Agenda Bondsraad
26 juni 2021, via Teams
1. Opening
2. Mededelingen
a) Vooruitblik nieuwe seizoen
b) Verenigingsmonitor
c) Tussenstand Jaarplan 2021

(bijlage)

3. Notulen en actielijst vergadering 12 december 2020

(bijlage)

4. Financiële en beleidsmatige verantwoording
a) Eindrapportage Jaarplan 2020
b) Jaarrekening en Jaarverslag 2020
c) Terugkoppeling Financiële Commissie
d) Decharge Bondsbestuur
e) Herziene begroting 2021

(bijlage)
(bijlage)

(bijlage volgt)

5. Route naar het WK dames 2022
6. Samen op weg naar sportief en maatschappelijk goud
7. Tussenrapportage werkgroep evaluatie governance
8. Benoemingen en afscheid
a) Strafcommissie
b) Commissie van Beroep
9. Rondvraag & WVTTK

(bijlage)

Toelichting op de agenda
Punt 2: Mededelingen
Met de Bondsraad wordt vooruit geblikt op het nieuwe seizoen. Daarbij komt aan de orde hoe
de aanmeldingen van de teams voor de competitie lopen en welke extra inspanningen we
richting de start van het seizoen samen met onze clubs willen gaan doen gericht op werving en
behoud van leden. Ook wordt de Bondsraad meegenomen in de ontwikkeling van de
Verenigingsmonitor welke de huidige verenigingsenquête vervangt en invulling gaat geven aan
de beoogde impactmeting m.b.t. professionalisering.
Punt 3: Notulen en actielijst vergadering 12 december 2020
De Bondsraad wordt verzocht de notulen en actielijst van de vergadering van 12 december 2020
vast te stellen.
Punt 4a: Eindrapportage Jaarplan 2020
De Bondsraad wordt geïnformeerd over de eindrapportage van het Jaarplan 2020.
Punt 4bc: Jaarrekening en jaarverslag 2020
De Bondsraad wordt verzocht de jaarrekening en het jaarverslag 2020 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 2020.
Punt 4e: Herziene begroting 2021
Vanwege de grote impact van de corona maatregelen die doorliepen in 2021 is de begroting
2021 herzien. De Bondsraad wordt verzocht de herziene begroting 2021 vast te stellen, na een
toelichting door de penningmeester.
Punt 5: Route naar het WK dames 2022
In september 2021 start het WK jaar dat toewerkt naar het hoogtepunt: het WK dames in
september 2022. De Bondsraad wordt geïnformeerd over wat er allemaal op stapel staat.
Punt 6: Samen op weg naar sportief en maatschappelijk goud
Afgelopen week heeft er een toelichting plaatsgevonden waarin de bondsraadsleden die dit
wilden uitgebreid zijn meegenomen in de contouren en het proces van de ontwikkeling van het
nieuwe strategisch plan waarin we de belofte van het WK 2022 doortrekken naar de
daaropvolgende jaren. De Bondsraad wordt tijdens deze bondsraadsvergadering op hoofdlijnen
geïnformeerd over inhoud en proces.
Punt 7: Tussenrapportage werkgroep evaluatie governance
Een vertegenwoordiger vanuit de werkgroep geeft een toelichting op de tussentijdse resultaten
en het vervolgproces.

Punt 8a: Benoemingen en afscheid: Strafcommissie
Conform het Huishoudelijk Reglement zijn de heren W. Rooijakkers en B. Achterhof aan het
einde gekomen van hun termijn als lid van de Strafcommissie. Zij stellen zich herkiesbaar.
Het Bondsbestuur stelt voor om de heren Rooijakkers en Achterhof te herbenoemen als lid van
de Strafcommissie.
Punt 8b: Benoemingen en afscheid: Commissie van Beroep
Conform het Huishoudelijk Reglement is mevrouw F. Huizenga aan het einde gekomen van haar
termijn als lid van de Commissie van Beroep. Zij stelt zich herkiesbaar.
Het Bondsbestuur stelt voor om mevrouw Huizenga te herbenoemen als lid van de Commissie
van Beroep.

