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Algemene Leden Vergadering   
 
Wanneer : zaterdag 25 juni 2022 
Tijdstip  : aanvang 15.00 – 17.00 uur 
Locatie  : Hotel Breukelen, hybride vergadering 

 
 
DEFINITIEVE AGENDA 
 
1. Opening 

1.1 Vaststellen rechtsgeldigheid bondsvergadering      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. Beleid seizoen 2022-2023       

3.1 Terugblik seizoen 2021-2022        Ter vergadering 
 3.2 Toelichting op het seizoenplan 2022-2023. Is gepubliceerd op de website.   Ter vergadering  

3.3 Vaststellen seizoenplan 2022-2023.       Vaststellen 
      
4. Beheer en middelen 

4.1 Toelichting begroting 2022-2023. Is gepubliceerd op de website.    Ter vergadering 
4.2 Advies Financiële Commissie over de begroting.      Ter vergadering 
4.3 Vaststellen contributies en andere bijdragen.       Vaststellen 
4.4 Vaststellen begroting 2022-2023.       Vaststellen 

  
5. Update WK2025 
 5.1 Toelichting op de plannen voor het WK2025.       

Toelichting vanuit het bestuur.        Ter vergadering 
 
6. Samenstelling bondsbestuur en statutaire commissies 
Rooster van aftreden is gepubliceerd op de website.  
Bestuursleden en leden statutaire commissies worden verkozen op de voorjaarsvergadering van het NHV.  

6.1  Bondsbestuur: 
Aftredend en herkiesbaar is mevrouw S. Heerius, secretaris.  
Het bestuur stelt voor om mevrouw Heerius te benoemen voor een tweede termijn als secretaris binnen het bestuur. 
Statutair aftredend is de heer A. Tielemans, penningmeester.  
Het bestuur stelt voor om de heer J. Grundeken te benoemen voor een eerste termijn als penningmeester binnen het 
bestuur. CV J. Grundeken is gepubliceerd op de website.  
6.2 Tuchtcommissie: 
Statutair aftredend is de heer G. van Oel, voorzitter. 
Aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw Heida. 
Aftredend en herkiesbaar voor een tweede termijn in de tuchtcommissie is mevrouw mr. De Jong. 
Het bestuur stelt voor om mevrouw mr. De Jong te benoemen voor een tweede termijn in de Tuchtcommissie.  
Aftredend en herkiesbaar voor een derde termijn in de Tuchtcommissiezijn de heer Portengen, mevrouw Bosgra en 
mevrouw Dam. 
Het bestuur stelt voor om de heer Portengen, mevrouw Bosgra en mevrouw Dam te benoemen voor een derde termijn in 
de Tuchtcommissie. 
Aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw mr. L. Hauwert 
Het bestuur stelt voor om mevrouw mr. J. Krikke te benoemen als lid voor een eerste termijn in de Tuchtcommissie. CV mr. 
J. Krikke is gepubliceerd op de website. 
Het bestuur stelt voor om mevrouw mr. L. de Jong te benoemen tot voorzitter. 
6.3 Commissie van Beroep 
Afredend en herkiesbaar is de heer mr. M. Vos, voorzitter 
Het bestuur stelt voor om de heer mr. M. Vos te benoemen voor een derde termijn als voorzitter binnen de Commissie van 
beroep.  
Aftredend en herkiesbaar zijn de heren mr. I. van Driel, mr. B. Koenders en mr. T. de Munnik. 
Het bestuur stelt voor om de heren mr. I. van Driel, mr. B. Koenders en mr. T. de Munnik te benoemen voor een tweede 
termijn in de Commissie van beroep. 
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6.4 Financiële Commissie 
Afredend en niet herkiesbaar zijn mevrouw E. Groenendaal en de heer L. van Kessel. 
Het bestuur stelt om de heren R. Thijssen, A. Plum en A. Spoelman te benoemen voor een eerste termijn als lid van de 
Financiële Commissie. 
6.5 Licentiecommissie 
Aftredend en niet herkiesbaar in de heer A. Plum. 
Aftredend en herkiesbaar voor een tweede termijn is mevrouw P. Rooyakkers. Het bestuur stelt voor om mevrouw 
Rooyakkers te benoemen voor een tweede termijn in de Licentiecommissie. 
   

7. Vaststellen statuten en reglementen 
7.1 Statuten 
De statuten van het NHV voldoen niet meer aan de gewijzigde regelgeving vanuit de Wet Bestuur en Toezicht (WBTR) en 
de Dopingautoriteit. Daarnaast dienen de statuten op onderdelen herschreven en/of verduidelijkt te worden. 
In de periode september – november 2022 worden de statuten in overleg met de werkgroep reglementen en externe 
adviseurs herschreven en ter vaststelling geagendeerd op de ALV van december 2022.      
7.2 Reglementen 
Algemeen reglement artikel 9        Vaststellen 
Algemeen reglement artikel 10        Vaststellen 
Wedstrijdreglement artikel 1, 30 en 37       Vaststellen 
Wedstrijdreglement artikel 43        Vaststellen 
Licentiereglement wijziging HandbalNL – League      Vaststellen 

 
8. Notulen  

8.1 Conceptnotulen bondsvergadering  27 november 2021.        Vaststellen 
 
9. NKS innovatie- en waarderingsprijs        Ter vergadering 
  
10. Rondvraag           Ter vergadering 
 
11. Sluiting           Ter vergadering 
 


