NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (31 juli 2008)

Vijfkampbond in lijn met Goed Sportbestuur
Op 26 juni vond de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vijfkampbond plaats.
Op deze vergadering stonden naast de jaarlijkse statutaire onderwerpen (jaarverslag en
jaarrekening afgelopen kalenderjaar, begroting en contributie huidig kalenderjaar) ook de
nieuwe statuten en een nieuw algemeen reglement, sponsoringreglement en
directiestatuut op de agenda.
De statuten en reglementen zijn opgesteld door mr F.C. Kollen van Hamer & Smit,
specialist op het gebied van sport- en verenigingsrecht en lid van de NOC*NSF-Commissie
Goed Sportbestuur. De Vijfkampbond heeft haar governance zo in lijn gebracht met de
aanbevelingen van de NOC*NSF-Commissie Goed Sportbestuur, in het bijzonder ook ten
aanzien van de Nationale Sporttest. Deze betreffen:
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De Vijfkampbond heeft
haar governance in lijn
gebracht met de
aanbevelingen van de
NOC*NSF-Commissie
Goed Sportbestuur

eenheid van beleid, organisatie en structuur;
besturingsmodel, benoeming bestuur, zittingstermijn, rooster van aftreden;
integriteit en functioneren bestuur;
directie;
algemene ledenvergadering;
statuten en diverse reglementen; en
financiën, vermogensbeheer, accountant.

De door de algemene ledenvergadering bekrachtigde stukken zijn inmiddels op
www.vijfkamp.nl gepubliceerd:
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;
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de nieuwe statuten;
het nieuwe algemeen reglement;
het nieuwe sponsoringreglement;
het nieuwe directiestatuut;
de notulen van de algemene ledenvergadering 2007;
de jaarrekening 2007;
het jaarverslag 2007;
de begroting 2008;
de contributie 2008 (ongewijzigd ten opzichte van 2007).

Verder heeft het bestuur een samenvatting van de activiteiten in 2007 en de prioriteiten
voor 2008 gepresenteerd (klik hier voor deze presentatie).
Deze periodieke nieuwsflits informeert sporters en vrijwilligers over de:
- Nationale Sporttest (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@vijfkamp.nl, T 073-5280063, I www.vijfkamp.nl.

De Olympische Moderne Vijfkamp is een Olympische sport sinds 1912.
De Nationale Sportmedaille (sinds 1915) en het Nationale Vijfkampkruis
NOC*NSF (sinds 1931) zijn onderscheidingen voor fysieke prestaties.
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