Verantwoording begroting 2016 H.E.M.A.Bond Nederland
Contributie:
- In tegenstelling tot afgelopen jaar verwachten wij dat deze 10 euro zal blijven. Wel
is hier bij essentieel dat clubs blijven groeien zodat de bond haar taak kan blijven
uitvoeren. Hierbij is dus groei van de sport in ons alle belang. Daarvoor hebben we
ook gekozen om een aantal zaken zoals thema-avonden te gaan organiseren en te
faciliteren.
Verzekering:
Dit is een grote koste post zowel voor de bedrijfsaansprakelijkheid als de ongevallen verzekering voor
individuele leden. Daarnaast is het voor elke club vrij om een bestuurlijke aansprakelijkheid af te sluiten
we raden dit wel aan voor de veiligheid van de besturen van elke club. Er is in onderstaande vanuit
gegaan dat we bij Heeres aansluiten of verder te gaan zoeken.
- Bedrijfsaansprakelijkheid*:
Dit is een collectief hier doen we of allen aan mee of helemaal niet. Dat geeft een extra kosten
post voor elke club van 277.75 euro (dit zal minder worden als er meer clubs aangesloten
worden: 250 als we op 10 clubs zitten.)
- Ongevallen verzekering individuele leden:
De ongevallen verzekering zal 2 euro per lid bedragen per jaar.
- Bestuurlijke aansprakelijkheid*
Dit is vrij te besluiten voor alle clubs of zij hier aan mee willen doen of niet. De Bond zal dit wel
doen dit omdat alle activiteiten die vanuit de bond georganiseerd worden dan verzekerd zijn en
niet alleen de sportactiviteiten maar ook bijvoorbeeld een thema avond.
*door een miscommunicatie stond er in de eerste begroting bestuurlijke
aansprakelijkheidsverzekering! Dat moest zijn bedrijf aansprakelijkheid.
Andere bijzonderheden:
- De veiligheidscommissie heeft als enige een jaarplan neergelegd en aan de hand daarvan extra
financiële mogelijkheden gekregen. Voor volgend jaar zouden we graag willen dat deze
gesprekken beter/actiever gevolgd worden tussen bestuur en commissies. We willen dan ook in
november al onze begroting voor 2017 presenteren. Dit heeft ook te maken met eisen van
NOC*NSF ten aanzien van goed sport bestuur.
- Daarnaast hebben we Professionaliseringsevents op de begroting gezet. Deze hebben 3 punten
- Thema avonden:
Het idee is om 1 of 2 thema avonden te houden voor alle actieven leden van de clubs: we
hebben hier op dit moment een onderwerp voor namelijk: Promotie en uitstraling van H.E.M.A.
zaken als Promotie, algemene uitstraling. We zullen hier de ruimte hebben om er over te
discussiëren. Andere ideeën zijn meer dan welkom. Het idee komt van Huizen van de sport
Groningen.
- Competitieve evenementen:
Hier willen wij evenementen zoals ILHG, HEFFAC , DLC en bond-wedstrijden. Professionelere
uitstraling geven. Dit kunnen we op 2 manieren doen:
• Materiaal aanschaf zoals: beamer’s, juryvlaggen, podium en armbanden
• Door opleiden van juryleden, door de arbitrage commissie exacte plannen vraag de
Arbitragecie
- Exposer vlaggen
Op dit moment heeft de bond nog geen vlag of iets in die trant wij willen van dit geld graag 2
staande vlaggen maken die neergezet kunnen worden bij deuropeningen van evenementen of
bijeenkomsten die door de bond gesteund/georganiseerd worden.

