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Helden, 19 september 2021 

 

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

 

Betreft: Algemene LedenVergadering NBB op maandag 18 oktober 2021 

 

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 18 oktober 2021 in het 

Dorpscentrum ‘Kerkeböske’, Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden. Aanvang van deze 

vergadering is om 20:00 uur. 

Het bestuur stelt de volgende agenda voor: 

1. Opening en vaststellen agenda (zie toelichting) 

2. Notulen vorige ALV’s (zie bijlages) 

a. 5 oktober 2020 

b. 14 december 2020 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

4. Algemeen Jaarverslag NBB 2020 (zie bijlage) 

5. Financieel Jaarverslag NBB 2020 (zie bijlage) 

6. Beleid seizoen 2021-2022 

7. Nieuwe impuls PR en Ledenwerving 

8. Pauze 

9. Begroting 2022 (zie bijlage) 

10. Benoemen stembureau (3 leden) 

11. Bestuurswijzigingen (stemming, zie toelichting) 

12. Samenstelling Commissies (stemming, zie toelichting) 

13. Nieuwe opzet NK 

14. Rondvraag 

15. Sluiting 

 

Op de volgende pagina’s vindt u een korte toelichting op enkele agendapunten. 
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Coronamaatregelen 

Op het moment dat we u deze uitnodiging versturen, gelden er nog verschillende 

coronamaatregelen en we vragen u om per vereniging met maximaal 2 personen te komen. 

Op dit moment is nog niet bekend welke maatregelen er gelden op de vergaderlocatie ten 

tijde van onze vergadering. Zodra we daarover meer weten, hoort u daarover van ons. 

Vanzelfsprekend gelden de ‘standaard’-maatregelen nog altijd, handen wassen, testen bij 

klachten, etc. 

 

Meer informatie over maatregelen in het algemeen vindt u hier: 

Coronavirus en de horeca | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

Rules that apply indoors and outdoors | Coronavirus COVID-19 | Government.nl (in Engels. 

Zie ‘Open Locations -> contact-based roles’) 

 

 

 

Vergaderstukken 

Op korte termijn ontvangt u van ons ook alle stukken. Bovendien zullen deze ook worden 

gepubliceerd op de website van de NBB: https://www.beugelen.nl/nieuwsberichten.  

 

 

 

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. Verder zult u dan ook de 
nodige stembriefjes en andere stukken ontvangen. 
 
 
 
1 – Vaststellen agenda:  
Andere agendapunten, voorstellen, in te brengen stukken n.a.v. bovengenoemde 
agendapunten of overige zaken dienen vooraf schriftelijk te worden ingediend bij het 
bestuur conform de afspraken daarover, zoals beschreven in de Statuten. 
 
 
 
11 – Bestuurswijzigingen 
Dit jaar zijn Johan Hoeijmakers (secretaris) en Theo Geenen (Bestuurslid Techniek & 
Opleidingen) aftredend. Het bestuur is blij te kunnen melden dat beide heren zich 
herkiesbaar stellen voor een tweede termijn.  
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-evenementen
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life
https://www.beugelen.nl/nieuwsberichten
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12 – Samenstelling Commissies 
Zoals u wellicht weet, zijn er twee commissies (Financiën en Geschillen) waarvan de leden 
worden benoemd door de ALV. Vanuit de Geschillencommissie zijn er twee leden aftredend 
en herkiesbaar: 

- Jac Naus jr. en Gerard Reijnders. 
 
 
Mocht u vragen hebben over een van de agendapunten, stukken, over de procedure(s), etc., 

dan hoort het bestuur dat graag van u via bestuur@beugelen.nl. Wij doen dan ons best om 

deze voorafgaand aan de vergadering te beantwoorden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het NBB-bestuur, 

 

Johan Hoeijmakers 

Secretaris 

 

Bijlages:   

• 2a –  Notulen ALV 5 oktober 2020 

• 2b –   Notulen ALV 14 december 2020 

• 4 –  Algemeen Jaarverslag NBB 2020 

• 5 –  Financieel Jaarverslag NBB 2020 

• 7 – Beleidsvoorstellen 2022+ 

• 9 – Begroting NBB 2022 
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