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Jaarverslag 2018 
 
 
1. Algemeen 

 

Op 1 januari 2018 waren 32 verenigingen aangesloten bij de Nederlandse Beugel Bond. Op het einde 

van het jaar is dit ongewijzigd. Het totaal aantal leden gezamenlijk bij de beugelbond is de laatste 

jaren vrij constant te noemen. Voor het jaar 2018 zien wij lichte daling t.o.v. het jaar 2017. Echter wij 

gaan ervan uit dat wij in het komende seizoen weer meer leden tegemoet kunnen zien. 

 

Dan hebben in het jaar 2018 ook weer een groot aantal leden van verschillende verenigingen een 

zilveren speld in ontvangst mogen nemen voor hun 25-jarig lidmaatschap. Daarnaast waren er ook 

enkele leden bij die een gouden speld hebben ontvangen voor hun 50-jarig lidmaatschap. 

 

Ook op het gebied van de AVG heeft de beugelbond veel gedaan. Alle aangesloten verenigingen, 

leden, vrijwilligers enz. hebben goed meegewerkt om ook dit punt zo goed mogelijk orde te hebben. 

Er wordt nog steeds hieraan gewerkt om dit goed bij te werken en te actualiseren. Ook zal dit punt in 

het komend jaar en daarna onze aandacht houden. 

 

Verder is de mobiele beugelbaan en de daarbij behorende aanhangwagen e.d. verkocht. Jarenlang 

heeft de beugelbond met talrijke vrijwilligers hiermee demonstraties gehouden om eenieder kennis 

te laten maken met het beugelen. Dit betekent niet dat wij geen demonstraties meer houden. Voor 

degenen die het beugelspel willen demonstreren kan men de mobiele beugelbaan nu huren, niet bij 

de beugelbond zelf maar bij de partij die deze heeft gekocht van de beugelbond.  

 

M.b.t. de website kunnen wij vermelden dat er in het jaar 2018 er geen noemenswaardig 

aanpassingen zijn gedaan c.q. doorgevoerd. De site is nog steeds in ontwikkeling; het doel is om de 

website van de Nederlandse Beugel Bond in het komende seizoen aan te passen om hiermede een 

betere uitstraling te geven.   

 

Net als vorige jaren heeft ook dit jaar het Huis voor de Sport Limburg een deel van de taken van het 

bondsbureau waargenomen, waarover het bestuur tevreden is. In de loop van het jaar is duidelijk 

geworden dat er een aantal nieuwe kandidaat-bestuursleden mee gaan lopen. Daardoor is in 2018 

de ondersteuning door het Huis voor de Sport al sterk verminderd. De bedoeling is dat dit vanaf 

2019 alleen nog op oproepbasis gebeurt, voor speciale projecten. 

 

2. Bestuur Beugelbond (NBB) 

 

Op 1 januari 2018 bestaat het bestuur uit 5 personen: Anton van Deursen (wnd. secretaris en 

penningmeester), Ger van Helden (portefeuille Techniek), Jo Peeters (vicevoorzitter), Laura van de 

Sande (algemeen bestuurslid) en Martin op ’t Roodt (portefeuille Wedstrijden). 

 

In juni 2018 hebben wij tot ons grote verdriet afscheid moeten nemen van Ger, die een sterke 

wedstrijd speelde, maar toch niet kon winnen van de ziekte die het hem moeilijk maakte. 

Desondanks bleef hij zich waar mogelijk nog met hart en ziel inzetten voor de bond en de sport die  
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hem zo lief was. Wij zullen ons Ger blijven herinneren als iemand die zich altijd gepassioneerd voor 

de beugelsport heeft ingezet! 

 

Ook Martin op ’t Roodt heeft na lange jaren van trouwe dienst en grote inzet voor de beugelbond 

besloten om in de zomer van 2018 terug te treden uit het bondsbestuur. Jarenlang heeft hij zich 

ervoor ingezet dat alles betreffende de competitie, NK en overige wedstrijden van de bond goed 

geregeld was. De beugelbond en beugelsport zijn hem dan ook veel dank verschuldigd voor de vele 

tijd en moeite die hij hierin heeft gestoken, ondanks dat dit niet altijd de makkelijkste en dankbare 

taak was. 

 

Eind 2017 stelde het bestuur een commissie in welke de opdracht kreeg om actief op zoek te gaan 

naar nieuwe bestuursleden. Het bestuur bestond destijds nog maar uit 5 personen, waarbij de 

posten van voorzitter en secretaris vacant waren. De bondsvergaderingen werden tijdelijk geleid 

door een externe voorzitter en een aantal bestuurlijke taken moesten tijdelijk worden uitbesteed 

aan het Huis voor de Sport Limburg. 

De commissieleden gingen aan de slag hetgeen in januari en februari van 2018 leidde tot een aantal 

gesprekken met mogelijke kandidaten. Al vrij snel werd duidelijk dat drie van deze kandidaten 

serieuze interesse hadden en zij zijn in gesprek gegaan met de zittende bestuursleden. Zo ontstond 

er consensus tussen de zittende bestuursleden en de mensen die bereid waren om als bestuurslid 

toe te treden. Nog twee nieuwe mensen besloten zich aan te sluiten bij de drie personen die zich 

kandidaat wilden stellen voor het NBB-bestuur. 

Nadat er diverse overleggen hadden plaatsgevonden tussen de zittende bestuursleden en de 

kandidaat-bestuursleden, werden de vijf nieuwe kandidaten, Rob Geelen, Theo Geenen, Jan 

Hermkens, Johan Hoeijmakers en Marc van de Korput in de algemene ledenvergadering van 5 

november 2018 voorgedragen als bestuurslid. Door de ledenvergadering werden deze kandidaten 

unaniem gekozen als bestuurslid. Vanaf dit moment was er weer een bestuur bestaande uit acht 

bestuursleden. Een aantal taken werd opnieuw verdeeld en voor het uitvoeren van bestuurlijke en 

administratieve taken werd afscheid genomen de externe partner.  

Met deze versterking spreekt het NBB bestuur de hoop uit dat de bond hiermee bestuurlijk gezien in 

rustiger vaarwater komt zodat er daarna weer aandacht kan gaan naar waar deze hoort te liggen: bij 

onze prachtige beugelsport! 

 

Ondanks de onderbezetting heeft het bestuur, in samenwerking met het Huis voor de Sport Limburg, 

de bond draaiende gehouden door de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden. Ook is er 

een afvaardiging van het bestuur aanwezig geweest bij de vergaderingen van de overkoepelende 

sportbond NOC*NSF. 
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3. Vergadering(en) NBB 

 

De Nederlandse Beugel Bond heeft, net zoals in het voorgaande jaar, ook in het jaar 2018 voor alle 

bij de bond aangesloten leden de jaarlijks terugkerende bondsvergadering (ALV) gehouden. Deze 

vond plaats op maandag 11 juni 2018 in de Rabozaal van de M.F.A. Haaze - Hoof te Ospel.   

 

Verder zijn er in september zogeheten verenigingsavonden georganiseerd waarin de kandidaat-

bestuursleden kennis zijn gaan maken met de verenigingen, maar ook om naar de ideeën te 

luisteren die bij de verenigingen leven. Zowel vanuit de verenigingen als vanuit de bond werd dit erg 

positief ontvangen en er zijn dan ook plannen om een dergelijk systeem te handhaven.  

 

Op 5 november 2018 is er een buitengewone Algemene Ledenvergadering georganiseerd, met als 

belangrijkste agendapunt de verkiezing van de eerder genoemde vijf kandidaat-bestuursleden. Met 

unanieme steun van een grote schare aanwezige verenigingen gaan zij het bestuur versterken. 

 

4. Competities 2017 - 2018  

 

Aan de competities van de beugelbond (NBB – BoB – Middag) seizoen 2017-2018 namen in totaal 96 

teams deel verdeeld over de diverse klassen / groepen, te weten de Lotto-ereklasse, Eerste klasse, 

Tweede klasse, Derde klasse, Vierde klasse en Vijfde klasse in de reguliere competitie en in het 

Brabantse de BoB 1 en BoB 2 en bij de middagcompetitie onderverdeeld in Middag 1 en Middag 2. 

Helaas hebben we ook dit jaar geen jeugdcompetitie. 

 

* Reguliere Competitie NBB 2017-2018 

 

Aan deze competitie startten 96 teams maar begin 2018 moest in de Ere klasse Bree 1 helaas forfait 

geven. Alle gespeelde wedstrijden werden gewist en de hoogste klasse moest verder met 11 teams. 

 

Kampioen in de Ere klasse werd voor het tweede jaar in successie het 1e team van beugelclub Onder 

Ons uit Neer (Neer 1) met 7 punten voorsprong op het 1e team van HBC Helden, namelijk Helden 1. 

Onderin bleef het tot de laatste wedstrijd erg spannend maar uiteindelijk moest hier het team van 

Meijel (Meijel 1) toch een stapje terug gaan doen. 

 

In de eerste klasse haalde het 1e team van de Flatsers uit Baarlo (Baarlo 1) het kampioenschap 

binnen.  Gevolgd op ruime achterstand door het 1e team van beugelvereniging D'n Heuvel uit 

Hoogeloon, namelijk Hoogeloon 1. Omdat het 1e team van Bree weggevallen was in de Ere klasse 

mochten toch beide teams promoveren naar de Ere klasse. 

 

In de tweede klasse trok het 2e team van De Treffers uit Maasbree (Maasbree 2) aan het langste 

eind. Gevolgd door het 2e team van Ons Plezier Hegelsom (Hegelsom 2) op maar drie punten 

achterstand op de nummer 1 in deze klasse.  

 

Zo zwaar als het 1e team van Meijel 1 het had, zo goed ging het met het 2e spelersteam van Meijel 

(Meijel 2) in de Derde klasse. Met maar liefst 19 overwinningen meer dan het 3e team van Maasbree  

(Maasbree 3) werden zij dan ook op een overtuigende wijze kampioen in de Derde klasse. 
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In de Vierde klasse scheelde het maar 2 punten of beugelvereniging Meijel had een dubbel 

kampioenschap kunnen vieren. Maar helaas voor hun strooiden de “jonkies” van het 5e team van 

HBC Helden (Helden 5) roet in het eten en stonden zij aan het einde van de rit met 2 punten verschil 

fier boven aan in de Vierde klasse. 

 

En ook het 6e team van HBC Helden (Helden 6) werd kampioen en verwees daarbij het dapper 

strijdend 2e team van D.O.S. Baexem (Baexem 2) naar de tweede plaats in de Vijfde klasse. 

 

* Competitie BoB 2017-2018 

De zes Brabantse verenigingen speelden samen in de Best of Brabant een eigen competitie. In totaal 

deden er 13 teams mee, 6 in de BoB 2 en 7 in de BoB 1 competitie. Loosbroek 2 werd kampioen in 

de BoB 1 en Hoogeloon 5 in de BoB 2.  

De clubbeker, een competitie voor verenigingen in het Brabantse, werd gewonnen door Loosbroek.  

De Persoonlijke kampioenschappen van Brabant werd gewonnen door Nol Olislagers uit Liempde. Bij 

de persoonlijke resultaten was Roel van der Pasch uit Olland de beste in de BoB 1 en Rudy 

Verhoeven uit Hoogeloon in de BoB 2.  

In de competitie van 2018-2019 speelden er in totaal 12 teams mee, waarvan 7 teams in de BoB 1 en 

5 teams in de BoB 2. Er werd in één gezamenlijke competitie gespeeld en de uitslagen werden 

verder verwerkt in twee aparte standenlijsten. 

* Middagcompetitie 2017-2018 

Dit jaar is voor het vijfde achtereenvolgende jaar een middagcompetitie gehouden. De bedoeling 

van deze competitie is dat men op een sportieve alsook in teamverband kennis kan maken met de 

beugelsport. Ervaren beugelaars spelen hier samen met de minder ervaren beugelaars en 

nieuwelingen. Zoals de naam al aangeeft wordt hier gespeeld in de middag, door de week. Dit is 

anders als bij de reguliere competitie en de BoB welke ’s avonds en in het weekend worden 

gespeeld. 

 

De 12 teams werden verdeeld in twee groepen van 6. Na 10 wedstrijden werden de bovenste twee 

van elke poule bij elkaar gezet om te spelen voor de uiteindelijk winst in deze competitie. De andere 

teams speelden nog 4 wedstrijden in hun groep zodat eenieder aan zijn 14 wedstrijden kwam. 

 

Winnaar van deze middagcompetitie werd het team van Tegelen 1. Vooral de gezelligheid staat hier 

voorop en dat de nieuwelingen kennis kunnen maken met beugelen in competitieverband  

 

5. Competities 2018 - 2019  

 

In het najaar werd weer gestart met de reguliere competitie van de NBB, de BoB en de 

middagcompetitie. Helaas ook dit seizoen helaas geen jeugdcompetitie. Voor het seizoen 2018 - 

2019 hebben zich in totaal 91 teams aangemeld. 69 Teams spelen mee in de reguliere competitie 

van de NBB, 12 teams doen mee aan de BoB en 10 teams spelen de middagcompetitie verdeeld over 

2 klassen. De vereniging Belfeld en Heythuysen konden voor dit seizoen geen teams aanmelden. 
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De commissie wedstrijden heeft ook voor dit seizoen een schema in elkaar gezet waar zoveel 

mogelijk rekening is gehouden met de wensen van de verenigingen, al is dit niet altijd even 

gemakkelijk. Met aanpassingen hier en daar zijn zij er weer uitgekomen en is de competitie in volle 

gang. 

 

6. Bekerwedstrijden  

 

Bij de bekerwedstrijden werd er gespeeld in de 6 klassen van de reguliere competitie. In de 

voorrondes speelden 3 teams tegen elkaar waarbij de wedstrijden maximaal 25 minuten duurden. 

 

In de finales namen telkens 4 teams uit de betreffende klasse het tegen elkaar op. In tegenstelling 

tot vorig jaar was er bij de finales geen tijdslimiet ingesteld en werden de wedstrijden gewoon 

uitgespeeld tot de 30 punten. Wel mocht er na 20 minuten beugelen niet meer te lang worden 

nagedacht, de spelers kregen nog 20 seconden voor hun speelbeurt.  

 

De winnaars van deze finales waren (in volgorde van Ere- naar vijfde klasse) respectievelijk de teams 

Helden 1, Tegelen 3, Kronenberg 2, Meijel 2, Helden 5 en Ospel 3. Net als in het voorgaande jaar 

waren het veelal ontspannen finales met een hoog gezelligheidsgehalte. 

 

7. Nederlandse Kampioenschappen (NK) 

 

In 2018 was HBC Helden “the place to be”. Alle klasses kwamen hier samen om ieder de halve finales 

en daarna de finales te spelen.  

 

Twee keer kwam de winnaar uit Helden namelijk Johan Verest (Ere klasse) en Geert Beurskens (5
de

 

klasse). In de Ere klasse won Johan Verest voor de vierde keer op rij!!! In de finale was Johan, na een 

spannende wedstrijd, te sterk voor oud Nederlands Kampioen Marco Caris en Geert Beurskens was 

in de finale van de vijfde klasse de betere en bleef Sjaak Verbong voor en werd zodoende kampioen 

in de vijfde  klasse.  

 

Ook twee keer kwam de winnaar uit Tegelen. Ben Vissers haalde het nipt tegen “coming young man” 

Ivo Holthuysen (ook uit Tegelen) in de Eerste klasse. In de Vierde klasse werd Jan Hovens kampioen. 

Jan won na sterk beugelwerk en verwees hiermee Kevin Daems uit Meijel naar het zilver. 

 

In de Tweede klasse snoepte Ralf Beurskens (Grefrath D.) de eerste plaats weg van een andere 

jeugdige beugelaar die flink aan de weg timmert: Lars Mooren uit Hegelsom.  

 

In de Derde klasse verloor Wiel Janssen (Meijel) verrassend van Carola Janssen uit Grathem 

waarmee zij als enig dame het Nederlands kampioenschap behaalde in de Derde klasse.  Leuk dat er 

nu ook een dame op de kampioenenfoto staat!  

 

Alle kampioenen van 2018, van harte proficiat met het behaalde resultaat. 
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8. Overige wedstrijden binnen de beugelbond, al dan niet in competitieverband  

 

Het toernooi van Oud -Zuid om de districts - wisselbeker 2018 werd in Grathem gehouden. 

Traditioneel met veel gelach en wonderbaarlijke overwinningen. Niet traditioneel waren de beide 

finalisten: beugelvereniging Stramproy en Ospel. Uiteindelijk moest Twan Stienen (Ospel) zijn 

meerdere erkennen in Henry Houben (Stramproy). Laatstgenoemde won na een spannende 

finalewedstrijd met 30-28. Hiermede ging de districts - wisselbeker 2018 naar Stramproy 

 

Ook werd voor het achtste jaar op rij het Peel en Maas - verbroederingstoernooi georganiseerd, in 

2010 in het leven geroepen bij het ontstaan van deze fusiegemeente. Bij dit toernooi, dat in 

augustus als ‘opwarmertje’ voor het nieuwe seizoen wordt gespeeld, was voor het eerst ook de 

jongste vereniging uit deze gemeente, “De Lust” uit Koningslust, welkom bij het toernooi. Het 

wisselende gastheerschap was dit jaar voor Baarlo, waar na twee voorrondes nog 8 koppels, elk 

bestaande uit twee spelers van verschillende verenigingen, nog overbleven. Een Baarlo/Maasbree - 

koppel wist in de spannende finale een Kessel/Meijel - koppel maar nipt voor te blijven en won de 

befaamde wisselbeker. 

 

Verder hebben in het jaar 2018 wederom veel verenigingen hun (meestal) jaarlijks terugkerend 

toernooi georganiseerd. Een initiatief dat alleen maar positief te noemen is. De beugelbond hoopt 

dat dit nog jaren zo mag blijven. Dit zijn mooie manieren om onze mooie beugelsport te promoten! 

 

9. Commissies 

 

Ook in het jaar 2018 zijn de ondersteunende commissies van de beugelbond weer bij elkaar geweest 

om allerlei zaken te bespreken dan wel uit te voeren namens de NBB. De ene commissie wat meer 

als de andere.  

 

• Commissie Wedstrijden 

 

De commissie wedstrijden heeft in het jaar 2018 weer gezorgd voor een soepel verloop van de 

verschillende competities, de wedstrijden van de NBB - beker en de Persoonlijke 

Kampioenschappen.  

 

 

• Commissie Techniek 

 

De vrijwilligers binnen de commissie techniek welke verantwoordelijk zijn voor de baankeuringen 

hebben nu ook weer op verschillende locaties de banen gekeurd. Hiervan hebben zij rapport 

uitgebracht en waar het nodig was hebben de verenigingen actie ondernomen. D.w.z. wijzigingen 

c.q. verbeteringen aangebracht naar aanleiding van het rapport. 

 

Een deel van de vrijwilligers in de commissie Techniek zijn in de loop van het jaar onder een aparte 

commissie verder gegaan als Commissie Opleidingen. Deze nieuwe commissie is uiteraard bezig met 

de opleiding van de baanmeesters, maar is ook verantwoordelijk voor de spelregels van het 

beugelspel. 

 



   

Nederlandse Beugel Bond 

Baarloseweg 11a 

5988 NL Helden 

secretariaat@beugelen.nl 

www.beugelen.nl 

KvK: 40175215 

 7/10 

 

Elkeen weet sedert jaar en dag van het bestaan van de spelregelcommissie. Na de aanpassing van de 

spelregels voor enkele jaren houdt de commissie zich op de eerste plaats bezig met het 

bekendmaken van het spelreglement maar vooral van de wijzigingen in dit reglement. 

Uit de feedback die verenigingen en de competitiespelers gaven blijkt dat de behoefte groter is dan 

alleen het presenteren van de aanpassingen binnen het spelreglement. De uitdaging is men in 2018 

aangegaan en op basis van een breed overleg is een nieuw pakket lesstof samengesteld, om 

daarmee te starten aan de opleiding tot baanmeester. 

De eerste cursus ging met achttien aanmeldingen in oktober 2018 van start te Kessel. Uiteindelijk 

leverde dit voor de bond veertien gediplomeerde baanmeesters op. De eerste cursus was tevens een 

leerobject voor de commissie. Na afloop van de cursus is deze samen met de deelnemers 

geëvalueerd en de volgende cursussen in 2019 zullen worden aangepast en verbeterd op basis van 

de opgedane ervaring.  

Het samengaan van de doorontwikkeling van de spelregels en het ontwikkelen van lesstof voor de 

baanmeester blijkt een zeer goede combinatie te zijn die we graag willen continueren. Vandaar ook 

het voorstel vanuit de commissie om te kiezen voor de nieuwe aanduiding: de "Commissie Spel en 

Opleiding". 

Aan het einde van het jaar is door de commissie ook gewerkt aan de stof voor de bijscholing van 

reeds gediplomeerde baanmeesters, maar hiermee is voor nu pas op de plaats gemaakt. De 

commissie wil graag met de bijscholing starten, maar op basis van de meest actuele stand van zaken 

met betrekking tot de spelregels. Er wordt gewacht met het opstarten van de bijscholing tot bekend 

is welke besluiten er worden genomen op de Algemene Ledenvergadering van voorjaar 2019 ten 

aanzien van de spelregels. 

• Commissie Cultuur – Historie / PR. 

 

Nadat eind 2017 de archiefkasten geplaatst zijn op de beugelbaan van de vereniging Meijel heeft de 

commissie met enkele vrijwilligers het archief helemaal in orde gemaakt. Hierin zit opgeborgen het 

archief van de NBB, aangevuld met stukken van voormalige districten.  Ook de stukken die voormalig 

journalist van Dagblad “De Limburger Dhr. Gubbels ter beschikking van de NBB heeft gesteld zijn 

hierin opgeborgen.  Ook archiefstukken van Jan Klerken en van  de familie Aerts uit Horst zijn 

hieraan toegevoegd. 

In juni 2018 is op een vraag aangaande beugelbollen van Archeo Projecten Amersfoort medewerking 

verleend. Tijdens opgravingen in België en Nederland had dit bureau bollen gevonden waarvan men 

niet wist waarvoor deze waren gebruikt. Dit is nu duidelijk. 

Verder werden in 2018 contacten onderhouden met Museum “De Locht” te Melderslo. De 

beugelvitrines die in dit museum staan werden regelmatig voorzien van nieuw foldermateriaal.  
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Ook worden contacten onderhouden met het “Openlucht Museum” in Arnhem.  

In September werd aan de nieuwe directeur van het “Open Lucht Museum “ in Arnhem het nieuwe 

boek over de beugelsport overhandigd, dit alles ter promotie van onze mooie sport. 

Begin 2018 werden tijdens de Nederlandse Kampioenschappen ook foto’s gemaakt van spelers 

tijdens hun wedstrijden, ter promotie van de beugelsport. De foto’s werden ter beschikking gesteld 

aan de verenigingen en de NBB. 

Tijdens het beugelseizoen wordt wekelijks een artikel in Dagblad “De Limburger” geschreven over de 

competitiewedstrijden die in het weekend zijn gespeeld. 

Juni 2018 werd het tweede boek over de beugelsport tijdens de algemene ledenvergadering 

gepresenteerd. Tijdens een rechtstreekse uitzending in juni over de beugelsport door L1 radio, werd 

medewerking verleend.   

Zowel in 2017 als 2018 worden er contacten onderhouden met de beugelregio in het Duitse 

Schwalmtal. Met name de beugelbanen van Fischeln en Luttelforst worden jaarlijks bezocht. 

Voor een tweetal Heemkunde - verenigingen werd een lezing verzorgd. Dit aan de hand van een 

PowerPoint presentatie op één avond, de beugelsport van 1400 tot 2018. 

   

• Commissie Reglementen 

 

Begin 2017 heeft de NBB aangegeven met twee ‘projecten’ aan de slag te willen: de vorming van een 

Geschillencommissie en daarnaast een herziening van de Statuten en het Algemeen Reglement van 

de NBB.  In de zomer van 2017 heeft de tijdelijke werkgroep ‘Statuten en Reglementen NBB’ deze 

projecten besproken en hier de uitgangspunten voor geformuleerd. Vervolgens is de vaste 

Commissie Reglementen benoemd in september 2017 die de praktische uitwerking hiervan zou gaan 

doen. 

Statuten en Algemeen Reglement 

In het najaar van 2017 is hierover door de commissie gesproken met externe (juridische) 

deskundigen, de andere commissies binnen de NBB en het NBB-bestuur. Deze opmerkingen zijn 

meegenomen en in het voorjaar van 2018 zijn in drie sessies verspreid door het land alle 

verenigingen geïnformeerd over de plannen. Ook was hier de gelegenheid om vragen te stellen, 

opmerkingen te geven en ideeën te uiten, waarmee de commissie erg blij was. Op de Algemene 

Ledenvergadering (ALV) van 11 juni 2018 zijn alle voorstellen met grote meerderheid aangenomen. 

Hiermee zijn de Statuten weer geactualiseerd. Het Algemeen Reglement is ook weer up to date, 

maar er zijn nog zaken die in de nabije toekomst verder moeten worden uitgewerkt. Hiermee zal de 

commissie in de komende seizoenen aan de slag gaan. 
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Geschillencommissie 

Parallel aan de herziening van de Statuten en het Algemeen Reglement heeft de commissie 

nagedacht over en een voorstel geschreven voor een nieuw te vormen Geschillencommissie. Omdat 

dit voor de bond een nieuw systeem is en het juridisch complex is, is ervoor gekozen om te beginnen 

met een positie en werkwijze voor de commissie (en de bond en haar verenigingen) waaraan na 

evaluatie relatief eenvoudig verbeteringen aan kunnen worden gebracht. Tevens zijn er vrijwilligers 

aangezocht die in deze Geschillencommissie zitting wilden nemen. 

Op de ALV van 11 juni 2018 is het voorgestelde ‘Reglement Geschillencommissie’ aangenomen en in 

augustus 2018 is de commissie benoemd. In het seizoen 2018-2019 wordt de Geschillencommissie 

ingezet voor incidenten en geschillen op en naast de beugelbaan en na afloop van het seizoen zal er 

worden geëvalueerd. De planning is om tijdens de ALV in het voorjaar van 2019 een nieuwe versie 

van het Reglement Geschillencommissie ter stemming aan te bieden.  In het kalenderjaar 2018 

hebben er (gelukkig) nog geen incidenten plaatsgevonden waarvoor de commissie in actie heeft 

hoeven komen. 

• Commissie Financiën 

De commissie Financiën heeft ook in het jaar 2018 er weer op toe gezien dat alles zoveel mogelijk 

binnen het budget verliep. Verschillende keren is de commissie bij elkaar geweest en hebben zij 

samen met de penningmeester overleg gehad over het financiële beleid van de beugelbond.  

 

10. Overige algemene informatie 

 

Ook de introductie van de Live – wedstrijden, het volgen van competitiewedstrijden via de site van 

de beugelbond, werpt haar vruchten af. Steeds meer verenigingen maken hier nu gebruik van. Zij 

hebben nu de mogelijkheid om wedstrijden via deze applicatie in te geven waarmee ook de 

wedstrijd voor iedereen op afstand te volgen is (scores). Live beelden zijn er niet van de wedstrijd. 

Hier zal men dan toch naar de wedstrijd toe moeten gaan om deze  

te zien. 

 

In het najaar zijn enkele bestuursleden naar vergaderingen van het NOC*NSF geweest om de 

contacten te optimaliseren zoals  contacten met andere kleine bonden en over hoe betere arbitrage 

mogelijk is. 

Hier gaan we in 2019 verder op inzetten. 

 

11. Tot Slot 

 

Nieuwe ideeën en ontwikkelingen gaan we zeker niet uit de weg. Het actief promoten van 

beugelsport is en blijft een belangrijk punt. Het werven van nieuwe leden, al ligt hier de belangrijkste 

taak vooral bij de verenigingen zelf, is hier een onderdeel van.  

 

Al met al kijken wij weer terug op een mooi beugeljaar 2018, waar de beugelbond er weer een stuk 

sterker voor staat dan in de afgelopen jaren. Er staat weer een stevige basis waar in de komende  
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jaren verder op kan worden gebouwd! We kijken met een positieve blik vooruit naar het komende 

jaar waar in wij onze ideeën en ambities weer kunnen gaan ontvouwen! 

 

De verenigingen maar ook de bond kan niet zonder haar vrijwilligers. Via deze weg willen wij alle 

vrijwilligers die zich vol enthousiasme inzetten voor de beugelbond ontzettend bedanken! Velen van 

jullie kunnen niet zonder de beugelsport, maar de beugelsport kan ook zeker niet zonder jullie! 

 

 

Bestuur Nederlandse Beugel Bond 

 


