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Agenda bondsraadsvergadering 

Zaterdag 31 oktober 2020 

Tijd: 09.15 – 13.00 uur 
Locatie: Online 

Mocht je willen deelnemen als toehoorder bij deze vergadering, 
geef je dan op bij Eugenie Verkerk (verkerk@kngu.nl), zij zal dan 
zorgen dat je uitgenodigd wordt voor de Teamsvergadering. Mocht 
het echter blijken dat er teveel aanmeldingen zijn, dan kan het zijn 
dat je helaas niet kunt deelnemen, omdat dit mogelijk te veel ruis 
geeft op de verbinding en de vergadering mogelijk vertraagd wordt. 

Status vergadering: oordeelsvormend (met aantal besluitvormende 
onderdelen) 

1. Vaststellen agenda 
1.1 Welkom (Monique) 
Check-in 
 

2. Opening en mededelingen (mondeling) 
2.1 Stand van zaken drie sporenaanpak (mondeling, door 
Marieke) 
2.2 Update coronamaatregelen (mondeling, door Marieke) 
 

3. Benoeming notulencontrolecommissie 
 

Voorgesteld wordt Paula van de Wijngaart en Remco 
Korzeniewski te benoemen in de notulencontrolecommissie. 

4. Verslag en actielijst vorige vergadering 
4.1 Verslag vergadering 23 april jl. (ter vaststelling, bijlage) 
4.2 Actielijst vergadering 23 april jl. (ter bespreking, bijlage) 

5. Contouren Jaarplan 2021 
5.1 Interactieve sessie over ontwikkelingen in de samenleving 

mailto:verkerk@kngu.nl
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2020/Bondsvergadering-31-oktober-2020/4.1-Verslag-BR_23-apr-2020.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2020/Bondsvergadering-31-oktober-2020/4.2-Actielijst-BR_23-apr-2020.pdf
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en in de 
     gymsport meerjarenambities 2021-2023 en pijlers jaarplan 
2021 
 
 

6. Contouren begroting 2021 
6.1 Contouren begroting 2021 (inclusief doorkijk 2021-2023) 
 
 

7. Bondsraad en Bondsbestuur 
7.1  Zittingstermijnen conform code Goed Sportbestuur 
      (ter goedkeuring, bijlage) 
      7.1.1 Huidig rooster van aftreden Bondsbestuur  
      7.1.2 Rooster van aftreden Bondsbestuur 3x3 
7.2 Bondsraadsverkiezing 2021  
      7.2.1 Proces bondsraadsverkiezing, kieslijsten en 
aandachtsgebieden 
              (ter bespreking/goedkeuring, bijlage) 
              7.2.1.a Samenvatting verbeterpunten evaluatie BR-
verkiezing 
     7.2.2 Benoemen kiescommissie (ter goedkeuring, bijlage) 
     7.2.3 Aanpassing HR Hoofdstuk 2 (ter goedkeuring, bijlage) 
             7.2.3.a Bijlage 1 H2 Organisatie 
7.3 Vacatures bestuursleden (ter goedkeuring, bijlage) 
      7.3.1. Profiel Bondsbestuur 
      7.3.2 Stappenplan werving en selectie bestuur 
      7.3.3 Persbericht Fieke Willems 
7.4 Bestuursreglement gedragscode en integriteit 
      (ter goedkeuring, bijlage) 
     7.4.1 Bestuursreglement Gedragscode en Integriteit 
7.5 Digitale (besluitvormende) vergaderingen Bondsraad (ter 
goedkeuring, mondeling door Monique)  
 

8. Organisatie 
8.1 Benoeming lid van verdienste KNGU (ter goedkeuring, per 
e-mail) 
 

https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraadvergaderingen/2019/a2a8c6c300/5.3.2-Profielen-voor-6-aandachtsgebieden-bondsraadsleden.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraadvergaderingen/2019/a2a8c6c300/5.3.2-Profielen-voor-6-aandachtsgebieden-bondsraadsleden.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2020/Bondsvergadering-31-oktober-2020/7.1-Oplegnotitie-zittingstermijnen.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2020/Bondsvergadering-31-oktober-2020/7.1-Oplegnotitie-zittingstermijnen.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2020/Bondsvergadering-31-oktober-2020/7.1.1-huidig-rooster-van-aftreden-BB.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2020/Bondsvergadering-31-oktober-2020/7.1.2-Rooster-van-aftreden-BB-3x3.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2020/Bondsvergadering-31-oktober-2020/7.2.1-Oplegnotitie_bondraadsverkiezing2021.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2020/Bondsvergadering-31-oktober-2020/7.2.1-Oplegnotitie_bondraadsverkiezing2021.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2020/Bondsvergadering-31-oktober-2020/7.2.1-Oplegnotitie_bondraadsverkiezing2021.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2020/Bondsvergadering-31-oktober-2020/7.2.1a-Samenvatting-verbeterpunten-evaluatie-BR-verkiezing-2019.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2020/Bondsvergadering-31-oktober-2020/7.2.1a-Samenvatting-verbeterpunten-evaluatie-BR-verkiezing-2019.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2020/Bondsvergadering-31-oktober-2020/7.2.2-Oplegnotitie-Kiescommissie-2020.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2020/Bondsvergadering-31-oktober-2020/7.2.3-Oplegnotitie-aanpassing-HR-H2.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2020/Bondsvergadering-31-oktober-2020/7.2.3a-Bijlage-1_H2-Organisatie_versie25-08-2020.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2020/Bondsvergadering-31-oktober-2020/7.3-Oplegnotitie_vacatures_bestuursleden.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2020/Bondsvergadering-31-oktober-2020/7.3.1-Profiel_Bondsbestuur_2021.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2020/Bondsvergadering-31-oktober-2020/7.3.2-Stappenplan-werving-en-selectie-bestuur.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2020/Bondsvergadering-31-oktober-2020/7.3.3-Persbericht-Fieke-Willems.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2020/Bondsvergadering-31-oktober-2020/7.4-Oplegnotitie-bestuursreglement.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2020/Bondsvergadering-31-oktober-2020/7.4-Oplegnotitie-bestuursreglement.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2020/Bondsvergadering-31-oktober-2020/7.4.1-Bestuursreglement-Gedragscode-en-Integriteit.pdf
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9. Rondvraag 
Check-uit 

Ter informatie 
a. Omgangsnormen Bondsraad 
b. Sturingsniveaus Bondsraad 

 

https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2020/8.a-Omgangsnormen-Bondsraad.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2020/8.b-Sturingsniveaus-KNGU.pdf

