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Uit de Bondsraad van 2 juni 2018 is een aantal actiepunten voortgekomen. Via deze notitie wordt
u geïnformeerd over de stand van zaken bij de opvolging van deze actiepunten.

Actiepunt 80: Workshop ‘Wie doet wat’ voor Themadag 2018
Het idee was om een workshop te programmeren waarin wordt gediscussieerd over een
taakverdeling tussen KNSB, regionale bonden en clubs. We hebben daar nog eens goed over
nagedacht. Bij nader inzien vinden we het beter als het een besloten workshop wordt met
bestuursleden van de KNSB en leden van de Bondsraad, in plaats van een workshop met vrije
inschrijving. We hebben inmiddels de
Actiepunt 88: Scheidsrechterscommissie vragen alternatieve tekst art. 18.6 competitiereglement
De scheidsrechterscommissie heeft naar aanleiding van deze vraag aangegeven seizoen 20182019 te willen aankijken of regelgeving over de toegankelijkheid van speelzaal echt nodig is. Als
blijkt dat dit nodig is, dan zal het worden meegenomen met de volgende wijziging van het
competitiereglement. Dat zal de wijziging zijn die volgt op het besluit van de Bondsraad in
december 2019 of de uitbreiding van de KNSB-competitie permanent wordt of niet.
Actiepunt 89: Privacybescherming jeugd bij KNSB-toernooien
Bij jeugdtoernooien georganiseerd door of namens de KNSB wordt altijd expliciet aan alle
deelnemers gevraagd of foto- en beeldmateriaal (waarin ze herkenbaar zijn) gepubliceerd mag
worden. Goede voorbeelden zijn de Nationale Pupillendag (www.nationalepupillendag.org), het
NK E (Waalwijk, te vinden via site NBSB) en het NK D (Rijswijk, te vinden via site HSB). Bij die
toernooien wordt kinderen altijd gevraagd om een kort profiel in te sturen. Bij sommige kinderen
ontbreekt de foto.
Actiepunt 90: Agenda projecteren op scherm
Dat wordt voortaan geregeld.
Actiepunt 91: Aanpassing presentatie agenda en stukken BR
Er waren hier twee verzoeken:
1. Heen en weer springen tussen agendapunten en bijbehorende stukken: Dit is opgelost door
op de website elk stuk bij een agendapunt te laten openen in een nieuw venster.
2. Stukken BR in Zip-bestand aanbieden: Er is een link op de website waarin alle stukken
gebundeld zijn.
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