
 

 

 

 

1. Het verslag van de Algemene Vergadering d.d. 17 november 2018 wordt 

vastgesteld.  

2. De actielijst van de Algemene Vergadering d.d. 17 november 2018 wordt 

vastgesteld.  

3. De Algemene Vergadering besluit (bekrachtiging achteraf) akkoord te gaan met 

de benoeming van Ton Boot tot Erelid van de Nederlandse Basketball Bond. 

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

te benoemen tot Lid van Verdienste van de Nederlandse Basketball Bond.  

5. De Algemene Vergadering is akkoord met de voorgestelde wijzigingen van de 

‘Statuten’, het ‘Huishoudelijk Reglement’ en het ‘Reglement Tucht- en 

Geschillen Rechtspraak’, met de toezegging van het bestuur dat voor de 

artikelen omtrent ‘Onverenigbaarheid functies’ (artikel 9, Huishoudelijk 

Reglement) en ‘Case Management Systeem Sport’ (artikel 12, Huishoudelijk 

Reglement) voor de AV van 21 maart 2020 nog een tekstvoorstel zal volgen. 

6. De Jaarrekening 2018 wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld.  

7. De penningmeester is decharge verleend voor het gevoerde beleid over het  

jaar 2018.  

8. Het bestuur is decharge verleend voor het gevoerde beleid over het jaar 2018.  

9. De Algemene Vergadering is akkoord met het Voorstel om de Jaarrekening 2019 

in november 2020 aan de Algemene Vergadering voor te leggen en daarmee de 

termijn met vijf maanden te verlengen.  

10.De Algemene Vergadering gaat akkoord met het voorstel de contributie 2020  

te indexeren met 1,7%. 

11.De Algemene Vergadering gaat akkoord met het voorstel om in 2020 € 0,50 per 

lid extra contributie af te dragen voor het Mannen 3x3 Team onder de 

voorwaarde dat dit team zich kwalificeert voor de Olympische Spelen in Japan. 

Dit zal na het verspelen van de OKT1 in maart 2020 en OKT2 april 2020 

duidelijk worden. 

12.De Algemene Vergadering gaat akkoord met het voorstel om in 2020 € 0,50 per 

lid extra contributie af te dragen voor het Vrouwen 3x3 Team onder de 

voorwaarde dat dit team zich kwalificeert voor de Olympische Spelen in Japan. 

Dit zal na het verspelen van de OKT1 in maart 2020 en OKT2 april 2020 

duidelijk worden. 

13.De begroting 2020 is door de Algemene Vergadering unaniem aangenomen.   

14.De heer P. den Turk wordt door de Algemene Vergadering herkozen als lid van 

de Financiële Commissie.  

15.Door de Algemene Vergadering worden de heren R. Schrauwen en P. van der Velde 

herkozen als lid van de Tucht- en Geschillencommissie.  

16.De heer J. Brakenhoff wordt door de Algemene Vergadering, met ingang van  

21 maart 2020 gekozen als voorzitter van het bestuur van de Nederlandse 

Basketball Bond. Op die dag draagt de huidige voorzitter, Francisca Ravestein 

de hamer over.  

 

 


