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Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering 
Nederlandse Beugel Bond  

14 december 2020, Online via MS Teams 
 

 
Aanwezige verenigingen (14): 
De Flatsers (Baarlo) 
DOS (Baexem) 
Ons Genoegen (Ell) 
St. Agatha (Grathem) 
Bügelclub Dorenburg (Grefrath) 

De Oude Glorie (Heeze) 
HBC (Helden) 
D’n Heuvel (Hoogeloon) 
OVU (Kessel) 
D’n Beugel (Loosbroek) 

De Treffers (Maasbree) 
Onder Ons (Neer) 
Beugelclub Stramproy (Stramproy) 
De Kuiters (Tegelen)

 
 
Niet aanwezige verenigingen (18):  
De Waterberg (Arnhem) 
DOS (Belfeld) 
Breese Beugelclub (Bree (B)) 
’t Palet (Etten-Leur) 
Ons Plezier (Hegelsom) 
OES (Heythuysen) 

De Lust (Koningslust) 
ODL (Kronenberg) 
Opheyshof (Leveroy) 
De Klöskes (Liempde) 
De Knippers (Melderslo) 
Beugelclub Meijel (Meijel) 

De Lustige Spelers (Olland) 
’t Kloeëster (Ospel) 
Claessen Stassen VOF (Roggel) 
De Weidonk (Schijndel) 
Bergerbaan (Sevenum) 
BBC (Willich)

 
Aanwezige bestuursleden van de NBB:  
Rob Geelen, Theo Geenen, Johan Hoeijmakers, Marc van de Korput. 
 
 

1. Opening en vaststelling agenda:  

Voorzitter Rob Geelen opent om 20.05 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom 
op deze Buitengewone ALV. Het is een voor het eerst dat we een dergelijke vergadering digitaal 
doen en Rob legt de “spelregels” uit om de vergadering in goede banen te leiden. Rob legt verder uit 
dat het statutair verplicht is deze vergadering te beleggen aangezien het aantal bestuurders na de 
ALV van 5 oktober 2020 op vier personen is gekomen. 
 
Rob vraagt of er aanvullingen op de agenda zijn. Deze zijn er niet en de agenda wordt zonder 
wijzigingen vastgesteld.   
 

2. Mededelingen 

Rob deelt mede dat het, gezien de mededelingen in de tv-toespraak van premier Rutte van eerder 
deze avond, nog maar de vraag is of we de competitie in januari kunnen starten zoals we dit gepland 
hadden. De kans is klein dat we een volledige halve competitie kunnen spelen en dat het 
waarschijnlijk is dat er nog wedstrijden in dit programma gaan uitvallen. 
  
OVU (Kessel) stelt de vraag wat dit eventueel betekent voor promotie-degradatie. Het bestuur geeft 
aan dat dit uitgewerkt gaat worden door de Commissie Wedstrijden maar dat het voorstel zal zijn 
om geen kampioenen aan te wijzen en geen promotie of degradatie toe te passen. Kortom, 
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wedstrijden die gespeeld kunnen worden, zullen gespeeld worden zonder consequenties voor 
promotie/degradatie.  
Het bestuur zal hierop terugkomen als de overheidsmaatregelen voor deze periode bekend zijn.  
 
DOS (Baexem) vraagt wat dit betekent voor de Nederlandse Kampioenschappen. Rob antwoordt dat 
het ook hier de vraag is of op de geplande datum gestart kan worden. Er is een behoorlijke opgave 
gedaan en momenteel wordt gekeken naar een andere (latere) startdatum. Zodra hier meer over 
bekend is zal dit gecommuniceerd worden. 
  
Omdat we niet uitsluiten dat in de toekomst vaker digitaal vergaderd zal worden waarbij mogelijk 
gestemd moet worden, legt Rob uit hoe de app VoxVote werkt. Hij vraagt, bij wijze van proef, de 
aanwezigen om een voor, tegen of blanco stem uit te brengen op het voorstel om de rest van de 
competitie vrijblijvend uit te beugelen, als dit nog kan. Hierop komen 8 voor, 2 tegen en 1 banco 
stem binnen. Voor de volledigheid, dit was een test om te kijken of deze manier van digitaal 
meningen inventariseren goed werkt.  
 

3. Vacatures NBB Bestuur 

Het bestuur moet helaas mededelen dat zich geen kandidaten beschikbaar hebben gesteld voor een 
bestuursfunctie. De urgentie en momentele onderbezetting wordt benadrukt. Onderbezetting van 
het bestuur maakt dat bepaalde ambities niet waargemaakt kunnen worden en 
beleidsuitgangspunten niet in gewenste tempo uitgevoerd kunnen worden.  
 
Vanuit de verenigingen komen desgevraagd een aantal reacties.  

• Onder Ons (Neer) geeft aan dat het erg moeilijk is, ook binnen de vereniging, om mensen te 
vinden die bereid zijn zich te verbinden aan een functie als vrijwilliger.  

• De Treffers (Maasbree): het vinden van vrijwilligers lukt redelijk goed binnen de vereniging 
maar dan wel op verenigingsniveau en terugkerende (vaste) klussen.  

• HBC (Helden) herkent zich in dit verhaal en heeft vrijwilligers voor incidentele klussen, maar 
vastleggen van vrijwilligers voor vaste taken is moeilijk.  

 
Rob sluit dit punt af met de oproep aan de verenigingen om samen met het huidige bestuur te 
blijven kijken naar potentiële kandidaten. Mensen die twijfelen worden geadviseerd contact op te 
nemen met het bestuur. Een tijdje meedraaien, zonder verplichten, is altijd een mogelijkheid.  
 

4. Rondvraag 

HBC (Helden) - wil graag een compliment maken aan het bestuur, enerzijds hoe met een beperkte 
bemensing de zaken voortgaan en ook voor de innovatieve ontwikkelingen zoals dit digitaal 
vergaderen.  
 
DOS (Baexem) – vraagt wie de mogelijke kosten voor de implementatie van de WBTR1 gaat betalen. 
Het bestuur antwoordt bij monde van de penningmeester dat het nog te vroeg is om hierop te 
kunnen antwoorden. Op 1 juli treedt deze wet in werking en momenteel wordt in kaart gebracht wat 
dit betekent voor verenigingen. Zodra hierover meer bekend is, komt het bestuur hierop terug bij de 
verenigingen. 

 
1 Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
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Onder Ons (Neer) - geeft aan dat presentaties verzorgd door het IVBB over de WBTR meestal onder 
werktijden zijn en daardoor voor werkende mensen niet te volgen is. Het bestuur geeft aan dat de 
presentatie is opgenomen en zal de link waarop deze terug is te kijken delen met de verenigingen.  
 
De Treffers (Maasbree) - Kunnen mensen met een persoonlijk inlog voor de website bij de 
verenigingsgegevens en is dit AVG-proof? Antwoord NBB-bestuur: met een persoonlijke inlog kan 
men niet bij de verenigingsgegevens. Welke personen binnen een vereniging toegang hebben tot de 
inloggegevens van de vereniging is iets waar verenigingen zelf op toe moeten zien.  
 
DOS (Baexem) - wat betekenen de nieuwe aangekondigde maatregelen voor de openstelling van de 
beugellokalen? Antwoord NBB-bestuur: de maatregelen zijn een uur geleden bekend geworden en 
we allemaal wachten op de uitwerking hiervan. De inmiddels bekende websites van de Rijksoverheid 
en NOC*NSF zullen spoedig bijgewerkt zijn en daar zullen de meeste vragen mee beantwoord 
kunnen worden.  
 

5. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, wenst Rob alle aanwezigen en de verenigingen een hele fijne Kerst, 
een goede jaarwisseling en veel gezondheid, waarna de vergadering om 20.50 uur gesloten wordt. 
 


