
 

 

Besluitenlijst Algemene Vergadering Nederlandse Basketball Bond 17-11-2018 te Amsterdam 

1. Het voorstel tot wijziging Reglement van Orde is goedgekeurd. 

2. Het verslag van de Algemene Vergadering d.d. 25 november 2017 wordt met een 

wijziging op pag 10 Sluiting vastgesteld. 

3. De actielijst van de Algemene Vergadering d.d. 25 november 2017 wordt vastgesteld. 

4. De Algemene Vergadering is akkoord met de voorgestelde wijzigingen van het 

‘Huishoudelijk Reglement’ en het ‘Reglement Tucht- en Geschillenrechtspraak’.  

5. De Jaarrekening 2017 wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld. 

6. De penningmeester is decharge verleend voor het gevoerde financieel beheer over het 

jaar 2017. 

7. Het bestuur is decharge verleend voor het gevoerde beleid over het jaar 2017. 

8. De Algemene Vergadering is akkoord met het Voorstel om de Jaarrekening 2018 in 

november 2019 aan de Algemene Vergadering voor te leggen en daarmee de termijn met 

vijf maanden te verlengen. 

9. De Algemene Vergadering gaat akkoord met het voorstel de contributie 2019 naast de 

indexatie van 1,4%, te verhogen met € 1,00 voor alle leden en daarnaast met € 2,50 voor 

alle wedstrijd spelende leden (dit laatste ter compensatie van het gat dat in de begroting 

is ontstaan door de verlaging van de contributie van Niet Spelende leden). 

10. De Algemene Vergadering gaat akkoord met het voorstel om in 2019 € 1,00 per lid extra 

contributie af te dragen voor het NMT, onder de voorwaarde dat het team zich 

kwalificeert voor het WK in 2019 (dit zal duidelijk worden in het “November-window).   

11. De begroting 2019 is door de Algemene Vergadering aangenomen.  

12. De heer H. Wijnen wordt door de Algemene Vergadering herkozen als lid van de 

Financiële Commissie. 

13. Door de Algemene Vergadering wordt de heer H. vd Heijden herkozen als secretaris van 

de Tucht- en Geschillencommissie en de heer J. Smulders herkozen als lid van de Tucht- 

en Geschillencommissie. 

14. De heer R.J. Koopman wordt door de Algemene Vergadering herkozen als secretaris van 

de Commissie van Beroep. 

15. Door de Algemene Vergadering wordt mevrouw E. Snijder herkozen als penningmeester 

van het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond 

De heren C. Spitters en F. van Urk worden door de Algemene Vergadering herkozen als 

lid van het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond. 

16. De heer J. van de Put wordt door de Algemene Vergadering gekozen als lid van het 

bestuur van de Nederlandse Basketball Bond. 

17. De Algemene Vergadering besluit een lid (naam wordt nog niet gepubliceerd) te 

benoemen tot Lid van Verdienste. 

 

 


