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Aan de leden en geassocieerden van NOC*NSF 

Arnhem, 8 juni 2020  

Kenmerk  
DIR_047 

Betreft  
Uitnodiging Algemene Vergadering NOC*NSF, 22 juni 2020 

Geachte dames, heren, 
 
In vervolg op de convocatie die wij u eerder toezonden, sturen wij u de agenda ten behoeve van 
de Algemene Vergadering van NOC*NSF op maandag 22 juni 2020. 
 
In de begeleidende e-mail vindt u een link naar alle vergaderstukken. De vergadering vindt deze 
keer digitaal plaats via MS Teams en start om 19:30 uur. De MS Teams link wordt u later 
toegezonden. 
 
De agenda van deze Algemene Vergadering luidt als volgt: 

1. Opening en mededelingen 
2. Verslag Algemene Vergadering 18 november 2019 
3. Update 

a. Coronacrisis 
b. Effecten in de sport 

4. Rapportage NOC*NSF 
a. Jaarverslag NOC*NSF 2019 
b. Advies Financiële Commissie 
c. Décharge bestuur NOC*NSF 
d. Rapportage Vaststellingen 2018 en toekenningen 2020 

5. Bestedingsplan Sportagenda 2021 
a. Bestedingsplan en richtlijnenboek 2021 
b. Advies CRBS 

6. Samenstelling Financiële Commissie 
7. Veranderagenda 
8. Lijst erkende topsport- en internationale wedstrijddisciplines 2021-2024 



 

 

9. Geassocieerden 
10. Samenstelling bestuur NOC*NSF 

a. Herverkiezing Rinda den Besten 
b. Herverkiezing Raymon Blondel 

11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 
Inhoudelijke vragen 
Daar deze vergadering digitaal georganiseerd wordt levert dit mogelijk een beperking op in de 
interactie die kan plaatsvinden. Omdat wij uw vragen graag zoveel mogelijk willen beantwoorden 
nodigen wij u uit inhoudelijke vragen vooraf te stellen. U kunt uw vragen per e-mail richten aan 
Marcel van ’t Hul (bestuurs- en directiesecretaris) marcel.vanthul@nocnsf.nl  
 
Financieel gerelateerde vragen 
Mocht u naar aanleiding van het financieel jaarverslag vragen hebben dan kunt u deze ook 
vooraf en op de dag zelf stellen. Vooraf kunt u uw vragen per e-mail richten aan Marcel van ’t 
Hul, marcel.vanthul@nocnsf.nl    John Bierling, zakelijk directeur, is vanaf 18:00 uur 
beschikbaar voor het financieel vragenuur. Wanneer u hier vragen voor heeft, vernemen wij dit 
graag op voorgaand e-mailadres. U ontvangt dan hiervoor vooraf een MS Teams link. 
 
Registratie 
Het is van groot belang dat u zich (en daarmee uw organisatie) registreert voor deze Algemene 
Vergadering. In de begeleidende e-mail vindt u hiervoor een link. Dit gaat deze keer via 
Yellenge, de tool die wij voor deze vergadering gebruiken voor eventuele besluitvorming en / of 
stemming. Om deze tool op de juiste wijze te gebruiken geven wij u onderstaande 
aandachtspunten mee: 

- Meld u aan via deze link: https://nocnsf-av-22-juni.yellenge.nl/ 
- U kunt de link delen met mensen die zich ook aan moeten melden, bijvoorbeeld uw 

penningmeester of een vervangend bestuurslid 
- We gaan ervan uit dat de voorzitter stemgerechtigd is en eventuele stemmen uitbrengt. 

Als u dit stemrecht wilt overdragen, stuurt u een e-mail naar jenneke.bruins@nocnsf.nl  
- U krijgt uiterlijk 19 juni de eventcode toegestuurd waarmee u toegang tot de vergadering 

krijgt, waarbij u ook instructies voor het downloaden van de app, of toegang via de 
webpagina ontvangt. 

 
Zoals eerder aangekondigd zullen wij op 11 juni tijdens het Bondsdirecteurenoverleg een extra 
toelichting geven op het stemmen via Yellenge. Daarbij zullen we ook een test stemming 
uitvoeren. Mocht u daaraan willen deelnemen dan is het van belang dat u de bovenstaande 
registratie voor woensdag 10 juni, 12:00 uur, uitvoert. 
 
Wij hopen u op maandag 22 juni (en eventueel op donderdag 11 juni) digitaal te mogen 
begroeten! 
 
Met vriendelijke groet, 
NOC*NSF 
 
 
Anneke van Zanen – Nieberg 
Voorzitter 
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