4c: Stimuleringsbijdrage 2020 
De Bondsraad wordt verzocht de Stimuleringsbijdrage 2020 vast te stellen, na een toelichting door 
de penningmeester en de Financiële Commissie. 

Punt 5: Toelichting op Topsport & Talentontwikkeling 
De Bondsraad zal door technisch directeur Joop Alberda worden bijgepraat over de ontwikkelingen 
in het afgelopen jaar en de vooruitblik op 2020 e.v. op het gebied van topsport en talentontwikkeling. 

Punt 6: Aanpak Vergroten lokale impact volleybal 
De Bondsraad wordt verzocht om in te stemmen met het plan Vergroten lokale impact volleybal, na 
een toelichting door de directie. 

Punt 7: Evenementen en partnerships 
De Bondsraad wordt geïnformeerd over de strategische evenementenkalender en de ontwikkelingen 
rondom partnerships. 

Punt 8: Wijzigingen Statuten en reglementen 
De Bondsraad wordt verzocht om in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de Statuten, het 
wedstrijdreglement Competitie Nationale Jeugdkampioenschappen, het wedstrijdreglement 
Beachvolleybalcompetitie en het reglement Strafzaken. 

Punt 9a: Benoemingen en afscheid: Bondsbestuur 
Conform de Statuten is de heer P. Sprenger aan het einde gekomen van zijn termijn als voorzitter van 
het Bondsbestuur. Hij stelt herkiesbaar.  
Het Bondsbestuur stelt voor om de heer Sprenger opnieuw te benoemen. 


