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Leden van de bondsraad 

Plaatsvervangende leden van de bondsraad 

Districtsbestuursleden 

Leden commissies van de bondsraad 

Ereleden en leden van Verdienste 

 

Datum 
:  31 oktober 2022 

Kenmerk :  1.3|2022|28.11.2022 

Betreft : 
 Vergaderstukken online vergadering van de bondsraad d.d. 28 november 

2022 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Hierbij ontvangt u de agenda en bijbehorende vergaderstukken voor de vergadering van de 

bondsraad die op maandag 28 november aanstaande gehouden zal worden via MS-teams. 

 

De vergadering vangt aan om 19.30 uur. Vanaf 19.20 uur kunt u inbellen via in de e-mail 

meegezonden MS-teams-link. 

 

De aankondiging voor deze vergadering, inclusief vergaderstukken zal op de website 

www.jbn.nl worden gepubliceerd. Geïnteresseerden, die de vergadering als toehoorder willen 

bijwonen, kunnen zich aanmelden via secretariaat@jbn.nl. 

Indien u, naast de digitale versie, ook graag een hardcopy van de vergaderstukken ontvangt, 

kunt u dit eveneens doorgeven aan het secretariaat van de JBN. 

 

Wanneer u iets voor de rondvraag heeft, wordt u vriendelijk, doch dringend verzocht dit 

vooraf, en uiterlijk donderdag 24 november a.s., kenbaar te maken aan het bondsbestuur via 

bondsbestuur@jbn.nl. Dit zal het soepele en efficiënte verloop van de vergadering ten goede 

komen. 

 

Wij vragen nog uw aandacht voor navolgende: 

− Het bondsbureau heeft (nog) geen redactionele opmerkingen ontvangen van alle leden 

van de notulencommissie op het conceptverslag van 20 juni jl. We zullen u op de hoogte 

houden. 

− Er staat een verzoek tot een kleine statutenwijziging op het programma (betreffende 

hoofdstuk 2.01, artikel 6 | Binding leden aan uitspraken Nationale Doping Autoriteit). 

Graag ontvangt het bondsbureau uw aanmelding voor de vergadering van de bondsraad 

per e-mail zodat ruim vooraf duidelijk is dat het minimumaantal Bondsraadsleden 

aanwezig kan zijn om een stemprocedure over deze statutenwijziging als geldig te kunnen 

beschouwen. 

 

Met vriendelijke groeten en graag tot de 28ste, 

 

 

Tessa Brouwer, 

voorzitter 
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Vergaderprotocol vergadering van de bondsraad 28 november 2022 

 

Etiquette tijdens de vergadering op maandag 28 november 2022 

- De vergadering vangt aan om 19.30 uur. Vanaf 19.20 uur kunt u inbellen 

- Aan het begin wordt u verzocht uw “MICROFOON” op “MUTE” te zetten en de 

“CAMERA” uit. Als u dat niet heeft gedaan, wordt de microfoon voor u op mute 

gezet.  

- Als u iets wil zeggen, klikt u op de afbeelding van het “HANDJE”. Als de voorzitter 

u het woord geeft klikt u op de afbeelding van de microfoon en de afbeelding van 

de camera en kunt u spreken. 

 

- Wanneer u uitgesproken bent zet u de microfoon terug op mute en de camera uit.  

• Spreekregels: 

o Vermeld uw naam en district. 

o Wees kort en bondig. Maak geen lange zinnen.  

o Vermijd herhaling.  

o Laat iedereen helemaal uitpraten. 

- de CHAT-functie slechts gebruiken bij technische aangelegenheden. 

 

 

Bij vragen gedurende de vergadering: 

− Voorzitter geeft personen het woord die voorafgaand aan de vergadering (per mail) 

kenbaar hebben gemaakt dat zij het woord willen voeren.  

− Voorzitter geeft personen het woord die via HAND OPSTEKEN aangeven een vraag te 

willen stellen.  

− Het is mogelijk vragen vooraf in te dienen bij: secretariaat@jbn.nl, tot uiterlijk 

donderdag 24 november voor 13.00 uur. Deze zullen dan door de voorzitter van de 

vergadering worden voorgelezen en beantwoord.  
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