Aan:
Het NOB Bestuur
De Afgevaardigden

augustus 2020
Betreft: Uitnodiging Ledenraadvergadering 19 september 2020

Geachte leden,
Het bondsbestuur nodigt u hierbij uit* tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op
Zaterdag 19 september 2020
Congres- en Hotelcentrum Papendal**
Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem

U dient zich vóór 13 september a.s. aan te melden voor deze vergadering via
www.onderwatersport.org  De NOB  Onze organisatie  Algemene vergadering.

Aanmelden verenigingsafgevaardigden : 10.00 uur
Aanvang van de vergadering : 10.30 uur

Agenda eerste vergadering***
1. Opening door Erik van Vessem, interim voorzitter
2. Wijziging statuten – aansluiting dopingreglement ISR (bijlagen 1, 2 en 3)
3. Sluiting
Agenda tweede vergadering
1.

Opening door Erik van Vessem, interim voorzitter

2. Vaststellen agenda en mededelingen
3. Verslag van de Ledenraadsvergadering van 25 mei 2019 (bijlage 4)
4. Wijziging Statuten – aansluiting dopingreglement ISR (bijlagen 1,2 en 3)
5. Jaarverslag 2019 (bijlage 5)
a. Advies financiële commissie (bijlage 6)
b. Decharge van het bondsbestuur
6.

Voordracht voorzitter Hennie Elshof (bijlage 7)

7. Plannen 2021-2024
a. Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 (bijlage 8)
& Jaarplan 2021 (bijlage 9)
Thema’s:
1. Belangenbehartiging
2. Duiken
3. Onderwater natuur
b. Wijziging Huishoudelijk Reglement – duikmedische keuring (bijlagen 10 en 11)
c. Contributiebesluit 2021 (bijlagen 12 en 13)
d. Advies financiële commissie (bijlage 6)
8. Sluiting
*Vanwege de coronamaatregelen kan maximaal één afgevaardigde per vereniging aanwezig zijn.
Alleen stemgerechtigden worden voor de vergadering uitgenodigd.
**Met de huidige maatregelen kunnen we de vergadering veilig in Sportcentrum Papendal houden.
Mochten de maatregelen worden verscherpt waardoor we niet meer in Papendal kunnen vergaderen,
dan wordt de vergadering online georganiseerd. Het online stemmen heeft daarbij onze aandacht.
***De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de algemene
vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal leden vertegenwoordigd is. Indien ter
vergadering niet ten minste twee/derde van het aantal leden vertegenwoordigd is, wordt een tweede
vergadering bijeengeroepen, welke vergadering beslist, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
leden.
Met vriendelijke groeten,
Nederlandse Onderwatersport Bond

A.H.J. de Vries
Directeur
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