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Uit de Bondsraad van 8 december 2018 is een aantal actiepunten voortgekomen. Via deze notitie
wordt u geïnformeerd over de stand van zaken bij de opvolging van deze actiepunten.

Actiepunt 92 Instellen commissie taakverdeling regionale bonden - KNSB
Het idee is om een commissie in te stellen die meekijkt en inbreng heeft bij de afspraken die de
SOS-bonden met de KNSB gaan maken over de taakverdeling. De commissie bestaat uit BR-leden
van andere bonden. De heren De Weerd (RSB), Dekker (HSB), De Boer (NHSB) en Renders (NBSB)
hebben zich hiervoor beschikbaar gesteld.
De belangrijkste stap die nu voorligt is het verzoek van de SOS-bonden aan de KNSB om de
overname door de KNSB van de contributie-inning van verenigingen over te nemen. Het bestuur
heeft ervoor gekozen om een bespreekstuk voor de contributie-inning plenair in de BR van 15
juni in te brengen (zie agendapunt 8). Bij deze bespreking zullen met de gehele BR
vervolgstappen worden afgesproken.
Actiepunt 93: Gefaseerd aftreden leden commissies onderzoeken
Deadline daarvoor is gesteld op de BR van 7 december 2019. Op dit moment nog geen actie.
Actiepunt 94: Financiële consequenties jeugdbeleid in BR 15 juni 2019 bespreken
Dit punt wordt meegenomen bij agendapunt 10 (Verdienmodel KNSB lange termijn)
Actiepunt 95: Powerpoint ledenonderzoek meesturen met stukken BR 15 juni 2019
De powerpoint en het rapport zelf zijn meegestuurd.
Actiepunt 96: Suggesties BR n.a.v. brainstorm ledenenquête onderzoeken
Veel van de punten die in de brainstorm zijn genoemd, zijn terug te vinden in de notitie Impuls
aan activiteiten en projecten bij agendapunt 10 van de vergadering van 15 juni 2019.
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