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Algemene Leden Vergadering 2020  
 
Wanneer : zaterdag 3 oktober 2020 
Tijdstip  : aanvang 10.30 – 16.00 uur 
Locatie  : nader te bepalen 
Adres  :  

 

 
Beste handbalvrienden, 
 
Het afgelopen half jaar is het NHV, net als veel andere sportorganisaties, flexibel omgegaan met de veranderde omstan-
digheden als gevolg van de Coronacrisis en de daarmee samenhangende beperkingen om fysiek bijeen te komen. He-
laas zijn de geplande ledenvergaderingen op 14 maart en 4 juni niet doorgegaan. Deze vergaderingen hebben we nu 
gebundeld op zaterdag 3 oktober 2020, mits de regels in de tussentijd niet veranderen. 
 
De ochtend willen we graag met onze handbalverenigingen praten over het bestuur van het Nederlands Handbal Ver-
bond. Statutair (artikel 9, lid 6)  zijn onze voorzitter Tjark de Lange, vicevoorzitter Klaas Toes en penningmeester Ad Tie-
lemans aan het eind van hun zittingstermijn. 
Het bestuur wil graag in een bijzondere ledenvergadering (ALV) met haar verenigingen overleggen over de beste wijze 
om te voorzien in de invulling van deze functies binnen het NHV. 
 
Aansluitend hebben we conform artikel 20, lid 2 onze reguliere ALV waarin we de agendapunten van de voorjaars en na-
jaarsvergadering combineren.  
 
We kijken er naar uit om onze verenigingen na zo’n lange periode weer te ontmoeten, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bernard Bullens, 
Secretaris bondsbestuur NHV 
 
 
Agenda bijzondere Ledenvergadering over bestuurlijke organisatie van het NHV 
 

1. Opening  
2. Toelichting bestuurlijke ontwikkelingen NHV 2011-heden.      
3. Voorstel tot gefaseerde bestuursinvulling. 
4. Sluiting 

 
Agenda reguliere (uitgestelde) ledenvergadering NHV 
 

1. Opening 
1.1 Vaststellen rechtsgeldigheid ALV        Ter vergadering 
1.2 Benoemen stemcommissie         Ter vergadering 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
2.1 Ingekomen stukken          Ter vergadering 
2.2 Mededelingen          Ter vergadering 
 

3. Seizoen 2019-2020         
3.1 Vaststelling inhoudelijk seizoenverslag 2019-2020       Wordt gepubliceerd 
3.2 Toelichting seizoenrekening 2019-2020 en financieel verslag 2019-2020   Toelichting bestuur 
3.3 Verslag en advies accountant        Wordt gepubliceerd 
3.4 Verslag en advies Financiële Commissie       Wordt gepubliceerd 
3.5 Vaststelling van de balans en staat van baten en lasten over 2019-2020   Wordt gepubliceerd 
3.6 Het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur     Besluitvorming 
3.7 Voorstel bestuur en advies FC over het garantiefonds     Besluitvorming   
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Lunchpauze 
 
4. Strategisch plan NHV 2020+ 

4.1 Presentatie en toelichting op het strategisch plan 2020+     Wordt gepubliceerd 
4.2 Vaststelling Strategisch plan 2020+        Besluitvorming 

 
5. Seizoen 2020-2021 

5.1 Vaststelling seizoenplan 2020-2021         Wordt gepubliceerd 
5.2 Toelichting begroting 2020-2021        Toelichting bestuur 
5.3 Verslag en advies Financiële Commissie over begroting     Wordt gepubliceerd 
5.4 Vaststelling contributies en andere bijdragen      Besluitvorming 
5.5 Vaststellen begroting 2020-2021        Besluitvorming 
 

6. Samenstelling bestuur en statutaire commissies 
Bijlage: Rooster van aftreden.         Wordt gepubliceerd 
 
6.1  Bestuur: 
Kandidaatstelling voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester wordt nader bepaald n.a.v. de ochtendsessie. 
Herkiesbaar voor een 2e termijn in het bondsbestuur is Mw. M. Witziers. 
Het bestuur stelt voor om de Mw. M. Witziers te benoemen voor een 2e termijn in het bestuur. 
 
6.2 Tuchtcommissie: 
Aftredend en statutair niet herkiesbaar zijn: Hr. A. Hommen (voorzitter) en Hr. J. Kruse. 
Het bestuur stelt voor om te benoemen voor een eerste termijn: Hr. M. Hermans llb en Hr. Mr. N. Poggenkaas.  
Het bestuur stelt voor Mw. Mr. L. Hauwert te benoemen als algemeen voorzitter van de Tuchtcommissie. 
 
6.3 Commissie van Beroep 
Het bestuur stelt voor om Hr. J. Kruse te benoemen in de Commissie van Beroep. 
 
6.4 Financiële Commissie 
Herkiesbaar voor een 2e termijn zijn Mw. E. Groenendaal en Hr, L. van Kessel 
Het bestuur stelt voor om deze leden te herbenoemen voor een 2e termijn in de Financiële commissie 
Verkiesbaar voor een eerste termijn is Mw. R. Phillipsen. 
Het bestuur stelt voor om Mw. Phillipsen te benoemen voor een 1e termijn in de Financiele commissie. 
 
6.5 Licentiecommissie 
Herkiesbaar voor een 2e termijn is Hr. A. Plum. 
Het bestuur stelt voor om Hr. A. Plum te herbenoemen voor een 2e termijn in de Licentie commissie. 

   
7. Vaststellen statuten en reglementen 

7.1 .Toelichting en vaststelling reglementswijzigingen      Wordt gepubliceerd 
 

8. Toelichting onderdelen Strategisch plan 
8.1 Competitie- en contributiestructuur        Toelichting bestuur 
8.2 Wereldkampioenschap Handbal Dames Nederland-Duitsland 2025    Toelichting bestuur 
  
9. Notulen  

9.1 Vaststellen notulen bondsvergadering 20 november 2019.    Wordt gepubliceerd 
  
10. Rondvraag           Ter vergadering 
 
11. Sluiting           Ter vergadering 
 
Noot: bondsafgevaardigden dienen door hun vereniging gemandateerd te worden tot het uitbrengen van het stemrecht 
conform de statuten van het NHV, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 21. Verenigingen kunnen hun 
bondsafgevaardigden machtigen via de centrale ledenadministratie Sportlink.  


