
   
Nederlandse Beugel Bond 

Baarloseweg 11a 
5988 NL Helden 

secretariaat@beugelen.nl 
www.beugelen.nl 

KvK: 40175215 

 1/3 

Helden, 08 mei 2019 

 

Aan: Alle verenigingen aangesloten bij de Nederlandse Beugel Bond (NBB) 

 

Betreft: Algemene LedenVergadering NBB op maandag 27 mei 2019 

 

Geachte leden, 

Het bestuur van de Nederlandse Beugel Bond nodigt U hierbij allen uit voor het bijwonen 

van haar bondsvergadering. Deze zal gehouden worden op maandag 27 mei in de 

"Rabozaal" van de M.F.A. Haaze-Hoof te Ospel. Aanvang van deze vergadering is om 20:00 

uur. 

De agenda luidt als volgt: 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Notulen vorige ALV’s (zie bijlages) 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

5. Algemeen Jaarverslag NBB 2018 (zie bijlage) 

6. Financiën NBB 2018 (zie bijlages) 

7. Hoofdpunten beleid seizoen 2019-2020 (zie bijlage) 

8. Begroting 2019 (zie bijlages) 

9. Benoemen stembureau (3 leden) 

10. Bestuurssamenstelling (zie toelichting hieronder) 

11. Voorzittersverkiezing - kandidaat vanuit het bestuur is Rob Geelen (stemming) 

12. Pauze 

13. Geschillencommissie (zie bijlage) 

14. Opleiding Baanmeesters 

15. Spelregels (zie bijlages) 

16. Rondvraag 

17. Sluiting 
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Vergaderstukken 

Als bijlage bij deze uitnodiging vindt u ook alle stukken. Bovendien zullen deze ook worden 

gepubliceerd op de website van de NBB, www.beugelen.nl. 

Bestuurssamenstelling 

Jo Peeters en Laura van de Sande-Traa zijn jaren geleden, toen de NBB bestuurlijk in zwaar 

weer zat, samen met enkele anderen opgestaan en hebben zitting genomen in het 

bondsbestuur. Daarna hebben zij zich altijd sterk ingezet voor de beugelsport en daarvoor is 

de bond hen erg dankbaar. Inmiddels zijn we een heel aantal jaren verder en hebben Jo en 

Laura aangegeven het stokje over te willen geven. Daarom zullen we deze avond op een 

mooie manier afscheid nemen van beide bestuursleden. 

Voorzittersverkiezing 

Na een bestuurlijk moeilijke periode hebben zich in 2018 vijf personen bereid verklaard om 

zitting te gaan nemen in het bondsbestuur en in november zijn zij unaniem in het bestuur 

gestemd. Inmiddels hebben zij zich in kunnen werken en is het moment daar om een 

kandidaat voor te dragen voor het voorzitterschap. Zoals al eerder bekend gemaakt, zal dit 

Rob Geelen zijn. Tegenkandidaten kunnen zich melden bij het bondsbestuur volgens de 

regels zoals vermeld in de statuten. Ook als er maar één kandidaat is, zal er een stemming 

plaatsvinden. 

Ter info:  

Bij binnenkomst ligt een presentielijst klaar. Op deze lijst vult elke vereniging de naam van 

de vertegenwoordiger(s) van de desbetreffende vereniging in. Hier kan ook al vooraf op 

aangegeven worden als een vereniging iets wil aanbrengen in de rondvraag. Verder zult u 

van één van de bestuursleden dan ook de nodige stembriefjes ontvangen. 

 
Tot slot:  

Alle vragen of in te brengen stukken vanuit verenigingen naar aanleiding van 

bovengenoemde agendapunten dan wel overige in te brengen stukken e.d. dienen vooraf 

schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur van de NBB conform de statuten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het NBB-bestuur, 

 

Johan Hoeijmakers 

Secretaris 

http://www.beugelen.nl/
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Bijlage(s):   

• 3 – Notulen ALV’s 11 juni 2018 en 5 november 2018 

• 5 – Algemeen Jaarverslag NBB 2018 

• 6 – Financieel overzicht NBB 2018 

• 7 – Beleidsvisie op hoofdlijnen 

• 8 – Begroting NBB 2019 

• 13 – Voorstel aanpassing Reglement Geschillencommissie 

• 15 – Voorstel aanpassing Spelregels + voorbeeld stembiljet 

 


