
 

ACTIEPUNTENLIJST 

 

Bijeenkomst: Behorend bij de bondsraadsvergadering van 29 oktober 2022 

 

Status: Te behandelen in de bondsraadsvergadering van 8 december 2022 

 

NR Onderwerp Taak Stand van zaken Gereed 

11 Doorontwikkeling HHR 2020 Bondsbestuur, 

bondsbureau 

Eén inhoudelijk punt wordt op een later moment 

opgepakt: 

1) contributievrijwilligers  bij vrijwilligersbeleid uitwerken 

NTB 

19 Digitaal archief 

 

Bondsbureau, 

bondsraad 
Ontsluiten zodat BR leden toegang hebben. 2021 is 

toegevoegd. De rest moet nog aangevuld worden. 

Dec 2022 

20 Huishoudelijk reglement 

 

 

 

 

 

 

Bondsbureau Jurybeleid: nadenken over structurele aanpassingen 

waarbij – indien mogelijk – het probleem in de kern wordt 

aangepakt. 

Aanpassingen verwerken in hoofdstuk 3 door het vervallen 

wedstrijdpaspoorten en de gevolgen daarvan. 

HR redactioneel doorlezen zodat het makkelijker en 

duidelijker leesbaar wordt.  

Remco betrekken bij aanpassingen en mee laten lezen. 

Vivianne zal hem hiervoor benaderen. 

NTB 

 

z.s.m. 

 

z.s.m. 

 

z.s.m. 



 

25 

Klankbordgroep leden-

contributiebeleid weer 

oppakken 

Bondsraad. 

Bestuur, directie 

 Idaline/Stefan 

Er staat al veel op papier maar de discussie ligt stil door 

tekort aan capaciteit. Alle informatie moet gebundeld 

worden en de discussie moet z.s.m. weer worden 

opgepakt, juist ook in combinatie met meerjarenstrategie 

2022 

26 Bereiken hele community 

 

 

 

 

 

 

Loek, Gwendolyn 
Bekijken hoe naast de nieuwsbrieven de hele community 

bereikt kan worden m.n. ten aanzien van de kleinere clubs. 

In het jaarplan 2023 is opgenomen dat kleine clubs 

benaderd worden om te kijken waar de KNGU namens 

hen aandacht aan moet besteden, online meetings voor 

hen regelen en bestuurders van kleine clubs met elkaar in 

contact brengen. 

Ook afgehaakte kleine clubs benaderen waarom ze 

lidmaatschap opgezegd hebben. 

2023 

28 
Meer jaren strategie 2023+ 

 

Bondsbureau 

Stefan 

Zo snel als mogelijk data en processtappen doorgeven die 

nodig zijn voor het samen updaten van de meerjaren 

strategie 2023+ 

1e kwartaal 

2023 

29 

Vacature bondsraadlid 

Idaline Opstarten procedure voor nieuwe kandidaat  i.o.m. 

Vivianne 

z.s.m. 

30 Vacature penningmeester Allen Kijken in eigen netwerk naar geschikte kandidaat z.s.m. 

31 Bijeenkomst St Maartensdijk BR leden Borgen uitgangspunten bijeenkomst z.s.m. 

 


