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29 oktober 2022 
 
Agenda van de Najaars ALV van 19 november 2022. 
 
Aan alle verenigingen, functionarissen, adviseurs en ereleden van de NMB. 
Hierbij nodig ik u uit voor de Najaars Algemene Ledenvergadering van de NMB, welke gehouden zal 
worden op zaterdag 19 november 2021 om 10.00 uur in De Stolp, Violierenplein 101  
7329 DS Appeldoorn. 
 
Agenda: 
 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter 

 

2. Voorstel tot het vaststellen van de notulen van de voorjaarsvergadering 2022 digitaal 

gehouden op 11 april 2022. (op- en aanmerkingen over deze notulen graag indienen bij de 

secretaris voor 4 november) 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen: 

a. Statuten NMB op website NMB 

b. Model statuten voor de verenigingen op website NMB 

 

4. Financieel 

a. Voorstel tot vaststelling van het nieuwe ledengebouw 

b. Voorstel tot vaststelling van de contributie over 2023 

c. Voorstel tot vaststelling van de Meerjarenbegroting 2023-2026  

Dit ook ten behoeve van de aanvraag Bijdrage Bestedingsplan NOC*NSF 2023. 

 

5. Voorstel tot vaststelling van het NMB Jaarplan 2023 

 

6. Voorstel tot vaststelling van de wedstrijdkalender 2023 

 

7. Status werkgroepen 

a. Districtcompetitie aanpassen/verbeteren  

b. Sportpromotie organiseren (clinics etc.) 

c. Congres van en voor verenigingen 

 

8. Mededelingen van de topsportcoördinator 

 

9. Mededelingen van de PR-functionaris 

 

10. Voorstel tot het voorzien in vacatures 

 

- Topsportcoördinator. De heer Steven Steiger is aftredend en herkiesbaar voor zijn 3e 

termijn. Ingevolge artikel 11 sub 7 van de statuten kunnen de leden van het 

bondsbestuur zonder meer 3 maal worden benoemd voor een periode van drie jaren. 

Het schema van aftreden van het bondsbestuur is bijgevoegd.  

http://www.minigolfbond.nl/
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Vijf verenigingen kunnen tot uiterlijk twee weken voor de datum van de 

bondsvergadering schriftelijk of langs elektronische weg kandidaten stellen voor deze 

functie (artikel 11 sub 6 van de statuten). 

 

- Leden voor de continuïteitscommissie: volgens de nieuwe statuten moeten 2 leden 

benoemd worden. 

 

- Lid Financiële Commissie. Leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor één plaats in deze 

statutair ingestelde commissie. De Financiële Commissie wordt uitgebreid met 1 lid om 

rouleren per jaar mogelijk te maken. 

 

- Vacature Landelijk Wedstrijdleider  

 

11. Voorstel tot verlenen erelidmaatschap 

 

12. Rondvraag 

 

13. Sluiting door de voorzitter 

 

Zonder tegenbericht rekenen wij op uw aanwezigheid bij deze vergadering.  
 
De voorzitter, Hans van der Aa 
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