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ACTIEPUNTENLIJST  
  
Bijeenkomst:  Behorend bij de bondsraadsvergadering van 9 december 2020  
    
Status:  Te behandelen in de bondsraadsvergadering van 12 mei 2021   
  

   ONDERWERP TAAK   STAND VAN ZAKEN GEREED 

11   Doorontwikkeling HHR 2020 Bondsbestuur, 

Bondsbureau 

Twee inhoudelijke punten worden op een later moment opgepakt:  

1) contributie vrijwilligers → bij project leden- en contributiebeleid  

uitwerken en  

2) professionelere klachtenregeling H9 uitwerken op voorstel van 

bestuur en directie. Dit wordt in de voorjaarsvergadering van 2021 

aan de Bondsraad voorgelegd. 

 

2021 

 

Mei 2021 

 

 

12   Uitwerking bepaling digitaal vergaderen Bondsbureau  Wijzigingen i.s.m. de benodigde jurist(en) en de notaris doorvoeren. Dec 2020 

14   Informeren leden over genomen besluiten Bondsbureau De leden worden geïnformeerd over genomen besluiten direct na 

de bondsraadsvergadering via social media/website, met als 

voorstel dat Monique Kempff en de notulencontrolecommissie hier 

eerst naar kijken. 

doorlopend 

15 Verslaglegging Bondsbureau De verslagen van informele overleggen niet online delen, alleen de 

verslagen van formele bondsraadsvergaderingen. 

doorlopend 

16 Zittingstermijnen code Goed Sportbestuur  Bondsbureau Nieuw voorstel voor zittingstermijnen (en mogelijk verkiezingsrooster) 

van de Bondsraad: staat gepland om te bespreken in de 

novembervergadering van 2021. 

November 2021 

17 Ledenadministratie Marieke Vraag van Paula: de eerste 3 jaar kost het 180 euro, dit bedrag 

wordt door de leverancier betaald. Komen de kosten na 3 jaar 

alsnog bij de leden terecht? Marieke vraagt dit na bij Gwendolyn en 

komt er vervolgens op terug bij Paula 

December 2020 

18  Begroting Stefan Johan: indexering van de salariskosten hoger dan landelijke 

gemiddelde, graag inzichtelijk maken voor volgende vergadering. 

  

Mei 2021 
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Topsport: aanbeveling van de Bondsraad om in het financieel 

statuut op te nemen wat het maximale percentage (van de 

bondscontributie) is dat per Olympische cyclus aan topsport 

wordt besteed.  

 

Mirjam zou graag de impact van de begroting op de 

verschillende reserves er de volgende keer aan toegevoegd 

willen hebben.  

 

Leo: jammer dat je een verlies laat zien in de begroting, terwijl dat 

nog niet aan de orde is. Hier zou je een aparte kolom voor kunnen 

opnemen. Het gaat hier om innovatie en ontwikkeling. Hugo stelt 

voor dit aan te passen. 

 

 

Mei 2021 

 

 

 

 

Mei 2021 

 

 

 

Mei 2021 

19 Jaarplan  Loek: clubs in de kleinere gemeenten met vooral recreatiesport 

hebben het moeilijk. Marieke geeft door aan Gwendolyn of er een 

accountmanager contact kan opnemen met Loek. 

December 2020 

  


