
Toelichting t.b.v. de extra Bondsraad op 29 december 2020. 
 
 
Procedureel 
Op 12 december 2020 is een Bondsraad gehouden. Als gevolg van de coronamaatregelen vond deze 
op vele locaties plaats. Op Papendal waren aanwezig (toekomstige) leden van het Bondsbestuur en 
de voorzitter van de reglementscommissie, alsmede Directie en enkele medewerkers van het 
Bondsbureau. Via Teams waren deze verbonden met 23 Bondsraadsleden, die vanuit hun thuisplek 
waren aangehaakt.      

 
Op de agenda stond o.a. enkele reglementaire voorstellen. Deels moeten deze uitmonden in 
wijzigingen van de Statuten. Daarvoor is op basis van St. 27 lid 3 een quorum van ten minste 24 – 
in dit geval digitaal - aanwezige leden vereist. Helaas is dat minimumaantal op 12 december door 
verschillende oorzaken niet gehaald.  
Daarom dient een extra Bondsraad te worden gehouden, die binnen twee tot vier weken moet 
plaats vinden. Daarvoor is dan geen quorum noodzakelijk.  

In beide gevallen geldt overigens een 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

 
 
Inhoudelijk 
Op de extra Bondsraad dienen de volgende onderwerpen, waarvoor een wijziging van de statuten 
noodzakelijk is, te worden goedgekeurd: 
 

Bestuurlijke herinrichting        
Op 12 december ’20 was de besluitvorming voor de drie onderdelen van regelgeving als volgt: 

• Statuten: op het oorspronkelijke document zijn tijdens de Bondsraad nog enkele wijzigingen 
doorgevoerd, die gemarkeerd zijn:  

o op voorstel van Noord-West is in art. 4 lid 2 onder a vastgelegd dat de nieuwe 
organisatiestructuur 24 regio’s telt. Dit aantal kan alleen worden aangepast via een 

nieuwe statutenwijziging;  
o in St. 12 lid 4 b is de opzet van de ondersteunende commissies en groepen 

aangepast. Dit heeft ook zijn weerslag op art. 4 lid 10 en 11 lid 1. Deze waren in 
het document t.b.v. de Bondsraad van 12 december nog niet verwerkt. Dat is nu 

wel gedaan, inclusief het voorstel van Noord-West om voor leden van het 
Bondsbestuur een dubbelfunctie met een projectgroep mogelijk te maken.  

De statutenwijziging werden unaniem door de 23 stemmende leden goedgekeurd. Gezien 

het ontbreken van het quorum dient echter een tweede stemming te worden gehouden. 
• Huishoudelijk reglement: zijn formeel goedgekeurd met 23 stemmen voor. 
• Overige regelgeving: daarvan maakten o.a. twee concept-bestuursbesluiten deel uit, die 

zoals gebruikelijk ter informatie aan de Bondsraadsleden zijn gestuurd. Vanuit Oost zijn wat 
kanttekeningen geplaatst bij het BB verkiezing leden Bondsraad. Afgesproken is dat 
reglementscommissie en Bondsbestuur het huidige concept nog eens tegen het licht zullen 
houden, en waar nodig met een aangepaste versie zullen komen. 

 
Wijziging zetel a.g.v. verhuizing naar Papendal / aanpassing data boekjaar. 
Beide punten zijn al eerder goedgekeurd, maar moeten ter formalisering daarvan nog in de 
Statuten worden vastgelegd.  


