
  

  

  

 NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (4 juni 2008) 
Bondsvergadering; nieuwe statuten  

De bondsvergadering van de Nederlandse Vijfkampbond wordt dit jaar op donderdag 26 

juni 2008 19:00-21:00 in het bondsbureau aan de Sportlaan 18 in Rosmalen gehouden. 
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:  
� notulen bondsvergadering 2007; 

� jaarverslag 2007; 

� financieel jaarverslag 2007; 

� begroting 2008; 
� contributie 2008; 

� nieuwe statuten, inclusief algemeen, sponsoring- en directiereglement; en 

� rondvraag en sluiting.    

Zoals op 11 februari bekendgesteld heeft de Nederlandse Vijfkampbond besloten de 
aanbevelingen van de NOC*NSF-Commissie Goed Sportbestuur zoveel mogelijk  te volgen 
en waar van toepassing gefaseerd in te voeren. Deze betreffen: 

A.   eenheid van beleid, organisatie en structuur; 
B.   besturingsmodel, benoeming bestuur, zittingstermijn, rooster van aftreden; 

C.   integriteit en functioneren bestuur; 
D.   directie;  

E.    algemene ledenvergadering;F.    statuten en diverse reglementen; en 
G.   financiën, vermogensbeheer, accountant.  

Klik hier voor de aanbevelingen van de  NOC*NSF-Commissie Goed Sportbestuur.  

Wil je als lid van de Vijfkampbond aanwezig zijn bij de bondsvergadering? Meld je dan 

uiterlijk 17 juni aan via secretaris@nederlandsevijfkampbond.nl (de toegang is om 
organisatorische redenen alleen mogelijk bij tijdige schriftelijke aanmelding). Aangemelde 

bondsleden ontvangen op verzoek uiterlijk 10 juni een kopie van de vergaderstukken; 
deze liggen dan bovendien ter inzage op het bondsbureau.   

Wil je als vrijwilliger bijdragen aan de groei van de Nationale Sportmedaille, de Militaire 

Vijfkamp en/of de Olympische Moderne Vijfkamp? Klik hier voor meer informatie en klik op 
de gele button om je aan te melden.    

  

Deze periodieke nieuwsflits informeert sporters en vrijwilligers over de:  
- Nationale Sportmedaille (lopen, zwemmen, springen, zelfverdediging, werpen); 

- Militaire Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, hindernisbaan, werpen); en  
- Olympische Moderne Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, schermen, paardrijden) 

De Nederlandse Vijfkampbond heeft de uiterste zorg besteed aan de juistheid van de 
gegevens in dit bericht en is niet aansprakelijk voor fouten of omissies. Neem voor meer 

informatie contact op met de Nederlandse Vijfkampbond, Sportlaan 18, 5242 CR 
Rosmalen, E info@nederlandsevijfkampbond.nl, T 073-5280063.   

De Moderne Vijfkamp is een Olympische sport sinds 1912. 
De Nationale Sportmedaille (sinds 1915) en het Nationale Vijfkampkruis  

van NOC*NSF (sinds 1931) zijn onderscheidingen voor fysieke prestaties.  

   meer informatie     print   

  

 

De update van de statuten van 

de vroegere Sportbond 
Moderne Vijfkamp staat als 

eerste op de rol, gevolgd door 
een nieuw algemeen, 

sponsoring- en directie-
reglement  

  


