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Jaaragenda BO vergadering 2022 

 
 

Januari – wensen uitspreken wat te verwezenlijken voor 2022.  
ZI GB : Bestuur betrekt interne belanghebbende in haar beleid. 
Communicatie : (thema, voorbereiding, 25 min discussie en 5 min concrete acties bepalen, 
volgende vergadering recap van concrete acties die in gang gestoken zijn in 5 min) 
Evaluatie eventuele kandidaten 3 openstaande profielen en kiezen aankomende profielen ter 
goedkeuring AV 2022 
 
Workshop Beleid zat 22/01/2022 9:30 – 16:30  
 
Februari – Voorleggen begroting 2022. Voorbereiden AV 2022. Verwerken aanpassingen 
begroting.  
Bespreken eventuele oprichting financieel comité 
Voorbereiding content & voorstel financieel comité ter goedkeuring AV 19/03 
Recap acties Communicatie 
Goedkeuren en bepalen dagorde AV – klaar voor clubnieuws - uitnodiging 
 
Maart – Goedkeuren jaarverslag en jaarrekening 2021  
Evaluatie jaaractieplan 2021 – SV 
Goedkeuren presentatie AV 
Goedkeuren kandidaten ereleden 2022 
Clubondersteuning : acties bepalen 
 
April – voorbereiden aanpassen beleid 2021-2024 (BAC) – ZI GB  
ZI GB : De organisatie heeft een gedragscode 
Recap acties clubondersteuning 
 
Mei – voorbereidende keuzes maken branding en beleid 2021 – 2024  
Beleidsdag - workshop in  juni 
Ledenwerving : acties bepalen 
 
Juni – voorleggen beleidsplan 2021 – 2024, jaaractieplan 2023 & bepalen deelname beleidsfocus 
– functioneringsgesprekken personeel JV 
Recap acties ledenwerving 
 
Augustus – goedkeuren jaaractieplan 2023 & voorleggen en analyseren begroting 2023 
ZI GB : Organisatie heeft goede klachtenprocedure 
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Workshop BO – visie bepalen JV – specifiek onderwerp nog te bepalen 
 
September – bespreken en evalueren van Goed Bestuur   
Verduurzaming : acties bepalen 
 
Oktober –nakijken financiële toestand en eventuele aanpassingen invoeren in functie hiervan  – 
evaluatie Technisch Directeur Topsport & Operationeel Manager  
Recap acties verduurzaming 
 
November – Herevalueren jaaractieplan 2023 en goedkeuren + begin zelfevaluatie BO  
ZI GB : BO delegeert op gepaste taken aan comités 
 
December – Zelfevaluatie BO en werking JV + eventueel andere topics ‘Goed Bestuur’ en 
een eindejaarsdrink  
 
 
Nog te plannen : teamactiviteit Bestuur met medewerkers. 
 
 
In het algemeen meer aandacht voor: 
 

- Ecologie : ½ online vergadering 
- Rapportering EC aan BO, juridische zaken rapportering  
- Budgetopvolging elke vergadering  
- Consequente branding JV documenten 
- Statutenverandering sneller opvolgen 

 
 
Gewenst vergaderschema BO vergadering: 
 

- Klassiekers 
- Opvolging KPI’s 
- Financiën 
- HR 
- Opvolging Beleid basiswerking en Topsport 
- Projectopvolging 
- TO DO 
- Varia 
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