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29 december 2020 
 
 
Aan alle verenigingen, functionarissen, adviseurs en ereleden van de NMB.  
 
Hierbij ontvangt u de bijlagen behorende bij de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zou 
worden op 21 november 2020, maar vanwege de afgekondigde maatregelen van de Rijksoverheid is 
verplaatst naar 6 maart 2021 op dezelfde locatie. Dit is op 9 november 2020 medegedeeld.  
 
De agenda van deze ALV is toegezonden op 2 november 2020 en op de website geplaatst.  
 
Als aanvulling op agendapunt 3: Ingekomen stukken en mededelingen kan worden medegedeeld dat  
MGC Twente het lidmaatschap van de NMB heeft opgezegd per 1 januari 2021. De betreffende brief  
is ter inzage gelegd.  
 
Onder agendapunt 12: Voorstel tot het voorzien in de vacatures is medegedeeld dat het bestuur  
in de vacature secretaris Hans Broodbakker voordraagt.  
Vijf verenigingen konden tot uiterlijk twee weken voor de datum van de bondsvergadering schriftelijk  
kandidaten stellen voor deze functie. Hiervan is geen gebruik gemaakt.  
Dit betekent dat bij het doorgaan van de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2020 Hans  
Broodbakker bij acclamatie benoemd zou zijn tot secretaris.  
Gelet op het uitstel heeft het bestuur besloten Hans Broodbakker te benoemen tot interim secretaris 
tot de nader bepaalde datum van  de Algemene Ledenvergadering van 6 maart 2021.  
 
Tevens werd medegedeeld dat uittredend secretaris Huib Plugge door het bestuur is benoemd tot 
landelijk wedstrijdleider.  Huib Plugge heeft aan het bestuur medegedeeld dat hij afziet van deze 
functie. Topsportcoördinator Steven Steiger zal deze functie waarnemen totdat er een opvolger is 
benoemd.  
 
Medio februari 2021 zal de agenda met de bijbehorende stukken worden toegezonden voor de 
geplande Algemene Ledenvergadering van 6 maart 2021, welke zal worden gehouden aansluitend op 
de uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 21 november 2020.  
 
 
De voorzitter,  
Hans van der Aa  
 
 
 
 
 


