
Alg
em

en
e 
Ver

gAd
er

in
g r

B 
Zw

o
ll

e 
15
-n

o
V-2

01
6

Voorstel aan alle leden van de KNBRD / Reddingsbrigade Nederland

Eerstkomende Algemene Vergadering KNBRD.

Onderwerp:

Uitnodigingstermijn Algemene Vergadering KNBRD.

Voorstel:

Breng onderstaande motie in stemming op de Algemene Vergadering en vraag een uitspraak aan de 
leden / afvaardiging van de leden.
Geef vervolgens als bondsbestuur aan of u de motie uit zult voeren.

Achtergrond:

Het bondsbestuur respecteert voor de toezending van de agenda voor de Algemene Vergadering de 
laatste jaren het minimaal aantal dagen (21 dagen), zoals gesteld in de statuten. 
De commissies en werkgroepen ondersteunen het bondsbestuur en dienen hun stukken echter al veel 
eerder in te leveren. Zie hiervoor het huishoudelijk reglement.
In artikel 5 lid 11 is bepaald: “Het jaarverslag van de commissies en werkgroepen, benoemd door het 
Bestuur, dient in de maand januari van het jaar volgend op het verslagjaar te worden ingediend bij het 
Bestuur of de daarvoor aangewezen instantie. …..”. 
In artikel 5 lid 12 staat vervolgens: “ Ieder jaar dienen voorafgaand aan de behandeling door het bestuur 
van het jaarplan voor het komend begrotingsjaar het jaarwerkplan en de begroting voor zover van 
toepassing voor dat komende jaar te worden ingediend bij het Bestuur of de daarvoor aangewezen 
instantie. Over het tijdstip van indienen kunnen nadere bepalingen in dit Reglement of een ander 
Reglement of door het Bestuur zijn of worden vastgesteld. “.
Het bondsbestuur / landelijk bureau zal de ingeleverde gegevens verwerken, zo nodig aanvullen en 
goedkeuren alvorens het te publiceren.
Het tijdvak tussen begin februari en medio mei (minimaal 104 dagen minus nu de 21 dagen) voor het 
samenstellen van het jaarverslag, begroting etc. is nu zeer ruim. 
Met een strakke planning moet het mogelijk zijn het geheel eerder te publiceren.
Ook is de termijn waarop de leden van verenigingen eventueel kunnen reageren met vragen naar het 
bondsbestuur veel te kort. Het brigadebestuur zal vooraf de stukken moeten bespreken met de 
bestuursleden en mogelijk op de Algemene Vergadering willen behandelen voor de eigen leden. Het 
voorstel is dan ook het aantal dagen te verhogen waarop de uitnodiging met stukken gepubliceerd (en 
verzonden) worden.

Motie(‘s):

Het voorstel is de 104 dagen te verdelen tussen bondsbestuur en leden. 
Het voorstel is de agenda en onderliggende stukken 50 kalenderdagen voor de Algemene Vergadering te 
publiceren in plaats van de nu gestelde 21 dagen.

De wijziging in de bestaande tekst van artikel 21 lid 1 van de statuten is in revisievorm aangegeven.

Datum:

13 oktober 2016.


