Besluitenlijst van de ALV van 17 november 2018 te Apeldoorn.
1. Secretaris Huib Plugge was wegens ziekte niet aanwezig. Aangezien het de verwachting is dat
hij geruime tijd afwezig zal zijn, zal zijn functie in die periode worden waargenomen door
voorzitter Hans van der Aa.
2. Voorzitter Hans van der Aa zal begin 2019 de districtsvergaderingen op uitnodiging bijwonen,
zoals begin 2018.
3. Op 29 juni 2018 is het Sportakkoord ondertekend door het ministerie van VWS, de vereniging
van sport en gemeenten en NOC*NSF. De onderliggende visie van het akkoord is dat “meer
mensen een leven lang sport- en beweegplezier in een inclusieve sport- en beweegomgeving
ervaren”. Omdat het nu wordt uitgewerkt worden alle verenigingen door NOC*NSF
geadviseerd op korte termijn contact op te nemen met de wethouder van Sport van de
gemeente waar de vereniging is gevestigd, teneinde betrokken te worden bij de uitwerking.
4. De begroting 2019 is conform het voorstel vastgesteld.
5. Het voorstel nieuw ledengebouw is uitgesteld tot 2020. Begin 2019 zal een enquete hierover
aan alle verenigingen worden gezonden. Het resultaat van de enquete zal worden
meegenomen in een aangepast voorstel.
6. De contributiebedragen voor 2019 worden niet verhoogd, wel zullen alle semi-sporters
alleen in 2019 kunnen deelnemen aan de districtskampioenschappen.
7. De voorjaars ALV 2019 wordt verplaatst naar zaterdag 9 maart, de najaars ALV naar zaterdag
9 november.
8. De NK 3 tallen te Drachten zullen worden gehouden op 15 en 16 juni 2019.
9. De teamcompetitie wordt als volgt aangepast:
30 en 31 maart
teamcompetitie 1
6 en 7 april
“
2
13 en 14 april
“
3
Zondag 28 en zaterdag 4 mei
“
4
Zaterdag 27 april en zondag 5 mei
reservedata ivm feestdagen
18 en 19 mei
“
5
25 en 26 mei
“
6
1 en 2 juni
“
7
22 en 23 juni
“
8
29 en 30 juni
“
reservedata
14 en 15 september
“
9
21 en 22 september
“
10
5 en 6 oktober
“
reservedata
10. De scheidsrechterscursus zal worden gehouden op 9 feb en/of 3 maart 2019, afhankelijk van
het aantal aanmeldingen. De huidige scheidsrechtersdiploma’s blijven voor onbepaalde tijd
geldig.
11. De cursus materiaalkennis zal worden gehouden op 23 februari. Bij een grote deelname
eventueel nog op andere plaatsen in het midden van het land.

12. De LHK (Nationale teamkampioenschappen) is een Nederlandse Kampioenschap in
toernooivorm, en daarom kunnen de spelers deelnemen aan de districtscompetities.
13. De LHK zal in 2020 op andere banen worden gespeeld. Aanmeldingen ervoor kunnen bij
topsportcoordinator Steven Steiger worden ingediend.
14. De nieuwe website van de NMB is gepland voor het voorjaar 2019.
15. Verenigingen die aan de weg willen timmeren kunnen ondersteuning krijgen van PR
functionaris Sietse van Zandvoort voor het organiseren van een promo-event. Verzoeken
kunnen bij hem worden ingediend.
16. Aandacht wordt gevraagd voor Sponsorkliks, waar de opbrengst geheel ten goede komt aan
de jeugd. Op de website is een gemakkelijke manier opgenomen om gratis deel te nemen.
De voorzitter tevens waarnemend secretaris,
Hans van der Aa

