
 

 

 
 

 

BESLUITEN BESTUURSVERGADERINGEN 2021 
 
 

BESLUITEN AB d.d. 11 oktober 2021 

1. Het bondsbestuur besluit voor het NPC seizoen 2021/2022 artikel 6.1.1. over de vereiste 

binnentemperatuur tijdelijk buitenwerking te stellen. Het bestuur vindt het van belang 

dat er goed geventileerd wordt. Tegen kou kunnen spelers zich gemakkelijker kleden. 

2. De stukken voor de bondsraad worden vastgesteld.  

 

BESLUITEN DB d.d. 17 september 2021 

1. De drie aanvragen voor bronzen spelden worden gehonoreerd.  

 

BESLUITEN AB d.d. 30 augustus 2021 
 

1. Het bondsbestuur besluit een tijdelijke accreditatie te verlenen voor oud-scheidsrechters 
zodat deze alsnog kunnen worden ingezet in de NPC door de vereniging. Aan deze 
tijdelijke accreditatie wordt de voorwaarde gekoppeld dat deze personen in 2022 een 
ontwikkelmoment moeten volgen om de accreditatie te kunnen behouden. Daarnaast 
wordt besloten om vanaf het seizoen 2024-2025 (landelijke divisies) en 2025/2026 
(regionale divisies) te gaan handhaven op deze eis en mogelijke sancties voor te bereiden 
voor verenigingen die hieraan niet kunnen voldoen. 

2. Er is besloten om in 2022 niet deel te nemen aan het WK Mannen in Benin en het EK  
Vrouwen in Torrelavega. De vrouwenselectie wordt na het WK Vrouwen (nov. 2021)  
opgeheven en 2022 geldt als overgangsjaar met betrekking tot implementatie van IWS.  
Voor de mannen wordt normaliter een Masters cyclus georganiseerd om te bepalen welk  
team wordt uitgezonden naar het EK danwel WK Mannen. In 2021 heeft deze cyclus  
niet plaatsgevonden. Daarnaast wil het bondsbestuur alle overige financiele middelen  
die in 2022 beschikbaar zijn binnen internationale wedstrijdsport, inzetten om het team 
dat gaat deelnemen op het EK in de Den Bosch optimaal voor te bereiden. 

 

BESLUITEN AB d.d. 14 juni 2021 
1. Het bondsbestuur stelt een nieuwe procedure met betrekking tot verslaglegging 

bestuursvergaderingen vast. Een korte samenvatting van bestuursvergaderingen zal 
vanaf najaar ook middels nieuwsbrief (Nieuwsbouletin) worden verspreid onder 
secretariaten verenigingen. 

2. Indien het WK Jeugd geannuleerd zou worden, dan besluit het bondsbestuur dat de Jeugd 
in 2021 alsnog aan het EK Jeugd in Santa Susanna mag deelnemen omdat dit voor de 
jeugd voorlopig het laatste EK/WK is waarnaar deze groep wordt uitgezonden. De extra 
kosten (+/- € 3.000) die dit EK met zich meebrengt (2 jeugdteams) worden vanuit de 
balansreserve betaald. 

 

BESLUITEN DB d.d. 31 mei 2021 
1. Het bestuur kent een bronzen speld toe. 
2. De vergaderingen van de bondsraad voor 2022 worden vastgesteld op zaterdag  

21 mei 2022 (voorjaar) en op zaterdag 26 november 2022. 
 

BESLUITEN AB d.d. 15 april 2021 

1. Het bestuur stelt de stukken van de bondraad vast 
 
BESLUITEN DB d.d. 25 maart 2021 

1.  Het bestuur besluit gezien de blijvende maatregelen te onderzoeken in hoeverre de 
uitgestelde heidag digitaal gehouden kan worden. 

2.  Er wordt besloten te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een ledenactie in 2021 
op touw te zetten gezien de lage instroom van nieuwe leden. 

 

 

 

 

 



 

 

BESLUITEN AB d.d. 8 februari 2021 

1.  Het bestuur stelt de portefeuilleverdeling vast 
2.  De AB van 11 oktober wordt verplaatst naar 12 oktober i.v.m. de ledenbijeenkomst in 

district Oost 

3.  De districtskampioenschappen tête-à-tête worden voor 2021 geannuleerd 

4.  Het NPC seizoen 2020/2021 voor de topdivisie wordt afgerond in één speelweekend (3 

en 4 juli 2021) 

5.  De equipe die zou deelnemen aan het WK Mannen wordt uitgezonden naar het EK 
Mannen (september 2021) 

6.  Indien het NK Veteranen 2021 wordt geannuleerd dan wordt de equipe ingeschreven 

die de afgelopen drie edities aan het EK Veteranen heeft deelgenomen. 
 

BESLUITEN DB d.d. 22 januari 2021 
1.  Het bestuur besluit opnieuw de heidag te verplaatsten naar medio maart (afhankelijk 

van dan geldende maatregelen) 
 


