Jaarverslag Bondsraad 2021

Voorwoord

Door verplichte wijziging van de statuten door wettelijke bepalingen, is de Bondsraad in
2021 formeel een adviesorgaan geworden.
Dit is vastgelegd in:
Artikel 14E van de statuten:
E. Adviesorgaan Bondsraad/Bondsbureau
De Bond kent een adviesorgaan genaamd: Bondsraad. De Bondsraad adviseert gevraagd en
ongevraagd het Hoofdbestuur en bestaat uit de districtsvoorzitters, de door het
Hoofdbestuur aan te wijzen voorzitter van de Speciaal clubs en de voorzitter van de
Keurmeestervereniging. Het Hoofdbestuur kan ook anderen uitnodigen zitting te nemen in de
Bondsraad.
De positie van de bondsraad als vertegenwoordigers van de leden is niet veranderd.
In de praktijk is echter gebleken dat zowel de leden van Bondsraad als de leden van het
Hoofdbestuur moet wennen aan deze gewijzigde rol.
Het beperkte fysieke contact, door de maatregelen in het kader van corona, hebben met
name de samenwerking en communicatie bemoeilijkt.

Hopelijk kunnen we in 2022 elkaar weer meer fysiek ontmoeten.
Afgesproken is wel dat de vergadering Bondsraad en Hoofdbestuur zoveel mogelijk op zelfde
locatie en datum plaatsvinden, zodat het aansluitend gezamenlijk overleg tussen
Hoofdbestuur en Bondsraad ook meteen kan plaatsvinden.

Samenstelling Bondsraad

In 2021 waren de volgende personen vertegenwoordigd in de bondsraad:
Jack Burm (voorzitter BR)
District West Noord-Brabant
Leo Quist (secretaris BR
District Zeeland
Sicco Veenstra
District Friesland
Peter Verkuijlen
District Oost Noord-Brabant
Harry Oude Vrielink
District Overijssel
Jan Geenen
District Limburg
Wim Theloosen
District Gelderland
Matthijs Slagter/René Schoneville
District Drenthe
Sjoerd Westerhof
District Groningen
Ronald van der Putten
District Utrecht
Ruud Kok
District Noord-Holland
Lex Kapteijn
District Zuid-Holland
Leo Wooning
Voorzitter Speciaal clubs
Willem Smit
Voorzitter Keurmeestervereniging

Bijeenkomst Bondsraad 2021

In 2021 is de Bondsraad 3 maal bijeengekomen op de locatie de Aker in Putten
• 20 februari 2021
• 24 april 2021
• 11 september 2021

De Bondsraad heeft in 2021 de volgende
adviezen uitgebracht:
•

Communicatie Hoofdbestuur-Bondsraad:
De stukken voor de Bondsraad worden via de secretaris van de Bondsraad aan de
leden toegezonden. Adviezen vanuit de Bondsraad worden via de secretaris
Bondsraad aan het Hoofdbestuur verzonden, door deze toe te sturen aan hoofd
Bondsbureau

•

•

Werkafspraken Bondsraad:
Afhankelijk kan de Bondsraad verschillende werkgroepen instellen die een advies
voor het HB voorbereiden.
Advies Hoofdbestuur aandacht WBTR ter ondersteuning afdelingen:
Bondsraad heeft Hoofdbestuur gevraagd om de afdelingen actief te ondersteunen bij
de gevolgen van de WBTR (Wet Bescherming Toezicht Rechtspersonen)

De bondsraad heeft in 2021 een verzoek
ontvangen om advies uit te brengen over:
•

Wat wordt er van de bond gevraagd om toekomstgericht ondanks het dalende
ledenaantal een actieve en gezonde bond te houden. Wat kunnen wij veranderen
om toekomstgericht te blijven bestaan met meerwaarde voor de vogelliefhebbers.
Dit verzoek is nog in behandeling bij de Bondsraad omdat dit over verschillende
thema’s kan worden verdeeld. Hiernaast vraagt het een andere kijk op de organisatie
van de NBVV.

