
   
Besluitenlijst bondsvergadering 2 april 2022 

Besluiten 

1. De voorgestelde leden zijn met instemming van de vergadering benoemd tot leden 

van het stembureau. 

2. Het verslag van de bondsvergadering d.d. 27 november 2021 is vastgesteld. 

3. De actie- en de besluitenlijst d.d. 27 november 2021 zijn goedgekeurd. 

4. De bondsvergadering gaat akkoord met de voorgestelde aanpassing van het 

competitiereglement inzake peildatum leeftijden met de volgende definitie: ‘speler 

die op 31 december van het jaar waarin de (des)betreffende competitie is gestart 

jonger is dan 19 jaar (jeugd-U19-speler wordt als voorbeeld genomen).’ 

 

Actielijst bondsvergadering 2 april 2022 

Acties bondsbestuur 

1. Het bondsbestuur communiceert uiterlijk voorafgaande aan  de jaarvergadering over 

het bestuursbesluit rondom de vrijwilligersvergoeding. 

2. Terugkoppeling geven op punt 7 van de actielijst van 27 november 2021, zijnde: plan 

om tekort wedstrijdfunctionarissen op te lossen en nadenken over het herinvoeren 

van de leveringsplicht. 

3. Agenderen voor de jaarvergadering: het verzoek om een urenoverzicht per activiteit 

van het bondsbureau. 

4. Evalueren van de beslissing om de competitie uit te spelen ten koste van het 

toernooiseizoen. 

5. Hetgeen wat op 2 april 2022 is besproken m.b.t. commerciële activiteiten en alles 

wat na 2 april 2022 nog is toegevoegd, wordt meegenomen in een (eventuele 

besluitvormende) notitie ten behoeve van de jaarvergadering in juni 2022. Hierbij is 

de aandacht in eerste gericht op het opstellen van een bedrijfsplan en het in kaart 

brengen van de aspecten waar op dit moment in de uitvoering en verdere 

ontwikkeling van commerciële activiteiten tegenaan gelopen wordt.  

6. Het in kaart brengen op welke onderdelen we op korte termijn stappen willen 

waarvoor in de huidige situatie vorming in de bondsvergadering nodig is. 

7. Navragen hoe het komt dat er veel blessures zijn (geweest) in de S1-selectie en dit 

terugkoppelen. 

8. Terugkoppelen aan Marco Holtrop dat zijn suggesties en constateringen worden 

meegenomen bij de indeling. Er worden geen reglementswijzigingen ingevoerd, maar 

er is begrip voor zijn standpunt. 

9. Uitvoeringsregelingen aangaande de leeftijdscategorieën van de jeugd aanpassen. 

10. Besluitvormingsstukken nalezen en inhoudelijk op terugkomen aangaande het 

toernooicircuit dat is gespeeld in verband met de leeftijdscategorieën. 

 


