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Verslag ALV 20 november2019 

 
Aanwezigheid: 

Bestuur: Tjark de Lange; Klaas Toes; Ad Tielemans; Sandra Heerius; Bernard 
Bullens; Monique Witziers. 

Directie:   Sjors Röttger en Norman Uhlenbusch 
Afwezig: - 
Verenigingen: Aalsmeer; AHV Achilles; Con Zelo; DWS; Ewijk/LHC; Grol H.V.; Kras 

Volendam; Legmeervogels; Leidsche Rijn; LHV; Pacelli Zieuwent; 
Quintus; RKDES; Ventura; VOC; Westsite; Zephyr; SV Voorwaarts; 
Hellas; Elshout; Havanna 

Managementteam Danny de Ruiter 
Financiële   
Commissie (FC): Laurens van Kessel 
Lid van Verdienste: - 
Tucht Commissie:  Henk Kruse 
Notulist:  Ilona Kwint  
Topsportplatform:  Ron van Vliet 
Overige aanwezigen:  Arjen van Wieringen; Henny Nijboer; Rachelle Philipsen 
 

Afwezigheid met kennisgeving: DSVD Handbal; ABS Handbal; Acritas; DFS Arnhem; Oliveo Handbal; 
Pus Severijn Heeten; HCB’92; FC-Joost van Grundeken 

 

 

 
1.Opening 

 
De voorzitter Tjark de Lange opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.  
1.1 Vaststellen rechtsgeldige bondsvergadering 
De vergadering is rechtsgeldig met de aanwezigheid van 21 verenigingen. 
 
1.2 Benoemen stemcommissie 
Vanuit de vergadering wordt een stemcommissie benoemd, André Zeldenthuis (VOC) en Rob van der 
Vecht (Westsite) 
 
Korte mededelingen vanuit de verenigingen: 
Pacelli: 

 Kampioen en gepromoveerd naar de 2de divisie;  
VOC:  

 Heeft 50 nieuwe leden welkom mogen heten 

 Is huurder geworden van de kantine in de eigen sporthal 
 
Quintus: 

 50 jarig jubileum onafgebroken in de eredivisie 
 
Achilles: 

 Fijn om in vertrouwde omgeving te vergaderen op Papendal en ook op een gunstiger tijdstip. 
 
Tjark de Lange meldt de toewijzing van het WK 2025 aan Nederland en Duitsland. Een unieke 
mogelijkheid voor het NHV om tophandbal voor een breed publiek te etaleren. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
2.1 Ingekomen stukken 
 
Norman Uhlenbusch geeft aan dat er drie ingekomen stukken zijn binnengekomen. 
Achilles heeft een vraag gesteld over AIS en deze is inmiddels mondeling beantwoord.  
Tevens heeft Achilles een vraag over de jaarcijfers welke besproken wordt bij het agendapunt 
financiën. Achilles ziet graag nog een aanpassing in de notulen inzake vragen die schriftelijk zijn 
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gesteld. Deze betreffen de opstart van de RTC in Zwolle/Arnhem en in hun ogen een onjuiste 
voorlichting op de heffing van inschrijfkosten beachHandbal breedtesport per 2018-2019. 
Snelwiek/Feyenoord verzoekt om de hoogte van de teambijdrage voor recreantenteams te 
heroverwegen om de kans te vergroten dat verenigingen meer leden aan zich weten te binden en te 
interesseren voor de handbalsport. Dit wordt meegenomen in de discussie bij agendapunt 4. 
 
2.2 Mededelingen 
Norman Uhlenbusch geeft aan dat de werkorganisatie bezig is met de voorbereiding op de verhuizing 
naar Papendal. Er is de verwachting dat de fysieke verhuizing in december afgerond wordt. 
 
3. Beheer en middelen – jaarstukken 2018/2019 
3.1 Seizoenverslag 2018/2019 
Net als vorig jaar is er een filmpje gemaakt welke wordt vertoond. Daarnaast is een toelichting hiervan 
op schrift gesteld waar alle feitelijke informatie in vermeld staat. 
 
3.2 Seizoenrekening 2018/2019 en financieel verslag 2018/2019 
Ad Tielemans geeft een mondelinge toelichting op jaarrekening. 
Er wordt kort ingegaan op de voorzieningen die betrekking hebben op verbeteren website, het door 
ontwikkelen van de handbal app, verhuiskostenkosten, ziektekosten/verzuim, scholing en een 
reservering voor de Olympische Spelen. Deze posten zijn gedetailleerd besproken met de accountant 
en de Financiële commissie. 
 
Volendam vraagt of er nog extra begroot is voor de rechtszaak Watersley? 
Ad Tielemans licht toe dat na de balansdatum er uitspraak van de rechter is ontvangen. Deze is 
positief voor het NHV. De tegenpartij kan nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. Het bestuur 
ziet de vervolgprocedure met vertrouwen tegemoet en is derhalve geen voorziening hiervoor 
opgenomen. (Naschrift: Watersley is niet in hoger beroep gegaan dus uitspraak is definitief. Watersley 
heeft conform uitspraak betaald en de zaak is hiermee afgewikkeld) 
 
Er wordt een vraag gesteld waarom er een voorziening is getroffen voor de Olympische Spelen. 
Ad Tielemans licht toe dat dit gedaan is ter voorkoming van grote fluctuaties van de NHV exploitatie in 
de jaren van de Olympische Spelen. Veel andere bonden, inclusief NOC*NSF, werken op dezelfde 
wijze. Het bedrag is altijd zichtbaar op de balans. 
 
Het lijkt erop dat het sponsorbedrag in vergelijking tot vorig jaar naar beneden is gedaald. 
Norman Uhlenbusch merkt op dat sommige sponsoren een verbintenis aangaan met het NHV. Ze 
worden vermeld onder sponsoring. Andere sponsoren koppelen hun bijdrage rechtstreeks aan teams. 
Deze zijn opgenomen bij de inkomsten Topsport. De boekingspositie wordt in overleg met de 
Financiële commissie gedaan.  
De afdeling sponsoring/Marketing heeft in totaliteit meer binnengehaald dan vorig jaar. 
Afgelopen week is er een nieuw sponsorcontract getekend met Freo, onderdeel van de Rabobank, 
een online leenspecialist. 
 
Achilles mist in het bestuursverslag de specificatie van de ledengroei. Danny de Ruiter zal dit in het 
volgend bestuursverslag opnemen. 
Daarnaast vraagt Achilles of het vermarkten van de Beachtoer is gerealiseerd?  Danny de Ruiter 
merkt op dat dit nog niet is gelukt. 
Achilles vraagt tot welk niveau het arbitrageplan is geslaagd? Bij Achilles is er geen jonge aanwas, wel 
een groei van scheidsrechters in aantal maar de leeftijd daalt niet.  
Danny de Ruiter antwoordt dat vanuit het NHV opleidingen worden georganiseerd om te zorgen dat er 
jonge scheidsrechters worden opgeleid. 
Aalsmeer licht toe dat ze juist 20 nieuwe jonge scheidsrechters heeft opgeleid (12-20 jaar). Zij betalen 
deze jonge scheidsrechters een bedrag van 5 euro om zich aan de vereniging te binden en dit lijkt te 
werken. 
 
Achilles heeft bij de FC een vraag gesteld over het verloop van de voorzieningen. Norman Uhlenbusch 
geeft aan de hand van het beeldscherm de stand van zaken weer tegen. Dit geeft helderheid wat er in 
het afgelopen jaar is gemuteerd. 
 
3.3 Verslag registeraccountant 
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Is meegestuurd en staat op de website. 
 
3.4 Aanvullende notitie Financiële Commissie 
Laurens van Kessel geeft een kort toelichting vanuit de FC.  
De FC heeft een nieuw kandidaat lid genaamd Rachelle Philipsen. Zij handbalt bij Sprint Deurne en is 
fiscalist bij de belastingdienst. In de voorjaarsvergadering van 2020 wordt zij officieel voor gedragen. 
 
Laurens van Kessel geeft aan dat de FC niet de jaarrekening controleert maar focust op de 
rechtmatige aanwending van de gelden en het resultaat! 
Achilles verifieert of het klopt dat de FC aandacht heeft voor doelmatigheid en dat de juistheid van de 
cijfers bij de accountant ligt. Dit wordt bevestigd door Laurens van Kessel. 
Als verenigingen vragen hebben kunnen ze altijd mailen naar fincom@handbal.nl.  Dit scheelt veel 
vragen tijdens de algemene ledenvergadering.  
Uit de vergadering komt het verzoek om de actie lijst weer toe te voegen aan het verslag. Dit 
ondersteunt de werkorganisatie en het bestuur in de afwikkeling van de gestelde vragen waarop het 
antwoord schuldig is gebleven. 
 
Er wordt opgemerkt dat het behaalde resultaat veel groter is dan begroot. 
Ad Tielemans licht toe dat er defensief begroot wordt door het bestuur. Alleen zekere inkomsten 
worden in de begroting opgenomen. Laurens van Kessel geeft aan dat de FC de terughoudendheid 
ondersteunt. De FC controleert wat er is afgesproken tijdens de ALV.  
Wat gebeurt er als het NHV geld overhoudt?  
Tjark de Lange licht toe dat het aan het bestuur, leden, verenigingen en ALV is om hiervoor voorstellen 
in te dienen. In principe wordt een positief resultaat na een akkoord van de ALV toegevoegd aan de 
algemene reserve. Uiteindelijk staan wij voor de handbalsport en vragen we ons iedere keer weer af 
wat we willen bereiken binnen het handballen? 
 
3.5 Advies FC over het garantiefonds 
Laurens van Kessel bespreekt het onderwerp garantiefonds. 
Het garantiefonds is in 2012 opgericht om het NHV financieel te ondersteunen. Dat was toen in het 
belang van de handbalorganisatie. De ALV heeft in 2014 besloten om het garantiefonds zichtbaar te 
maken op de balans. De FC heeft geconstateerd dat er sinds 2012 geen mutaties meer hebben 
plaatsgevonden binnen deze reserve. Ze stelt voor om het garantiefonds toe te voegen aan de 
Algemene reserve van het NHV. Het is aan de leden/verenigingen om dit te bepalen. 
Quintus vraagt of er een registratie is wie wat betaald heeft. Tjark de Lange antwoordt dat de inbreng 
door de leden destijds verschillend uitgevoerd is door de afdelingen. Sommige afdelingen hebben een 
extra heffing gedaan en andere afdelingen hebben de bijdrage vanuit het afdelingsvermogen betaald 
aan het NHV. Het is niet terug te herleiden wie wat betaald heeft. 
Tjark de Lange meldt dat er geen afspraak is dat het geld terug zou gaan naar de verenigingen. De 
afspraak van destijds was dat, na overleg met de ALV, het garantiefonds kan worden aangesproken 
voor specifieke handbal doeleinden.  
Een van de aanwezigen mist een heldere argumentatie waarom dit nu te wijzigen.  
Tjark de Lange merkt dat er nog veel onduidelijkheid is over de besluitvorming van destijds en de 
motivatie om dat nu te veranderen. Hij stelt voor om het besluit om het garantiefonds toe te voegen 
aan de algemene reserve nu niet in stemming te brengen en aan de FC te vragen om voor de 
volgende ALV met een duidelijke onderbouwing van hun voorstel te komen. De vergadering gaat 
akkoord met het voorstel. 
Tjark de Lange bedankt Laurens van Kessel voor de toelichting en de FC voor het werk van de 
afgelopen periode. 
 
3.6 Vaststellen van de balans en staat van baten en lasten 2018/2019 
De balans en de staat van baten en lasten wordt unaniem vastgesteld door de vergadering. 
 
3.7 Het verlenen van decharge aan de leden van het bondsbestuur 
Het bestuur wordt unaniem gedechargeerd voor het gevoerde beleid door de vergadering. 
 
4.Voorstel contributieherziening 
4.1 Voorstel om het contributiestelsel per seizoen 2020/2021 te wijzigen 
Ad Tielemans licht toe dat sinds 2013 de contributies geharmoniseerd zijn voor heel Nederland. In het 
afgelopen seizoen is op verzoek van het bestuur en de ALV een projectgroep bezig geweest met het 
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herijken van het contributiestelsel. In deze projectgroep zaten zes deelnemers: een grote 
(top)vereniging met alleen zaalhandbal, een kleine vereniging met zaal- en veldhandbal, een 
vereniging met zaal-, veld- en beachhandbal, een andere sportbond en bureaumedewerkers. In de 
ALV van juni 2019 is reeds ingestemd met de gedachterichting van de nieuwe  contributiestructuur. De 
projectgroep heeft deze gedachterichting in de afgelopen maanden verder uitgewerkt en in een notitie 
vervat. Daarbij is een rekenvoorstel bijgevoegd zodat verenigingen zelf kunnen kijken wat voor 
consequenties dit heeft voor de eigen vereniging. 
  
Het bestuur steunt de voorstellen van de projectgroep waarbij wordt uitgegaan van een lage uniform 
contributietarief en het principe dat de gebruiker betaalt voor de af te nemen producten/diensten. 
Herijking van contributiestructuren leidt vrijwel altijd tot pijnpunten. Het bestuur is zich daarvan bewust. 
 
Er wordt een vraag gesteld of er rekening wordt gehouden met terug lopen van teams vanuit ere- en 
eerste divisie? 
Norman Uhlenbusch geeft aan dat er in de uitwerkingen geen rekening gehouden is met een wijziging 
van de inschrijvingen per klasse. De berekening is gebaseerd op historische cijfers waarbij de 
inschrijvingen voor het seizoen 2019-2020 de basis waren. 
Er wordt geïnformeerd of er een visie is op de positie van veldhandbal. In bepaalde delen van 
Nederland wordt een kortere zaalcompetitie gespeeld omdat er ook nog een veldcompetitie gespeeld 
wordt. 
Veldhandbal is voor het NHV een volwaardig product. Daar zou ook een tarief aan moeten hangen.  
Op dit moment is nog niet gekeken naar de verhouding prijs – productomvang. Alleen de grote lijn is 
besproken. 
Hellas vraagt of er een duidelijke tendens te zien is naar de behoefte van veld in het najaar en beach 
in het voorjaar. Er vindt geen doorlopende competitie plaats. 
Norman Uhlenbusch antwoordt dat er in het voorjaar minder inschrijvingen zijn voor de veldcompetitie. 
 
Wat zijn de tarieven van de Beneleague teams? 
De Beneleague teams betalen het tarief voor deelname aan de BL en daarnaast betalen ze de helft 
van de bijdrage voor de eredivisie. Ze doen ook maar een halve competitie mee. 
 
Vanuit de vergadering wordt de opmerking gemaakt dat voor het inhuren van de zalen verschillende 
tarieven worden gehanteerd door gemeentes/verhuurders. Er zullen daarom altijd verschillen zijn 
tussen verenigingen. Het contributie model kan deze verschillen niet wegnemen.  
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat studentenverenigingen dat merken. Universiteiten 
faciliteren steeds in mindere mate. Houdt handbal ook voor studenten betaalbaar. 
 
In de huidige structuur wordt de veldcompetitie gefinancierd uit de algemene contributie middelen. Het 
nieuwe model vraagt voor elke dienstverlening een aparte bijdrage. Dat kan betekenen dat 
verenigingen die beide producten afnemen meer gaan betalen. Of is er rekening gehouden met een 
kortere zaalcompetitie? 
Norman Uhlenbusch geeft aan dat met dit element geen rekening is gehouden bij het voorliggende 
voorstel. Er wordt eveneens niet gedifferentieerd in het zaaltarief vanuit een afwijkende pouleomvang. 
Tjark de Lange meldt dat iedere competitie een belasting geeft op de werkorganisatie, ongeacht 
pouleomvang of speelweken. 
 
LHV geeft aan dat de basis van handbal de zaalsport is. Probeer de zaalsport voor een iedereen 
laagdrempelig te houden. De overige producten zijn een eigen keuze en daar mag extra voor betaald 
worden. 
RKDES meldt dat de meerkosten aanzienlijk kunnen oplopen en dat dit per vereniging sterk kan 
verschillen. 
Hellas vraagt of er onderzoek is geweest om per wedstrijd te betalen?  
Norman Uhlenbusch geeft aan dat daar geen onderzoek naar is gedaan. Het zou leiden tot een 
aanzienlijke administratieve workload en is lastig vooraf te begroten. 
Uit de vergadering wordt opgemerkt dat verenigingen tijd nodig hebben om het contributiemodel in te 
brengen tijdens hun eigen ledenvergadering. Het is nu kort dag om daar met de eigen leden over te 
spreken. 
Achilles mist de bekercompetitie in dit verhaal. De verenigingen zien deze competitie graag 
toegevoegd zodat er een goed totaalbeeld gevormd kan worden.  
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Deze toevoeging geeft misschien tevens de ruimte om het tarief voor de midweekcompetitie naar 
beneden bij te stellen.  
Norman Uhlenbusch meldt dat de bekercompetitie apart wordt betaald en in het vervolg opgenomen 
zal worden bij het tarievenoverzicht. 
Er wordt het bestuur verzocht om het tarief voor de midweek te heroverwegen. Deze tariefstijging is te 
progressief in het huidige voorstel. 
Tjark de Lange merkt op om samen de komende maanden te kijken hoe de midweek minder explosief 
kan stijgen. Vanuit het streven naar gelijkblijvende inkomsten, gaat dat wel ten laste van een andere 
categorie.   
Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld over g-handbal en rolstoelhandbal. Zoals het er nu voor 
staat blijft dit tarief ongewijzigd. 
Norman Uhlenbusch licht toe dat het streven is om tot een uniform contributietarief te komen voor 
iedereen. Voor de organisatie van G-handbal en rolstoelhandbal is nog geen tarief voorzien. 
 
Klaas Toes geeft aan dat het in het voorjaar ons nieuwe meer jaren beleidsplan (MJBP) op de agenda 
staat. Hij stel voor de discussie over een nieuw contributiemodel een jaar uitstellen. Laten we eerst 
samen het nieuwe het MJBP omarmen en daarna de vervolgslag maken naar een nieuwe contributie 
stelsel. Dat is de juiste volgorde en geeft de projectgroep de gelegenheid om met de geleverde input 
tot gemotiveerde heroverwegingen te komen. 
 
Hier stemt de vergadering mee in. 
 
5. Samenstelling bondsbestuur en statutaire commissies 
Bij de Commissie van Beroep zijn de heer Mr. Ilja van Driel, de heer Mr. Barry Koenders en de heer 
Mr. Tom de Munnik verkiesbaar. 
Een ieder gaat akkoord met hun verkiesbaarheid. 
 
6. Vaststellen statuten en reglementen 
6.1 Vaststelling Licentiereglement 
Martin Potma geeft vanuit de licentiecommissie aan dat in juni 2019 het reglement is vast gesteld. Er 
wordt voorgesteld om dit nog een keer te bekijken.  
Martin antwoordt dat er een voorstel is geweest wat geen meerwaarde had. Het licentiereglement blijft 
op dit moment zoals het was. 
 
7. Notulen 
Achilles mist de reactie van het bestuur inzake RTC Zwolle. 
Tjark de Lange geeft aan dat hij dat niet herkent maar vraagt de werkorganisatie om dat nog na te 
kijken en indien nodig toe te voegen. 
DWS mist hun vereniging bij de aanhef van aanwezigen. Graag toevoegen. 
Staat genoteerd. 
Henk Kruse vraagt om zijn titel als voorzitter te wijzigen in vicevoorzitter.  
Staat genoteerd. 
 
8. Rondvraag 
Tjark de lange vertelt dat er in de voorbereiding op deze vergadering een Webinar is georganiseerd 
vanwege te weinig belangstelling voor de regiobijeenkomsten. Ook de Webinar is niet goed bekeken. 
Helaas waren er ook enige technische mankementen. Ondanks dit alles is hij van mening om ook 
volgend jaar een Webinar in te lassen zodat agendapunten inhoudelijk besproken kunnen worden. 
 
Dick van Groen van Achilles geeft aan dat hij een mail heeft gestuurd aan de voorzitter en daar nog 
geen antwoord op heeft mogen ontvangen. Hij overhandigt de mail persoonlijk aan de voorzitter 
tijdens de vergadering. 
 
LHV geeft aan problemen te hebben binnen de vereniging met de bemensing van het 
wedstrijdsecretariaat o.a. door de vele wijzigingen in de competitie. 
Norman Uhlenbusch reageert dat het NHV probeert door herstructurering een volledige competitie aan 
te bieden. Dat leidt tot veel werk bij de bondsmedewerkers en de verenigingen. Probeer in goed 
overleg tussen verenigingen en competitiemedewerkers de problemen op te vangen en duidelijke en 
goede afspraken te maken wie wat doet. 
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Uit de vergadering wordt opgemerkt dat binnen het arbitrage te weinig jonge scheidsrechters 
bijgekomen door agressie. Daarnaast is er weinig begeleiding, ook van oudere scheidsrechters. Ze 
vragen naar cursussen. 
Norman Uhlenbusch meldt dat het AIS-systeem veel informatie verschaft. Negatieve uitlatingen door 
verenigingen en scheidsrechters worden door de bond actief opgepakt. En opleidingen doet haar 
uiterste best om in verschillende regio’s opleidingen te verzorgen. 
Er wordt gepleit om in het MJBP arbitrage een belangrijke rol te geven. 
 
Westsite vraagt hoe het staat met de aanpassingen in het Beachtoer reglement NK.  
Danny de Ruiter (verenigingsservice) meldt dat dit nog niet besproken is. Er dient snel geschakeld te 
worden om hiermee aan de slag te gaan. Of nog voor aankomend seizoen of later. 
Westsite pleit voor een ander reglement inzake het toekennen van de punten tijdens het NK. 
 
Tjark de Lange meldt dat het bestuur nadenkt over het huidige bestuursmodel binnen het NHV. 
Op dit moment fungeert het bestuur als een soort Raad van Toezicht en laat ze veel van de 
operationele besluitvorming over aan de directie. 
Waarom deze heroverweging? Omdat volgend jaar drie bestuursleden statutair aftredend zijn en niet 
meer herkiesbaar. Dat is het moment om de huidige bestuursfilosofie te borgen en te formaliseren. 
Het bestuur is bezig met een verkenning bij andere sportbonden en in gesprek met een notaris over 
de voor- en nadelen van de verschillende modellen. Naar aanleiding van deze gesprekken komt het 
bestuur met een voorstel naar haar leden.  
Achilles wil graag weten wat de visie is van de aanwezigen. Hij brengt in dat, gelet op het afscheid van 
drie bestuursleden, het wenselijk kan zijn dat het huidige bestuur geen dna profiel achter laat. Een 
bestuurscollege in een nieuwe zetting moet vrijheid van handelen kunnen hebben. 
Uit de vergadering wordt opgemerkt dat het juist goed is dat het bestuur nadenkt over verdere 
professionalisering van het NHV bestuur. Het is een maatschappelijke tendens bij meer 
vrijwilligersorganisaties vanuit toenemende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Laten we de 
voorstellen van het bestuur afwachten. 
Tjark de Lange meldt dat een nieuw MJPB in ontwikkeling is. In het voorjaar van 2020 worden 
regionale bijeenkomsten gehouden om het MJBP voor te leggen en te bediscussiëren. In deze 
bijeenkomsten past dan tevens de discussie over een nieuw bestuursmodel. Dat geeft input voor de 
volgende vergadering.   
 
Henk Kruse geeft aan dat veel mensen in de sport geconfronteerd worden met racisme. Als lid van de 
Tuchtcommissie is hij van mening dat hier tegen opgetreden dient te worden. Wat kan het NHV doen 
en welke tools zijn hiervoor beschikbaar? Helaas zijn hier geen goede regelingen voor. 
De Tuchtcommissie stelt het bestuur voor om een memo te schrijven en deze memo namens de 
voorzitter naar alle verenigingen te sturen hoe hiermee om te gaan. 
 
Rob van der Vecht (Westsite) neemt als een van de langst zittende bestuurders het woord en bedankt 
het bondsbestuur en de werkorganisatie voor hun inzet en toewijding in de afgelopen periode. 
 
9. Sluiting 
Tjark de Lange bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en nodigt een ieder van harte uit om actief 
mee te denken over het MJBP 2020-2024 
 
Actielijst: 

 Nakijken of vragen Achilles zijn beantwoord 

 Specificatie ledenontwikkeling opnemen in jaarverslag. 

 Tarieven bekercompetitie opnemen in het tarievenoverzicht. 

 Garantiefonds opnieuw onderbouwen en op de agenda zetten. 

 Beachreglement aanpassen. 

 Nieuw bestuursmodel bespreken in het voorjaar 2020. 

 Actie memo van de reglementscommissie tegen racisme opstellen. 

 Actielijst toevoegen aan het verslag. 
 
Besluitenlijst: 

 Seizoenverslag wordt vastgesteld 

 Seizoenrekening wordt vastgesteld. 

 Bestuur wordt gedechargeerd voor het gevoerde beleid. 
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 Leden CvB worden benoemd. 

 Contributiemodel wordt een jaar uitgesteld en beoordeeld in relatie tot het nieuwe beleidsplan 

 Strategisch plan wordt in het voorjaar 2020 gepresenteerd en bediscussieerd in diverse regio 
overleggen. 


