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Aanwezigen:
afgevaardigden Regio Noord

afgevaardigden Regio Oost

afgevaardigden Regio
Centrum

E. Bakker
J. Beelen

afgevaardigden Regio Noord- afgevaardigden Regio ZuidHolland
West

afgevaardigden Regio
Limburg

Adviserende leden

Bondsbestuur

Werkorganisatie

M. Bezuijen
B. Reudink
P. v. Soerland
R. Verbeek

B. Mura

afgevaardigden Regio
Noord-Brabant
Frans Neelis

Overige aanwezigen

Agenda Extra Bondsvergadering 6 juli 2019

1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Benoeming leden van het stembureau

3.

Statutenwijzigingen

4.

Rondvraag

5.

Sluiting

1. Opening en vaststelling agenda
Voorzitter de heer Bakker opent om 10.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen
welkom. Hij verwijst naar het besluit van het bondsbestuur om een extra Bondsvergadering
uit te roepen, omdat tijdens de Jaarvergadering op 15 juni jl. het vereiste quorum van
afgevaardigden voor het goedkeuren van de voorgestelde statutenwijzigingen niet aanwezig
was. Aanwezig verder van de afgevaardigden zijn Jeroen Beelen en Frans Neelis. Het
bondsbestuur is (voltallig) aanwezig, evenals de directeur.
De heer Bakker licht toe dat op basis van Statuten, hoofdstuk VII, artikel 4 voor deze
vergadering geen quorumeis geldt. Bakker stelt vast dat besluiten kunnen worden genomen.
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.
2. Benoeming leden van het stembureau
Er wordt geen schriftelijke stemming gehouden, zodat geen stembureau behoeft te worden
ingericht.
3.
Statutenwijzigingen
De heer Neelis heeft alle stukken nagekeken. Graag ontvangt hij nog toelichting over de
wijzigingen van de voorzitter van de bondsvergadering en van de regiomanager.
De heer Reudink geeft de toelichting. Het punt wordt verder besproken waarbij de heer
Bakker aangeeft dat het belangrijk is om de functie regiocoördinator aantrekkelijk te maken
door deze functionaris zelfstandig te laten functioneren en met een budget. De heer Beelen
stelt dat het belangrijk is om te focussen op 1 gremium, de regio’s, als vehikel voor de
implementatie van het beleid en niet op drie sporen (met ook clusters en flagships). De
aanwezigen zijn het met hen eens en dit is ok de bedoeling van de bestuurlijke vernieuwing,
geeft heer Reudink aan. De heer Reudink geeft tevens aan dat op de planning een gesprek
met de afgevaardigden staat over wat deze functionarissen willen en nodig hebben en om
hun gevoel dat ze zweven weg te nemen.
De heer Reudink reageert vervolgens ook op het verzoek van toelichting over de wijziging
van de voorzitter van de bondsvergadering.
De heer Bakker vraagt hoe het bondsbestuur tegen de argumentatie van de
Reglementscommissie (RC) aankijkt. Reudink geeft aan dat het bondsbestuur de
argumentatie van de RC begrijpt maar dat het voor een model gekozen heeft dat beter bij
onze organisatie past.
De heer Bakker vindt de formulering van de vervanging van de bondsvoorzitter als voorzitter
van de bondsvergadering in geval van verhindering, krom opgeschreven en niet consistent.
Iedereen kan zich vinden in zijn opmerking. Er wordt afgesproken dat het bondsbestuur

toelichting zal vragen aan de RC en samen met deze eventueel een wijziging voor de
eerstvolgende bondsvergadering zal voorbereiden.
3.1
Wijziging Hoofdstuk V, artikel 1 lid 3, artikel 1a lid 3,4,6, artikel 1b lid 1 en 2, artikel
1c lid 2, artikel 1d lid 1 en 2
De voorgestelde wijzigingen worden met algemene stemmen door de vergadering
aangenomen.
3.2
Wijziging Hoofdstuk V, artikel 3 lid 2c en 8a
De voorgestelde wijzigingen worden met algemene stemmen door de vergadering
aangenomen.
3.3
Wijziging Hoofdstuk V, artikel 8 lid 10
De voorgestelde wijzigingen worden met algemene stemmen door de vergadering
aangenomen.
3.4
Wijziging Hoofdstuk V, artikel 11 lid1b
De voorgestelde wijzigingen worden met algemene stemmen door de vergadering
aangenomen.
De vergadering besluit hierbij machtiging te verlenen aan ieder van de medewerkers van
Sutter Kars Notarissen te Nieuwegein, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, om de
statutenwijziging vast te leggen in een notariële akte.
4. Rondvraag
De heer Neelis vraagt naar de stand van zaken van de opvulling van de vacatures voor
bondsbestuurslid en voor Technisch Directeur (TD).
- Bezuijen geeft aan dat het nog niet gelukt is om een nieuw kandidaat-bestuurslid te vinden
maar dat we actief blijven zoeken.
- Van Soerland geeft aan dat we binnenkort weer een advertentie uitzetten voor TD. Vast
staat dat we ons beleid zullen voortzetten met als speerpunten de RTC’s als hubs en de
Olympische Spelers. Stakeholders zijn/worden zoals vorig jaar betrokken in de
selectieprocedure. Voor de TD staan we open voor alle nationaliteiten waarbij in Nederland
gevestigd zijn een eis is.
De heer Beelen vraagt aan het bondsbestuur om duidelijk aan de afgevaardigden te
communiceren dat de bondsvergadering in het voorjaar van 2020 hun laatste
bondsvergadering is in de lopende termijn
5.

Sluiting

Voorzitter de heer Bakker sluit om 10.40 uur de vergadering.

