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Voorstel aan alle leden van de KNBRD / Reddingsbrigade Nederland

Eerstkomende Algemene Vergadering KNBRD.

Onderwerp:

Conflictenmatrix 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:

Reeds geruime tijd (circa 10 jaren) wordt een door de Algemene Vergadering goedgekeurd artikel in het 
huishoudelijk reglement niet nageleefd.
In het huishoudelijk reglement staat namelijk in artikel 5 lid 4 het volgende: 
“Voor Lidmaatschappen van meerdere commissies of bij uitzondering het uitvoeren van specifieke taken 
wordt verwezen naar de conflicten matrix, welke elk jaar door het bestuur wordt vastgesteld en 
gepubliceerd. De mogelijkheden in de matrix zijn: 
a. Combinatie is niet toegestaan;  
b. Combinatie is onder voorwaarden toegestaan, deze voorwaarden dienen duidelijk omschreven te 

staan in de matrix;
c. Combinatie is toegestaan. “
Op de bondsinformatiewebsite ( http://bondsinfo.reddingsbrigade.nl/servicedesk ) is de daadwerkelijke 
conflictenmatrix NIET te vinden.
Wel staat er het één en ander bij het zoeken op conflictenmatrix.
“Conflictenmatrix
De conflictenmatrix is door het bestuur vastgesteld in het kader van beleid dat er zo weinig mogelijk 
dubbelfuncties in commissies mogen worden uitgeoefend.
De matrix laat zien dat bijvoorbeeld een lid van de Commissie Opleidingen(CO) geen lid mag zijn van de 
Financiële Commissie. Rood geeft dus een conflicterende, niet geoorloofde situatie, geel geeft aan dat de 
betreffende gecombineerde functie discutabel is en groen geeft geen problemen.

Met de conflictenmatrix heeft iedereen houvast aan vastgesteld beleid voor behandeling van 
benoemingsvoorstellen door het bestuur.”
Zie: http://bondsinfo.reddingsbrigade.nl/servicedesk/kennisbank/171
De zeer belangrijke functie van de Financiële Commissie is nog specifiek opgenomen in de statuten 
artikel 16 lid 5.

Het voorstel is de conflictenmatrix op te nemen als jaarlijks agendapunt voor de Algemene Vergadering.

Noot: 
Een brigadelid van onze reddingsbrigade is in het bezit van de versie die gepubliceerd is op 19-03-2006 
en is bereid deze beschikbaar te stellen.

Motie(‘s):

De conflictenmatrix verplicht jaarlijks te publiceren door opname als onderwerp op de Algemene 
Vergadering.

De wijziging betreft een toegevoegd lid in artikel 17 lid 3.h. van de statuten.
De wijziging is in bovenvermelde artikel in revisievorm aangegeven.

Datum:

13 oktober 2016.
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