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Notulen Algemene Ledenvergadering 
Nederlandse Beugel Bond  

05 oktober 2020, Dorpscentrum ‘Kerkeböske’ in Helden 
 

 
Aanwezige verenigingen (18): 
De Waterberg (Arnhem) 
De Flatsers (Baarlo) 
DOS (Baexem) 
Ons Genoegen (Ell) 
Ons Plezier (Hegelsom) 
HBC (Helden) 

OES (Heythuysen) 
D’n Heuvel (Hoogeloon) 
OVU (Kessel) 
ODL (Kronenberg) 
Opheyshof (Leveroy) 
D’n Beugel (Loosbroek) 

De Treffers (Maasbree) 
Beugelclub Meijel (Meijel) 
De Knippers (Melderslo) 
Onder Ons (Neer) 
De Weidonk (Schijndel) 
De Kuiters (Tegelen)

 
Afgemelde verenigingen (12): 
DOS (Belfeld) 
Breese Beugelclub (Bree (B)) 
’t Palet (Etten-Leur) 
St. Agatha (Grathem) 

Bügelclub Dorenburg (Grefrath) 
De Klöskes (Liempde) 
De Lustige Spelers (Olland) 
’t Kloeëster (Ospel) 

Claessen Stassen VOF (Roggel) 
Bergerbaan (Sevenum) 
Beugelclub Stramproy (Stramproy) 
BBC (Willich) 

 
Niet aanwezige verenigingen (2):  
De Oude Glorie (Heeze) De Lust (Koningslust) 
 
Aanwezige bestuursleden van de NBB:  
Anton van Deursen, Rob Geelen, Theo Geenen, Johan Hoeijmakers, Marc van de Korput. 
 
Aanwezig vanuit de diverse commissies:  

• Financiële Commissie: Hay Hesen 

• Geschillencommissie: Jac Naus jr. 

• Commissie Jeugd: - 

• Commissie PR & Historie: - 

• Commissie Reglementen: Marc van de Korput, Jac Naus jr. 

• Commissie Spel en Opleiding: Theo Geenen 

• Commissie Techniek: Theo Geenen 

• Commissie Wedstrijden: Harrie van den Boom, Jo van Hoof 
 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 

Voorzitter Rob Geelen opent de vergadering om 20.03 uur en heet de aanwezigen van harte 
welkom. Hij schenkt in de opening aandacht aan de invloed van de coronamaatregelen op ons 
allemaal en op het beugelspel.  Deze maatregelen maken ook dat we maximaal tot 21.45 uur kunnen 
vergaderen. We dienen het gebouw om 22.00 uur te verlaten. Dit vergt dat er strak vergaderd moet 
worden en onnodige discussies voorkomen moeten worden. We zouden graag de agenda binnen de 
gestelde tijd willen afwerken. Rob vraagt 1 minuut stilte voor de leden die ons afgelopen jaar zijn 
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ontvallen, met speciale aandacht voor Harrie van Eert, oud-bestuurslid en Lid van Verdienste van de 
NBB en Jac Kuipers, tevens oud-bestuurslid. 
 
Vanuit de ledenvergadering zijn er geen opmerkingen over de agenda waarop deze zonder 
wijzigingen wordt vastgesteld. Rob geeft wel aan dat de pauze flexibel is en afhankelijk van de 
voortgang van de vergadering zal worden ingelast.  
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 27 mei 2019 

De Waterberg (Arnhem) maakt de opmerking dat op pagina 1 een naam foutief geschreven staat.  

Verder zijn er geen opmerkingen, met bovenstaande aanpassing worden de notulen vastgesteld.  
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Penningmeester Marc van de Korput geeft een toelichting over de TASO-regeling welke in het leven 

is geroepen om amateursportverenigingen financieel tegenmoet te komen als ze last hebben van de 

maatregelen in het kader van de covid-19-pandemie. Dit betreft een overheidsregeling en Marc 

geeft aan dat vragen over het invullen welkom zijn. 

DOS (Baexem) geeft aan dat verenigingen met een eigen accommodatie vallen onder categorie B en 

daardoor niet of nauwelijks in aanmerking komen voor de regeling. Marc geeft aan hij hierover 

contact heeft gehad met het ministerie en dat die conclusie niet volgt uit de voorwaarden. 

Afgesproken wordt om na afloop van de vergadering dit verder uit te zoeken en vervolgens de 

verenigingen te informeren. 

 
4. Algemeen Jaarverslag NBB 2019  

Er zijn geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag. Een schriftelijke opmerking van D’n Heuvel 

(Hoogeloon) omtrent het meer expliciet noemen van zaken die de Geschillencommissie heeft 

behandeld zal worden verwerkt. De vergadering stelt aansluitend het Algemeen Jaarverslag vast. 

 
5. Financieel Jaarverslag NBB 2019  

Marc geeft een mondelinge toelichting op het financieel jaarverslag, ondersteund door Powerpoint-

slides. Hij bedankt zijn voorganger Anton van Deursen voor het uitleren van zijn expertise. Het jaar 

2019 is met een positief resultaat afgesloten, wat voor het eerst sinds jaren is.  

Er zijn geen vragen op de toelichting, de resultatenrekening en de balans.  
De ALV stemt in met de door het bestuur voorgestelde resultaatbestemming. 

 
Voorzitter van de Financiële Commissie Hay Hesen geeft een toelichting op het verslag dat die 
commissie heeft geschreven betreffende de jaarstukken. Hij geeft aan dat het bestuur zich goed 
gehouden heeft aan de begroting en dat er geen bijzonderheden naar voren zijn. Hij maakt 
complimenten voor het zeer uitvoerige financieel verslag.  
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Hay stelt de ALV voor om decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. 
Per acclamatie verleent de ledenvergadering decharge aan het bestuur. 
 

6. Beleid seizoen 2020-2021  

Rob noemt een aantal speerpunten van het beleid voor het komende seizoen en geeft daar 
toelichting op. Hij noemt specifiek de Teamleideravonden en de Voorzittersoverleggen waar veel 
input voor het te voeren beleid wordt opgehaald. De contacten met de commissies zijn versterkt en 
er kan gesteld worden dat er nauw wordt samengewerkt tussen commissies en bestuur.  
 
Verder noemt Rob de nieuwe opzet voor het NK, ook dit komt voort uit de input van 
eerdergenoemde avonden. De vraag wordt gesteld wat de nieuwe datum wordt voor de opgave 
voor het NK. Dit is afhankelijk van de corona-maatregelen en zal nog gecommuniceerd worden.  
 

7. Begroting 2020  

Marc geeft aan dat dit de laatste keer is dat een begroting van het reeds het lopende jaar wordt 

behandeld. Daarom zal met ingang van deze ALV (zie het volgende punt) de begroting voor het 

daaropvolgende jaar worden behandeld. Dit geeft ook meer zekerheid naar de verenigingen toe. 

We verwachten ook dit jaar weer te eindigen met een overschot, natuurlijk onder voorbehoud. Een 

gedeelte van het overschot zal besteed gaan worden aan PR voor de beugelsport. De begroting is 

voorgelegd aan de Financiële Commissie. welke geen opmerkingen had. De ALV stemt in met de 

begroting 2020. 

 
8. Begroting 2021  

Marc geeft een toelichting op deze begroting en op de meerjarenbegroting (2021-2022-2023). Hij 

geeft ook een waarschuwing af omdat de kans groot is dat de bijdrage van NOC*NSF mogelijk 

minder gaat worden. In november 2020 verwachten daarover meer duidelijkheid. Er zijn geen 

vragen vanuit de vergadering.  

Verder geeft hij aan dat we een eventueel overschot aan het einde van het jaar deels willen laten 

terugvloeien richting de verenigingen. Ons Plezier (Hegelsom) vraagt of dit gebeurt voor of na de 

resultaatbestemming. Antwoord NBB-bestuur: dit gebeurt na de resultaatbestemming.  

Marc licht toe hoe het NBB-bestuur het NK aantrekkelijker willen maken, zowel voor deelnemers als 

voor de organiserende verenigingen. Onze hoop is dat het NK dit seizoen door kan gaan. 

Hervorming stimuleringsbijdrage - Marc geeft een toelichting hoe we deze willen aanpassen, de 

stukken zijn bij de uitnodiging ALV naar de verenigingen gestuurd. Er zijn geen vragen vanuit de 

ledenvergadering en zij stemt hiermee in. 

Er wordt instemming gevraagd voor de begroting 2021, deze wordt geaccordeerd door de 

ledenvergadering.  

 
Er wordt een korte pauze ingelast. 
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9. Benoemen stembureau (3 leden)  

Er worden 3 aanwezigen bereid gevonden als stembureau te fungeren, te weten Maykel Leijsten 
(ODL, Kronenberg), Wiel Mennen (Ons Genoegen, Ell) en Theo van den Beuken (De Treffers, 
Maasbree). 
 
 

10. Bestuurswijzigingen  

Na negen jaren enthousiaste inzet gaat Anton van Deursen het bondsbestuur na afloop van deze 
vergadering verlaten. Rob spreekt een dankwoord uit namens het bestuur en de bond, hieronder 
daarvan een korte samenvatting. 
 
Anton heeft de ups en downs van de bond meegemaakt en is ondanks dit alles toch met ongekende 
inzet doorgegaan. In tijden van nood was hij zelfs bereid om twee functies op zich te nemen! In de 
afgelopen twee jaar hebben wij als ‘jonkies’ van het bestuur Anton meegemaakt als een ontzettend 
collegiale en fijne persoonlijkheid. Niet alleen aan de bestuurstafel maar ook op de beugelbaan is hij 
nog regelmatig terug te vinden. Ik heb zelf regelmatig Antons liefde voor de sport mogen 
aanschouwen en hoop dat in de toekomst nog vaak te mogen blijven doen.  
Eigenlijk zou ik hier nog een langer verhaal kunnen houden over Anton, maar wat we eveneens 
geleerd hebben de afgelopen twee jaar als bestuurslid, is dat Anton ondanks zijn betrokkenheid 
liever op de achtergrond fungeert. Anton, namens het bestuur willen wij jou ontzettend bedanken 
voor alles!  
 
Anton wordt door de vergadering bedankt met een groot applaus en ontvangt van de voorzitter een 
attentie als dank voor zijn jarenlange inzet. 
 
Ook Marc van de Korput is dit jaar aftredend, hij heeft aangegeven graag herkiesbaar te zijn. Er volgt 
een schriftelijke stemming, Marc wordt zonder tegenstemmen herkozen. 
 

11. Samenstelling Commissies  

Enkele commissieleden hebben het afgelopen jaar aangegeven te stoppen met hun 
werkzaamheden: Hay Hesen (Financiële Commissie) Nico Verstappen (o.a. Commissie Wedstrijden) 
Onno van Knippenberg (Commissie Spel en Opleiding). Rob bedankt de commissieleden voor hun 
inzet en met applaus van de vergadering wordt afscheid genomen van deze commissieleden.  
 
Dhr. Anton van Deursen uit Ospel heeft zich verkiesbaar gesteld voor de Financiële Commissie. Er 
volgt een schriftelijke stemming, Anton wordt zonder tegenstemmen gekozen. 
 
Helmut Beurskens heeft zich verkiesbaar gesteld voor de Geschillencommissie. Er volgt een 
schriftelijke stemming, Helmut wordt zonder tegenstemmen gekozen. 
 

12. Pauze 

Er is al eerder een korte pauze geweest. 
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13. Geschillencommissie  

Marc legt uit dat we afgelopen seizoen één geschil hebben gehad dat behandeld is. Het advies van 
de Geschillencommissie is overgenomen door het bestuur. De bijzonderheden worden opgenomen 
in het jaarverslag. 
 

14. Baanmeesters en Spelregels  

Naar aanleiding van de Spelregelcursussen zijn er enkele tekstuele foutjes in het Spelreglement 
ontdekt. De voorgestelde correcties zijn eerder reeds rondgestuurd en hierover zal nu worden 
gestemd middels handopsteken. De wijzigingen worden met ruime meerderheid overgenomen door 
de vergadering. 
 
De reglementswijzigingen gaan in per 1 november. 
 

15. Wedstrijden  

De afgelopen tijd heeft het bestuur enkele beslissingen moeten nemen volgens zogeheten 
Uitvoeringsbesluiten, deze zijn meegestuurd met de uitnodiging. Er wordt de vergadering gevraagd 
over deze besluiten te stemmen. Na handopsteken blijkt een meerderheid hier steun aan te geven. 
 
Aansluitend wordt het voorstel voor promotie/degradatie ter stemming voorgelegd aan de 
vergadering. Ook hiermee wordt na handopsteken ingestemd. 
 
De Waterberg (Arnhem) vraagt of het met ongeveer 60 teams niet goed zou zijn om naar 5 groepen 
over te stappen. Rob geeft aan dat de Commissie Wedstrijden hier de vinger aan de pols houdt. 
 

16. PR en Historie  

Namens Jan Klerken doet Rob een oproep aan de verenigingen om te kijken of er vrijwilligers zijn die 
mee willen helpen om spullen uit het archief te voorzien van een nieuwe locatie. Momenteel zijn de 
spullen ondergebracht bij Museum ‘De Locht’ in Melderslo. 
 

17. Rondvraag  

 
Ons Genoegen (Ell):  

• Vraagt of de teksten in Nederlands en Duits in de mail afzonderlijk verstuurd kunnen 
worden. Nu staat alles in één mail en dat levert erg veel tekst op. Antwoord NBB-bestuur: 
Het bestuur geeft aan te gaan kijken naar de mogelijkheden. 

• In dagblad ‘De Limburger’ krijgt beugelen helaas geen redactieruimte meer, kan hier 
aandacht voor komen? Antwoord NBB-bestuur: Het bestuur is zich hiervan bewust maar 
heeft tot nu toe geen mogelijkheden gezien om hier verandering in te brengen.  

• Is het te volgen hoeveel mensen de LiveScore bekijken en is dit mogelijk interessant voor 
sponsoren? Antwoord NBB-bestuur: Dit aantal is op te vragen; daarnaast is het bestuur van 
plan met sponsoring aan de slag te gaan, maar moet hier wel mankracht voor worden 
vrijgemaakt. 
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De Flatsers (Baarlo):  

• Kan het bondsbestuur financiële middelen vrijmaken om voor iedere vereniging live score 
beschikbaar te maken? Antwoord NBB-bestuur: hiervoor is een subsidieregeling 
beschikbaar, geïnteresseerden kunnen zich melden bij het NBB-bestuur.  

• Daarnaast raken sommige tablets verouderd en kunnen deze het systeem niet bijhouden. 
Antwoord NBB-bestuur: hierover wordt reeds gesproken met de IT-partner Mediamens. 

 
De Waterberg (Arnhem): De voorzitter van de vereniging, Reinier Hoftijzer, heeft zich opgegeven om 
als vrijwilliger mee te denken over promotiemateriaal. Hij vroeg zich af wanneer de volgende stap 
gaat worden gezet. Antwoord NBB-bestuur: hieraan wordt gewerkt, maar met de huidige corona-
omstandigheden staan sommige werkzaamheden op een wat lager pitje. 
 
DOS (Baexem): kan de bond de kosten compenseren voor het coronaproof maken van clublokaal. 
Antwoord NBB-bestuur: het bestuur is van mening dat dit primair iets is dat bij de verenigingen ligt 
en dat er daarnaast regelingen zijn van verschillende overheden. Als er verenigingen in 
betalingsproblemen komen kunnen zij contact opnemen met het bondsbestuur. 
 
Marc en Anton bedanken de ledenvergadering voor het in hen gestelde vertrouwen. Zijn gaan zich 
weer met veel plezier en toewijding inzetten voor onze mooie sport. 
 

18. Sluiting 

 

• Ook dit seizoen komen er weer teamleideravonden, eind januari/begin februari.  

• Het voorzittersoverleg is op maandag 19 april.  

• De volgende ALV is op maandag 7 juni. 
 
Alle stukken en de notulen van deze vergadering worden opgestuurd naar de verenigingen. 
 
Niets meer aan de orde zijde sluit Rob met een bedankwoord de vergadering om 21.50 uur.  


