
 

Agenda Bondsraad 
18 december 2021 
  
 

1. Openingswoord door voorzitter Peter Sprenger 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

3. Notulen en actielijst vergadering 26 juni 2021     (bijlage)  

 

4. Strategische cyclus  
a. Tussenstand Jaarplan 2021  
b. Samen op weg naar sportief en maatschappelijk goud    (bijlage) 
c. Jaarplan 2022           (bijlage) 
 

5. Financiën   
a. Forecast realisatie 2021 
b. Begroting 2022         (bijlagen) 
c. Sportstimuleringsbijdrage 2022       (bijlage) 
d. Meerjarenbegroting 2022-2026       (bijlage volgt) 

  
  

6. Resultaten Vergroten lokale impact volleybal       (bijlage) 
  

7. Evenementen en partnerships   
  

8. Wijzigingen reglementen  

a. Wedstrijdreglement H1 Volleybal Competitie    (bijlage) 
b. Wedstrijdreglement H2 Eredivisie       (bijlage) 
c. Voorstel aantal sets regio Noord en West     (bijlage) 
d. Voorstel vv Sliedrecht m.b.t. invallersbepaling     (bijlage) 

  
9. Benoemingen en afscheid  

a. Financiële Commissie 
b. Strafcommissie 
c. Bondsbestuur  

  
10. Rondvraag & WVTTK  

 
  



 

Toelichting op de agenda 
 
Punt 3: Notulen en actielijst vergadering 26 juni 2021 
De Bondsraad wordt verzocht het verslag van 26 juni 2021 vast te stellen. 
 
Punt 4a: Tussenstand Jaarplan 2021 
De Bondsraad wordt geïnformeerd over de voortgangsrapportage van het Jaarplan 2021.  
De definitieve rapportage volgt in de Bondsraad van juni 2022. 
 
Punt 4b: Samen op weg naar sportief en maatschappelijk goud 
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 het nieuwe strategisch 
kader te komen wordt kort toegelicht en de Bondsraad wordt gevraagd de nieuwe strategie ‘Samen 
op weg naar sportief en maatschappelijk goud’ goed te keuren. 
 
Punt 4c: Jaarplan 2022 
Het Jaarplan 2022 volgt logischerwijs uit de nieuwe strategie. Aangezien de nieuwe strategie 
vandaag goedgekeurd dient te worden is ervoor gekozen om het Jaarplan 2022 te beperken tot een 
jaarplan op hoofdlijnen. 
 
Punt 5a: Forecast realisatie 2021 
De Bondsraad wordt geïnformeerd over de eerste inzichten van de forecast van de realisatie 2021. 
 
Punt 5b: Begroting 2022 
De Bondsraad wordt verzocht de begroting 2022 vast te stellen, na een toelichting door de 
penningmeester en de Financiële Commissie. 
 
Punt 5c: Sportstimuleringsbijdrage 2022 
De Bondsraad wordt verzocht de Sportstimuleringsbijdrage 2022 vast te stellen, na een toelichting 
door de penningmeester en de Financiële Commissie. 
 
Punt 5d: Meerjarenbegroting 2022-2026 
De Bondsraad wordt, na een toelichting door de penningmeester en de Financiële Commissie, 
verzocht de meerjarenbegroting 2022-2026 die samenhangt met het nieuwe strategisch kader vast 
te stellen.  
 
Punt 6: 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 in 2021 en hoe we vooruitkijken naar 2022. Afhankelijk van de vergadervorm als 

gevolg van de corona maatregelen zullen gastsprekers uitgenodigd worden bij dit onderwerp.  

Punt 7: Evenementen en partnerships 

De Bondsraad wordt geïnformeerd over de strategische evenementenkalender en de ontwikkelingen 

rondom partnerships. 



 

Punt 8ab: Wijzigingen Reglementen 
De Bondsraad wordt verzocht om in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in het 
Wedstrijdreglement H1 Volleybal Competitie en H2 Eredivisie. Aanleiding voor de 
wijzigingsvoorstellen is het plan Eredivisie 2021+ . 
 
Punt 8c: Voorstel aantal sets regio Noord en West 
De Bondsraad wordt verzocht in te stemmen met het aanpassen van het aantal te spelen sets voor 
wat betreft de uitzonderingen die nu gelden voor regio Noord en regio West. 
 

Punt 8d: Voorstel vv Sliedrecht ‘uitbreiding invallersbepaling’  
De Bondsraad wordt gevraagd om in te stemmen met het verzoek van vv Sliedrecht om m.i.v. 
volgend seizoen de libero uit de invallersbepaling te houden, met als aanvulling dat dit beperkt 
wordt tot de leeftijdsgroep onder 23.  
 
Punt 9a: Benoemingen en afscheid: Financiële Commissie 
Conform het Huishoudelijk Reglement zijn mevrouw S. Zwaga en de heer E. Lammers aan het einde 
gekomen van hun termijn als lid van de Financiële Commissie. Mevrouw Zwaga stelt zich niet 
herkiesbaar en treedt derhalve af. De heer Lammers stelt zich herkiesbaar. Het Bondsbestuur stelt 
voor om de heer Lammers te herbenoemen als lid van de Financiële Commissie. 
 
Punt 9b: Benoemingen en afscheid: Strafcommissie 
Conform het Huishoudelijk Reglement is de heer G. Stam aan het einde gekomen van zijn termijn als 

lid van de Strafcommissie. Hij stelt zich herkiesbaar. Het Bondsbestuur stelt voor om de heer Stam 
te herbenoemen als lid van de Strafcommissie. 
 
Punt 9c: Benoemingen en afscheid: Bondsbestuur 
Conform het Huishoudelijk Reglement is de heer A. Verveld aan het einde gekomen van zijn termijn 
als penningmeester van het Bondsbestuur. Hij stelt zich niet herkiesbaar. 
Het streven is om de benoeming van zijn opvolger tijdens de vergadering te behandelen. 
 

Conform het Huishoudelijk Reglement is de heer H. Meppelink aan het einde gekomen van zijn 
laatste termijn als regiovoorzitter Noord qq lid van het Bondsbestuur en hij treedt derhalve af. 
De regioraad Noord heeft een beoogde opvolger ; deze kandidaat zal ter benoeming aan de 
Bondsraad voorgedragen worden. 


