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Beste broeders en zusters, 
 

Op zaterdag 29 mei 2021 staat de Voorjaarsvergadering van de Bond gepland. Er wordt nog 
nagedacht over hoe we deze dag(deel) gaan in vullen nu we in mei hoogstwaarschijnlijk nog 

niet fysiek bij elkaar kunnen komen. De najaarsvergadering staat gepland op zaterdag 
6 november 2021 hoe het tegen die tijd is kunnen we nu ook nog niet zeggen, maar wilt u 

beide data vrijhouden? 

 
Inmiddels werken we als een tijdje met een nieuwe opzet qua tijdsplanning op weg naar en 

rondom de Bondsvergaderingen.  
 

Waarschijnlijk zijn jullie allemaal er al druk mee of is het misschien al klaar… maar we willen het 

toch graag onder de aandacht brengen. Denkt u aan het tijdig aanleveren van verslagen door  
accountants, controlecommissies, gemeenten, do’s en comité. 

 
In de bijlage bij deze brief voeg ik ok de jaarplanning voor de bondszaken van 2021 toe. 

 
Het komende jaar hopen we weer op fysieke ontmoetingen. Laten we God bidden om met ons 

te zijn en een zegen te vragen over het vele werk wat binnen onze Bond verricht wordt. 

  
 

 
Met een vriendelijke groet namens het comité, 

 
G. Ytsma 

secretaris 
 

 

 
Bijlage: planning bondszaken   

 
 

 
            z.o.z. 

 



 

PLANNING BONDSZAKEN 

 
 
Februari 2021  

 
 
 
TIJDPAD 

 
15 maart bijdragen voor de ‘rondgang door de gemeenten’ inleveren bij bondsbureau 
 

1 april  jaarverslagen en jaarrekeningen (met conceptbegrotingen) van deelorganisaties 
inleveren bij bondsbureau 

 
1 mei stukken ‘voorjaarsvergadering’ met daarin de agenda met bijbehorende 

stukken, zoals de jaarrekeningen, secretariële verslagen en eventuele 

voorstellen worden naar de gemeenten verzonden. 
 

29 mei   ‘voorjaarsbondsvergadering’ o.b.v. 
 

1 juli  gemeenten, deelorganisaties en comité plaatsen ANBI-gegevens op 

website 
 

1 september werkplannen en definitieve begrotingen van deelorganisaties en comité 
inleveren bij het bondsbureau, evenals namen en een korte beschrijving van de 

kandidaten voor bestuursfuncties  

 
1 oktober stukken ‘najaar bondsvergadering’ met daarin de agenda met bijbehorende 

stukken, zoals werkplannen, speerpunten volgend jaar en begrotingen van 
deelorganisaties en comité en eventuele voorstellen worden naar de gemeenten 

verzonden. 
 

stembiljet met namen en een korte persoonsbeschrijving van de kandidaat voor 

een bestuursfunctie wordt meegezonden en uiterlijk een week voor de 
vergadering terugverwacht op het bondsbureau. 

 
6 november  ‘najaarsbondsvergadering’ o.b.v. 

 

 
 

Het gehele jaar door kunnen voorstellen worden ingediend. De behandeling en het tijdpad kan 
per voorstel verschillen.  

 


