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1. Algemeen Jaarverslag 
 

In 2020 heeft de Nederlandse Beugel Bond de positieve weg die zij insloeg in 2019 verder 

voortgezet. Na verschillende jaren van bestuurlijk en financieel ‘zwaar weer’, konden in november 

2018 vijf nieuwe bestuursleden worden benoemd, wat de organisatorische en bestuurlijke kracht 

van de bond zeer ten goede is gekomen. Inmiddels is om gezondheidsredenen een bestuurslid 

vroegtijdig moeten stoppen waardoor het totaal gezakt is naar vier.  Het streven is gericht op het 

aanvullen van het aantal bestuursleden tot een minimum van zeven. Tegelijk met het op orde 

brengen van de interne organisatie zijn er ook in 2020 verschillende initiatieven ontplooid om de 

verenigingen weer dichter bij de bond te betrekken. Dit alles heeft erin geresulteerd dat er rust in de 

organisatie is gekomen, waarmee er ook weer ruimte is gekomen voor waar we eigenlijk mee bezig 

willen zijn: onze mooie beugelsport. 

Op 1 januari 2020 waren 32 verenigingen aangesloten bij de Nederlandse Beugel Bond, op het einde 

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

jaren vrij constant te noemen. Het totaal aantal leden aangesloten bij de NBB bedroeg 1117 op 1-1-

2020. Daarnaast hebben in het jaar 2020 ook weer een groot aantal leden van verschillende 

aangesloten verenigingen, een zilveren speld mogen ontvangen voor hun 25-jarig lidmaatschap. 

Daarnaast waren er ook enkele leden bij die een gouden speld hebben ontvangen voor hun 50-jarig 

lidmaatschap. 

Dat de NBB er na een aantal zware jaren ook financieel en bestuurlijk weer redelijk gezond voor 

staat is zeker ook te danken aan de vele vrijwilligers. Zij zetten zich hard in bij de verschillende 

commissies om alles draaiend te houden maar zeker ook om vooruitgang en innovatie te stimuleren. 

Helaas kon door de corona maatregelen dit jaar de jaarlijkse vrijwilligersdag geen doorgang vinden. 

Dit werd gecompenseerd door een kerstcadeau voor alle vrijwilligers.  

Deze commissies en de vrijwilligers zijn onmisbaar in ons voortbestaan en een aantal commissies 

zouden heel erg goed nog wat aanvulling kunnen gebruiken. Ook de bezetting van het bestuur is 

minimaal en behoeft aanvulling. Het bestuur zoekt nadrukkelijk aansluiting bij de verenigingen als 

input voor het gevoerde beleid. Ook de samenwerking met NOC*NSF is noodzakelijk gebleken om je 

als kleine sportbond staande te houden in een snel veranderende en complexe samenleving. 

De coronaperikelen hebben ervoor gezorgd dat er weinig tot geen activiteiten georganiseerd konden 

worden. Dit heeft een geleid tot een stabilisatie van het aantal leden en zelfs tot een kleine daling. Er 

is in ieder geval geen groei te zien bij het merendeel van de 32 verenigingen. Dit baart wel zorgen 

omdat een aantal verenigingen een verder ledenverlies nauwelijks meer aankan.   

 

Toekomst 

Hoewel dit het jaarverslag over 2020 is, is er op het moment van schrijven al geruime tijd sprake van 

de corona-crisis en we willen daar toch even bij stilstaan. We kunnen er niet omheen, sportief gezien 

is 2020-2021 door de Covid-19 een teleurstellend seizoen, sterker nog er is geen sprake geweest van 

een seizoen. In september 2020 zijn we gestart met een competitie, waarin twee wedstrijden 
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gespeeld werden, vervolgens werden de corona maatregelen weer aangescherpt en werden we 

genoodzaakt de competitie stop te zetten. 

Sportief teleurstellend maar ook sociaal een zware aderlating en juist deze combinatie, sportief en 

sociaal houden onze mooie sport overeind. We spelen graag onze wedstrijden maar de 

ontmoetingen en het bijpraten op trainingsavonden en tijdens wedstrijden zijn voor velen net zo 

belangrijk. Daarom wordt dit seizoen ook afgesloten met een behoorlijke kater.  

Maar er gloort weer licht aan de horizon, beetje bij beetje worden de maatregelen versoepeld en 

kunnen we weer terug naar het “nieuwe normaal”. De voorbereidingen voor het seizoen 2021-2022 

zijn in volle gang en wij hopen straks weer sportief en sociaal kunnen genieten.  Wij zien echter ook 

dat het aantal teams dat zich aanmeldt voor deze competitie beduidend lager is dan dat we gewend 

zijn. Dit zal met zich meebrengen dat in de voorbereiding op en waarschijnlijk ook de uitvoering van, 

het nieuwe seizoen rekening gehouden moet worden met maatregelen die wij niet kennen vanuit 

onze reglementen. Enige coulance en goed onderling overleg zal hier vaak de oplossing voor zijn.  

Ik wil afsluiten met te stellen dat we een heel bijzonder jaar achter de rug hebben maar dat we hier 

als beugelsport op een goede manier op geacteerd hebben. Het is nog niet voorbij maar er is weer 

licht aan de horizon. Laten we vooruitkijken en samen zorgen dat we over een aantal jaren lachend 

terug kunnen kijken op het merkwaardige jaar 2020.  

 

Johan Hoeijmakers 

Secretaris Nederlandse Beugel Bond 
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1.1. Bestuur en organisatie van de bond 
Het bestuur bestaat op 1 januari 2021 uit vier personen: Rob Geelen (voorzitter), Theo Geenen 

(algemeen bestuurslid), Johan Hoeijmakers (secretaris) en Marc van de Korput (penningmeester). 

Het is van belang dat het bestuur aangevuld wordt, want vier personen is een minimum. Tot op 

heden hebben zich echter geen kandidaten gemeld. Het bestuur van de NBB wordt ondersteund 

door diverse commissie. We zijn verheugd te zien dat er langzaam maar zeker uitbreiding komt in de 

bezetting van deze commissies. 

Vergaderingen en bijeenkomsten 

In de agenda van 2020/2021 stonden twee Teamleideravonden georganiseerd gepland, 1 

voorafgaand aan de competitie en 1 op het einde van de competitie. Doel van deze avonden is om 

op te halen wat er binnen de teams leeft m.b.t. de competities en om samen met de leiders van de 

teams die in de competitie uitkomen met het bestuur de diverse commissies ideeën en ervaringen 

uit te wisselen. Het niet door kunnen gaan van de geplande competitie vanwege de 

coronamaatregelen heeft ons doen besluiten deze avonden geen doorgang te laten vinden. 

In een cyclus van 4 weken heeft het bestuur een bestuursvergadering en in een cyclus van eveneens 

4 weken overlegt het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) ter voorbereiding 

op de bestuursvergadering. Met het oog op praktisch gemak en kostenbesparing worden de DB-

overleggen digitaal gehouden. In 2020 zijn de bestuursvergaderingen vanwege de 

coronamaatregelen ook vrijwel allemaal digitaal gehouden. 

De Nederlandse Beugel Bond heeft, net als in het voorgaande jaar, ook in 2020 voor alle bij de bond 

aangesloten leden-verenigingen de jaarlijks terugkerende bondsvergadering (ALV) gehouden. Deze 

vond plaats op 5 oktober 2020 in Dorpscentrum ‘Kerkeböske’ te Helden. Vanwege de 

coronamaatregelen werd deze ALV diverse malen uitgesteld maar kon op 5 oktober 2020 fysiek 

doorgang vinden, zij het met restricties aan het aantal deelnemers per vereniging. Het werd een 

goede en constructieve vergadering.  

Op 14 december 2020 heeft er een extra ALV plaatst gevonden. Deze werd uitgeschreven omdat er 

vacatures in het bestuur vacant waren en het bestuursleden aantal aangevuld diende te worden. 

Helaas heeft deze extra ALV geen nieuwe bestuursleden opgeleverd.  

Ook heeft NOC*NSF weer verschillende bijeenkomsten georganiseerd, o.a. haar Algemene 

Vergaderingen, de Bondsdirecteurenoverleggen en de Kleine Bonden Overleggen (hierin overleggen 

de zogeheten ‘kleine bonden’ van NOC*NSF met elkaar). Ook dit jaar weer interessante 

bijeenkomsten waardoor wij goed betrokken blijven bij NOC*NSF.  

 

Goed Sportbestuur 

In 2005 introduceerde NOC*NSF de ‘Code Goed Sportbestuur’, een dertiental richtlijnen voor 

sportbesturen en -bestuurders. De NBB werkt er structureel aan om aan deze integriteits- en 

transparantie-eisen te voldoen. Het bestuur hecht er veel waarde aan om zich naar de leden en het 

publiek te verantwoorden voor het juiste gebruik van maatschappelijke gelden (contributies en 

subsidies). Tweejaarlijks toetst de NBB in hoeverre er nog aan deze eisen wordt voldaan en waar er 
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verbeteringen nodig en/of mogelijk zijn. In de zomer van 2020 was het laatste toets moment. Verder 

werkt NOC*NSF op dit moment aan een herijking van de Code, die naar verwachting in het najaar 

van 2021 gepresenteerd gaat worden. 

In 2020 heeft het bestuur op de punten van transparantie en het democratische proces stappen 

doorgezet binnen de verschillende structurele overlegmomenten met de leden (de 

teamleideravonden en het voorzittersoverleg). Verder is de ‘rechtsprekende macht’ binnen de bond 

ondergebracht in een onafhankelijke Geschillencommissie. Na een succesvolle proef in 2018 is dit na 

een organisatorische wijziging in 2019 definitief gemaakt en zal dit gecontinueerd worden. Voor 

‘kleine’, met name beugelspecifieke zaken kan deze commissie nu worden ingezet. Voor de ‘grote’ 

zaken blijven we samenwerken met het Instituut voor de SportRechtspraak (ISR). 

Ook wordt met grotere regelmaat naar de leden gecommuniceerd over de activiteiten van de bond 

door middel van een video-nieuwsbrief. Ook voor 2021 zijn er verschillende plannen om nog beter te 

voldoen aan de Code Goed Sportbestuur. 
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Bezetting en rooster van aftreden bondsbestuur 

In de Statuten (Artikel 9) is vastgelegd dat bestuursleden een zittingstermijn hebben van drie jaren 

en in principe een totale zittingstermijn van negen jaar. Onderstaand rooster van aftreden is van 

toepassing om te voorkomen dat te veel bestuursleden tegelijk aftredend zijn.  

Het rooster toont de zittende bestuursleden op 31 december 2020. De periode na 2024 is 

kortheidshalve niet weergegeven. 

 

Functie Naam (Her)benoemd 2020 2021 2022 2023 2024 

Voorzitter Rob Geelen 2018, 2019*   A   

Secretaris Johan Hoeijmakers 2018  A   A 

Penningmeester Marc van de Korput 2018 V   A  

Bestuurslid Wedstrijden vacant       

Bestuurslid Spel, 
Opleidingen en Techniek 

Theo Geenen 2018  A   A 

Bestuurslid Verenigingen 
en Vrijwilligers 

vacant      
 

Bestuurslid PR en 
Historie 

vacant      
 

 

X = aftredend en niet herkiesbaar, A = aftredend, V = verkozen 

* Rob Geelen is in 2018 gekozen als bestuurslid en in 2019 gekozen als voorzitter. 

 

Bezetting commissies 

In de Statuten is vastgelegd dat commissieleden (Artikel 14) een zittingstermijn hebben van drie 

jaren en in principe een totale zittingstermijn van negen jaar. Herbenoemingen geschieden normaal 

gesproken door het bestuur, met uitzondering van de Financiële Commissie en de 

Geschillencommissie. De leden van deze commissies worden gekozen door de bondsvergadering. 

In 2020 heeft het NBB-bestuur besloten om de nieuwe Commissie ICT in te stellen. Deze zal zich 

gaan richten op ICT-vraagstukken, nu en in de toekomst. 

De bezetting van de commissies is op 31 december 2020 als volgt: 

Financiële Commissie 

Anton van Deursen (voorzitter) 

vacant 

vacant 

Geschillencommissie  

Jac Naus (voorzitter) 

Frans Henderikx (secretaris) 
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Helmut Beurskens 

Jac Lintjens 

Gerard Reijnders 

Commissie ICT 

Marc van de Korput (voorzitter) 

Rob Geelen 

vacant 

Commissie Jeugd 

vacant 

vacant 

vacant 

Commissie PR & Historie 

Rob Geelen (voorzitter) 

vacant 

vacant 

Commissie Reglementen 

Marc van de Korput (voorzitter) 

Jac Naus 

Gerard Reijnders 

Commissie Spel en Opleiding 

Theo Geenen (voorzitter) 

Jan Leijendeckers (secretaris) 

Sjra Naus 

Commissie Techniek 

Theo Geenen (voorzitter) 

Jan Leijendeckers (secretaris) 

Hay Manders 

Sjra Naus 

Pierre Vervegaard 

Commissie Wedstrijden 

Jo van Hoof (voorzitter) 

Harrie van den Boom 
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1.2. Verslagen van de Commissies 
Hieronder vindt u de verslagen van de activiteiten van de verschillende NBB-commissies (in 

alfabetische volgorde). Voor de verschillende commissies is de bond nog op zoek naar versterking. 

Vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken (niet per se in commissieverband) zijn dan 

ook van harte welkom! 

 

 

Financiële Commissie 

De commissie Financiën heeft ook in het jaar 2020 er weer op toe gezien dat alles qua financiën op 

de juiste manier 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. 

 

Geschillencommissie  

Door het niet spelen van wedstrijden zijn er in 2020 geen geschillen binnengekomen bij de 

Geschillencommissie.  

 

Commissie ICT 

Deze commissie heeft in de zomer van 2020 het licht gezien en zal binnen de bond gaan kijken naar 

de verschillende ICT-vraagstukken. In 2020 heeft zij de herziening van de website mee begeleid. 

 

Commissie Jeugd 

Hoewel de NBB graag zou zien dat er meer jeugd zou beugelen, heeft het huidige beleid helaas nog 

weinig effect gehad. Dat de commissie Jeugd thans onderbezet is, maakt de ondersteuning en het 

aanjagen van het jeugdbeleid niet makkelijker. Hoewel een maatschappelijke trend is dat jeugd 

meer interesse heeft voor ‘actieve’ sporten of de verleidingen van de schermen, wil de NBB er zich 

toch voor blijven inspannen om meer jeugd te trekken. 

 

Commissie PR & Historie 

Als bestuur zijn wij verheugd dat er een doorstart is gemaakt in 2020 met de commissie PR & 

Historie. We zijn en blijven aangesloten bij de stichting cultureel erfgoed. Verder heeft deze 

doorstart geleid tot een plek in een plaatselijk oudheidkundig museum waar de beugelsport 

“beleefd” kan worden. De NBB ondersteunt hier middels het beschikbaar stellen van attributen die 

passen bij die tijd.  
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Commissie Reglementen 

Na de herziening van de Statuten en het Algemeen Reglement in 2017 en de invoering van de 

Geschillencommissie in 2018 en het niet spelen van een competitie in 2020-2021, heeft deze 

commissie het in 2020 ‘rustig aan gedaan’. Zij hebben de commissie Spel en Opleiding ondersteund 

bij de verschillende wijzigingen in het Spelreglement en hebben een begin gemaakt aan de op stapel 

staande herziening van het Wedstrijdreglement.  

 

Commissie Spel en Opleiding 

Door de corona maatregelen heeft de commissie spel en opleidingen de geplande baanmeester 

cursussen in 2020 geen doorgang kunnen laten vinden.  

 

Commissie Techniek 

De vrijwilligers binnen de commissie Techniek hebben afgelopen vanwege de coronamaatregelen 

geen banen gekeurd. Dit zal het komende jaar (als de omstandigheden het toelaten) weer opgepakt 

worden.   

 

Commissie Wedstrijden 

De commissie wedstrijden had zich geprepareerd op het spelen van een competitie seizoen 2020-

2021 meer deze heeft geen doorgang gevonden. De commissie nu de competitie 2021-2022 aan het 

voorbereiden.  
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2. Sportief verslag seizoen 2020-2021  
 

Competities seizoen 2020-2021 
Aan de competities van de Nederlandse Beugel Bond (Avond, BoB en Middag) zijn in dit seizoen in 

totaal 79 teams gestart. 57 teams in de Avondcompetitie, 11 teams in de Best of Brabant-competitie 

en 11 teams in de Middagcompetitie. Helaas hebben we ook dit seizoen geen jeugdcompetitie. 

Zoals reeds gezegd werd de competitie in september 2020 gestart, enkele weken na de startdatum 

van deze competitie werden de corona maatregelen weer behoorlijk aangescherpt waardoor het 

bestuur zich genoodzaakt zag de competitie stil te leggen.  

Door de corona maatregelen zijn er ook geen bekerwedstrijden gespeeld en heeft de Nederlandse 

Kampioenschappen geen doorgang kunnen vinden. 

 


