
 

Agenda Bondsraad 
27 juni 2020 

Via Teams 

  

1. Opening 

 

2. Mededelingen en impact Corona maatregelen 

a. Stand van zaken Sport en Evenementen in Nederland 

b. Stand van zaken Nevobo organisatie 

 

3. Notulen en actielijst vergadering 14 december 2019    (bijlage)  
 

4. Notulen van het formele deel van de Informele Bondsraad 4 april 2020 (bijlage) 
 

5. Financiële en beleidsmatige verantwoording 2019 

a) Eindrapportage Jaarplan 2019      (bijlage) 

b) Jaarrekening en Jaarverslag 2019      (bijlage) 

c) Terugkoppeling Financiële Commissie 

d) Decharge Bondsbestuur 
 

6. Strategische lijnen ontwikkeling volleybal in Nederland     

a) Vooruitblik op de ontwikkeling richting nieuwe seizoen 

b) Professionalisering: vergroten lokale impact volleybal 

c) Stand van zaken Eredivisie  

 

7. Wijzigingen reglementen 

a) Uitgangspunten “zij-instroom” tbv P.3.2 Promotie- / degradatieregeling (bijlage) 

 

8. Benoemingen en afscheid 

a) Financiële Commissie 
 

9. Rondvraag & WVTTK 

  



 

Toelichting op de agenda 
 

Punt 2: Mededelingen en impact Corona maatregelen 

De Bondsraad wordt bijgepraat over ontwikkelingen die spelen en de impact van de Corona 

maatregelen op de volleybalsport en de Nevobo als organisatie. 

Punt 3: Notulen en actielijst vergadering 14 december 2019 

De Bondsraad wordt verzocht de notulen van de vergadering van 14 december 2019 vast te 

stellen. 

Punt 4: Notulen van het formele deel van de informele Bondsraad 4 april 2020 

De Bondsraad wordt verzocht de notulen van het formele gedeelte van de vergadering van 4 

april 2020 vast te stellen. 

Punt 5a: Eindrapportage Jaarplan 2019 

De Bondsraad wordt geïnformeerd over de eindrapportage van het Jaarplan 2019. 

Punt 5b: Jaarrekening en jaarverslag 2019 

De Bondsraad wordt verzocht de jaarrekening en het jaarverslag 2019 vast te stellen, na een 

toelichting door de penningmeester en de Financiële Commissie. 

Punt 5d: Decharge Bondsbestuur 

De Bondsraad wordt verzocht decharge te verlenen aan het Bondsbestuur voor het gevoerde 

(financiële) beleid in 2019. 

Punt 6: Strategische lijnen ontwikkeling volleybal in Nederland 

Ter bespreking met de Bondsraad worden de ontwikkelingen gepresenteerd m.b.t. de volgende 

punten:    a) Vooruitblik op de ontwikkeling richting nieuwe seizoen 

b) Professionalisering: vergroten lokale impact volleybal 

c) Stand van zaken Eredivisie  

Gezien de impact van de Corona maatregelen wordt er nog geen uitgewerkt plan voor de 

toekomst van de Eredivisie ter besluitvorming voorgelegd. De Bondsraad wordt bijgepraat over 

de afwegingen, genomen stappen en de planning voor de komende periode richting 

besluitvorming bij de Bondsraad van december 2020. 

Punt 7a: Wijzigingen Reglementen 

De Bondsraad wordt verzocht in te stemmen met de voorgestelde aanpak voor “zij-instroom” 

van teams in een klasse waar zij reglementair geen recht toe hebben. Bij akkoord zal dit t.z.t. in 

richtlijn P3.2 (promotie en degradatieregeling) worden doorgevoerd.  

Punt 8a: Benoemingen en afscheid 

Conform het Huishoudelijk Reglement is de heer F. Sterk aan het einde gekomen van zijn termijn 

als lid (sinds vorig jaar als voorzitter) van de Financiële Commissie. Hij stelt zich herkiesbaar.   

Het Bondsbestuur stelt voor om de heer Sterk te herbenoemen als voorzitter van de Financiële 

Commissie.  


