
 

Agenda Bondsraad 
12 december 2020, via Teams 
  

1. Openingswoord door voorzitter Peter Sprenger 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

3. Notulen en actielijst vergadering 27 juni 2020     (bijlage)  

 

4. Presentatie aanpak werkgroep tav rol Bondsraad 
 

5. Impact corona & toekomstbeeld 
 

6. Volleybal Agenda 2020+ 
a. Voortgangsrapportage 2020 
b. Proces nieuwe strategische agenda   
c. Jaarplan 2021          (bijlage) 
d. Toelichting ontwikkeling opleidingsvisie  

 

7. Financiën 
a. Forecast realisatie 2020 

b. Begroting 2021         (bijlagen) 
c. Sportstimuleringsbijdrage 2021      (bijlage) 

 

8. Plan Eredivisie 2021+        (bijlage) 

 

9. Resultaten Vergroten lokale impact volleybal  
 

10. Evenementen en partnerships  
a. Overzicht evenementen 2021 en verder  
 

11. Wijzigingen statuten en reglementen      
a. Statuten         (bijlage) 
b. Toelichting horizontale instroom Eredivisie      (bijlage) 

 

12. Benoemingen en afscheid 
a.  Commissie van Beroep 

 

13. Rondvraag & WVTTK 
  



 

Toelichting op de agenda 
 
Punt 3: Notulen en actielijst vergadering 27 juni 2020 
De Bondsraad wordt verzocht het verslag van 27 juni 2020 vast te stellen. 
 
Punt 4: Presentatie aanpak werkgroep tav rol Bondsraad 
De werkgroep met bondsraadsleden die kijkt naar de rol van de Bondsraad geeft een toelichting op 
de opdracht en aanpak. 
 
Punt 5: Impact corona & toekomstbeeld 
Door de corona maatregelen is de competitie tijdelijk stil gelegd en kunnen volwassenen alleen nog 
heel beperkt en onder strikte maatregelen trainen. Er wordt een doorkijk gegeven naar de scenario’s 
m.b.t. herstart van de competitie en de compensatiemogelijkheden die er zijn/komen voor 
verenigingen en bond. 
 
Punt 6a: Voortgangsrapportage 2020 
De Bondsraad wordt geïnformeerd over de voortgangsrapportage van het Jaarplan 2020. Hier vanuit 
wordt de verbinding gemaakt met het jaarplan en de begroting voor 2021.  
 
Punt 6b: Proces nieuwe strategische agenda 

Het huidige strategisch kader, de VolleybalAgenda 2016+, is met de ontwikkelingen die we met 
elkaar in gang gezet hebben toe aan een vernieuwing. Het proces om tot de nieuwe strategische 
agenda te komen wordt toegelicht. 
 
Punt 6c: Jaarplan 2021  
De Bondsraad wordt verzocht het Jaarplan 2021 vast te stellen, na een toelichting door de directie.  
 
Punt 6d: Toelichting ontwikkeling opleidingsvisie 
In de Bondsraad van juni 2020 is de vraag gesteld hoe we aankijken tegen het belang van en de inzet 
op trainerslicenties. Er wordt een toelichting gegeven op de huidige ontwikkelingen m.b.t. de 
opleidingsvisie en welke activiteiten hiermee samenhangen.  
 
Punt 7a: Forecast realisatie 2020 
De Bondsraad wordt geïnformeerd over de eerste inzichten van de forecast van de realisatie 2020. 
 
Punt 7b: Begroting 2021 
De Bondsraad wordt verzocht de begroting 2021 vast te stellen, na een toelichting door de 
penningmeester en de Financiële Commissie. Vanwege de grote impact van de corona maatregelen 
wordt in het voorjaar mogelijk een herziene begroting gepresenteerd. 
 
Punt 7c: Sportstimuleringsbijdrage 2021 
De Bondsraad wordt verzocht de Sportstimuleringsbijdrage 2021 vast te stellen, na een toelichting 
door de penningmeester en de Financiële Commissie. 
 
  



 

Punt 8: Plan Eredivisie 2021+ 
In de afgelopen anderhalf jaar zijn met diverse (doel)groepen expertsessies, themabijeenkomsten en 
ronde tafel sessies georganiseerd om te achterhalen hoe we een kwaliteitsimpuls kunnen geven aan 
de Eredivisie. De conclusie was dat de inhoudelijke ontwikkeling van de Eredivisie (te) langzaam gaat 
en regie noodzakelijk is om dit te veranderen. Daarom is er een plan met een financiële 
onderbouwing en implementatiestrategie opgesteld. De Bondsraad wordt meegenomen in het plan 
en op hoofdlijnen in de reacties die hier door de Eredivisie verenigingen op gegeven zijn.  
 
Punt 9: Resultaten Vergroten lokale impact volleybal 
Met het project Vergroten lokale impact volleybal zijn grote stappen voorwaarts gezet om het 
volleybal aan de basis te versterken d.m.v. professionalisering. De Bondsraad wordt geïnformeerd 
over de resultaten die in 2020 geboekt zijn. 
 
Punt 10: Evenementen en partnerships 
De Bondsraad wordt geïnformeerd over de strategische evenementenkalender en de ontwikkelingen 
rondom partnerships. 
 
Punt 11a: Wijzigingen Statuten 
Eind vorig jaar heeft de Bondsraad ingestemd met enkele wijzigingsvoorstellen voor de Statuten. 
Omdat de notaris vervolgens nog enkele kleine (tekstuele) wijzigingen heeft aangebracht vereist de 
notariële procedure nogmaals instemming met de voorgestelde wijzigingen. 
 
Punt 11b: Toelichting horizontale instroom Eredivisie 
Er wordt een toelichting gegeven op de mogelijkheden die er in lijn met het Eredivisieplan 2021+ 
binnen de huidige reglementen zijn voor horizontale instroom in de Eredivisie vanaf seizoen 2021-
2022. 
 
Punt 12a: Benoemingen en afscheid: Commissie van Beroep 
Conform het Huishoudelijk Reglement is de heer Gert-Jan de Zwart aan het einde gekomen van zijn 
laatste termijn als voorzitter van de Commissie van Beroep en hij treedt derhalve af. Het 
voorzitterschap wordt overgenomen door de heer Hendrik Sytema, lid van de CvB. De vrijgekomen 
plaats zal voorlopig niet worden opgevuld. 


