
 

 

  Aan:  

Het NOB Bestuur 

De Afgevaardigden 

De Leden van Commissies en Werkgroepen van de NOB  

De Ereleden  

Leden van Verdienste 

De Duikscholen 

Het Bondspersoneel 

 

 

April 2021 

 

Betreft: Uitnodiging Ledenraadvergadering 29 mei 2021 

 

Geachte leden, 

 

Het bondsbestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de online Algemene Ledenvergadering op 

 

Zaterdag 29 mei 2021 

 

De vergadering wordt online via Microsoft Teams gehouden. 

 

U dient zich vóór 24 mei a.s. aan te melden voor deze vergadering via 

 www.onderwatersport.org → De NOB → Onze organisatie → Algemene vergadering. 

 

 

Aanmelden verenigingsafgevaardigden: 9.50 uur 

Aanvang van de vergadering: 10.00 uur 

 

Agenda  

1. Opening door Hennie Elshof, voorzitter 

2. Vaststellen agenda en mededelingen 

3. Verslag van de Ledenraadsvergadering van 19 september 2020  

4. Jaarverslag 2020 + toelichting (bijlagen) 

a. Advies financiële commissie (bijlage) 

b. Decharge van het bondsbestuur 

  

http://www.onderwatersport.org/
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5. Jaarplan, Contributiebesluit 2022 en Begroting 2022 

a. Jaarplan 2022 (bijlage) 

b. Contributiebesluit 2022 en Begroting 2022 (bijlage) 

c. Advies financiële commissie (bijlage) 

6. Samenstelling Financiële commissie 

- Aftredend: Gertjan Eg 

7. Samenstelling Bestuur 

- Aftredend: Erik van Vessem, Marleen Baas, Bert Vos en Thijs Wingelaar 

- Kandidaat bestuursleden: Peter van Rodijnen en Daniël van Bakel 

8. Sluiting  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Nederlandse Onderwatersport Bond 

 

 

 

 

A.H.J. de Vries 

Directeur  

 

 

 

 

Vergaderdiscipline 

• Vanaf 9.50 uur kunt u via de toegezonden link deelnemen aan de vergadering. 

• Tijdens de vergadering staat uw microfoon uit en camera aan. 

• Als u het woord wilt, kun u het Teams-handje opsteken. U krijgt dan vanzelf het woord. 

Daarna graag uw microfoon weer uit zetten. 

• Als u het woord krijgt, eerst uw naam en vereniging noemen. 

• In de chat worden géén vragen beantwoord. 

• De vergadering wordt voor het opmaken van de notulen opgenomen, zowel in beeld als 

geluid.  

 

Stemmen 

• Als er gestemd moet worden, zal de stemming tijdens de vergadering worden gehouden. 

• In eerste instantie wordt er een stemming door middel van een online poll gehouden. 

• Als de uitslag van de poll geen duidelijkheid over de stemming geeft, volgt een mondelinge 

raadpleging. 

• Een ter plekke ingericht stembureau noteert de stemmen in een vooraf uitgewerkt Excel-

bestand waarin het aantal stemmen per vereniging al is opgenomen. 
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• De stemming wordt dan gehouden door na het opnoemen van de verenigingsnaam door de 

voorzitter, voor of tegen te zeggen. De opname dient als bewijs van de stemming. 


