Concept

AGENDA

BONDSVERGADERING
Datum
Tijdstip
Locatie

:
:
:

24 juni 2021
19.00 – 21.00 uur
Digitaal via Microsoft Teams

1.

OPENING

2.

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
2.1. Ons voetbal is voor iedereen – voortgang
2.2. Diversiteit en inclusie – ambitie KNVB
2.3. Opvolging voorzitter RvC BV en directeur (voorzitter bestuur) betaald voetbal
2.4. Governance KNVB

3.

VERSLAG BONDSVERGADERING D.D. 14 DECEMBER 2020
Het verslag (concept) is op 22 februari 2021 per e-mail aan de bondsafgevaardigden en
adviserende leden van de bondsvergadering gezonden. Voorgesteld wordt het verslag ter
vergadering vast te stellen.

4.

COVID-19 EN HET VOETBAL IN NEDERLAND
Ter vergadering zal stil worden gestaan bij de laatste ontwikkelingen.

5.

OPLEIDINGSVERGOEDINGENSYSTEEM NATIONAAL
Op de bondsvergadering van 14 december 2020 is afgesproken voorstellen voor te bereiden
voor een nationaal opleidingsvergoedingensysteem. Op dit moment wordt hieraan gewerkt.
Het streven is besluitvorming hierover te laten plaatsvinden tijdens de voorjaarsvergadering.

6.

KNVB STRATEGISCH PLAN
6.1. KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022: Seizoensplan 2021/’22
Het KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022 behelst een periode van vier seizoenen.
Per seizoen wordt een plan opgesteld dat richting geeft aan de activiteiten van dat seizoen.
Het Seizoensplan 2021/’22 zal ter vaststelling bij de definitieve agenda worden gevoegd.
6.2. KNVB Strategisch Plan 2022 – 2026: aanpak
Ter vergadering zal de aanpak worden geschetst voor het opstellen van het nieuwe strategisch
plan voor de periode 2022 – 2026.
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7.

FINANCIËN
7.1. Begroting seizoen 2021/’22
De begroting bondsgerelateerde activiteiten seizoen 2021/’22 zal ter vaststelling bij de definitieve
agenda worden gevoegd.

8.

VERSLAG BONDSBESTUUR EERSTE SEIZOENSHELFT 2020/’21
Een verslag van het bondsbestuur over de eerste seizoenshelft 2020/’21 zal ter kennisneming
bij de definitieve agenda worden gevoegd.

9.

REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN
De volgende voorstellen zullen bij de definitieve agenda worden gevoegd:
9.1. Bekrachtiging en implementatie uitvoeringsbesluiten
9.1.1. Verdeling van de solidariteitsbijdrage
9.2. Voorstellen tot aanpassing van de Statuten en reglementen
9.2.1. Statuten: besluiten van de Dopingautoriteit
9.2.2. Statuten: wijzigingen n.a.v. de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
9.2.3. Algemeen Reglement: afschaffen van de functie consul
9.2.4. Algemeen Reglement: trainerslicenties
9.2.5. Algemeen Reglement: hoofdtrainer-coach
9.2.6. Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding: speelgerechtigdheid
9.2.7. Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en
Solidariteitsbijdrage: geen overschrijving benodigd tussen secties
9.2.8. Dopingreglement KNVB: wijziging n.a.v. de nieuwe WADA Code (2021)

10.

(HER)BENOEMINGEN COMMISSIELEDEN
10.1. Onderzoekscommissie integriteit
Op de bondsvergadering van 14 december 2021 is de heer drs. J.A.P. van Kastel afgetreden.
Voorgesteld wordt op de voorjaarsvergadering de hierdoor ontstane vacature in te vullen.
Kandidaatstelling
Kandidaten kunnen worden gesteld door het bondsbestuur of tenminste vijf
bondsafgevaardigden.
Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en dient vergezeld te gaan van een
schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij/zij een eventuele benoeming zal aanvaarden.
Indien een kandidaat deze verklaring voor het tijdstip van de benoeming intrekt, wordt de
gelegenheid gegeven in zijn/haar plaats één of meer andere kandidaten te stellen.
De termijn voor het stellen van kandidaten gaat heden in en sluit op 9 juni 2021.

11.

RONDVRAAG

12.

SLUITING
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