
 

Agenda Bondsraad 
25 juni 2022, DeWeerelt 

  
 
1. Opening 

 

2. Mededelingen  

a) Vooruitblik nieuwe zaalseizoen 

b) Tussenstand Jaarplan 2022       (bijlage) 

 

3. Notulen en actielijst vergadering 18 december 2021    (bijlage) 

 

4. Financiële en beleidsmatige verantwoording 

a) Eindrapportage Jaarplan 2021       

b) Jaarrekening en Jaarverslag 2021      (bijlage volgt) 

c) Terugkoppeling Financiële Commissie     (bijlage volgt) 

d) Decharge Bondsbestuur 

 

5. Eindrapportage werkgroep evaluatie governance    (bijlage) 

 

6. WK dames 2022 

a) Presentatie door Sportbedrijf Arnhem  

b) Update en vooruitblik  

 

7. Samen op weg naar sportief en maatschappelijk goud 

 

8. Statuten en reglementen 

a) Overzicht wijzigingsvoorstellen       (bijlage) 

 

9. Benoemingen en afscheid 

a) Bondsbestuur 

 

10. Rondvraag & WVTTK 

 

 

  



 

Toelichting op de agenda 
 

Punt 2: Mededelingen 

Met de Bondsraad wordt vooruit geblikt op het nieuwe zaalseizoen. Daarbij komt aan de orde welke 
ontwikkelingen ingezet worden gericht op de opbouw van de competitie piramide de komende jaren 
en hoe er geanticipeerd wordt op een evt. opleving van het corona virus komend seizoen. Tevens 
wordt een tussenstand gegeven van de realisatie van het Jaarplan 2022. 

Punt 3: Notulen en actielijst vergadering 18 december 2021 
De Bondsraad wordt verzocht de notulen en actielijst van de vergadering van 18 december 2021 vast 
te stellen. 

Punt 4a: Eindrapportage Jaarplan 2021 
Het Jaarverslag 2021 geeft inzicht in de realisatie van het Jaarplan 2021. Een aantal grote 
ontwikkelingen uit 2021 wordt ter vergadering toegelicht.  

Punt 4bc: Jaarrekening en jaarverslag 2021 
De Bondsraad wordt verzocht de Jaarrekening en het Jaarverslag 2021 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 2021. 

Punt 5: Eindrapportage werkgroep evaluatie governance    
De eindrapportage van de evaluatie governance wordt op 11 juni in een aparte bijeenkomst 
besproken met bondsraadsleden, bondbestuursleden en een vertegenwoordiging van de 
werkorganisatie. Een vertegenwoordiger vanuit de werkgroep blikt terug op deze bijeenkomst en 
geeft een toelichting op de eindrapportage en geformuleerde adviezen. 

Punt 6: WK dames 2022 
Sportbedrijf Arnhem neemt de aanwezigen mee in wat er vanuit de samenwerking die wij met hen 
hebben allemaal op stapel staat op en rond het WK. De Bondsraad wordt vervolgens uitgebreid 
meegenomen in de ontwikkelingen en sportieve en maatschappelijke impact die gecreëerd wordt 
middels het WK. 

Punt 7: Samen op weg naar sportief en maatschappelijk goud 
Met elkaar blikken we terug op de werkconferentie van 20 mei en wat we hieruit meenemen richting 
de toekomst. 

Punt 8:a Statuten en reglementen 
De Bondsraad wordt verzocht in te stemmen met de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement 
(aanscherping fusiebepalingen) en in het Wedstrijdreglement H4 Bekerfinales (verduidelijking en 
actualisatie). 

Punt 9a: Benoemingen en afscheid: Bondsbestuur 
Conform het Huishoudelijk Reglement is de heer P. Ubbink aan het einde gekomen van zijn termijn 
als regiovoorzitter Oost qq lid van het Bondsbestuur. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld en wordt 
naar verwachting door regio Oost voorgedragen voor herbenoeming. De Bondsraad wordt in dat 
geval verzocht om in te stemmen met de herbenoeming van de heer Ubbink als regiovoorzitter Oost 
qq lid van het Bondsbestuur.   


