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2 november 2020.
Aan alle verenigingen, functionarissen, adviseurs en ereleden van de NMB.
Geachte dames en heren.
Hierbij nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de NMB, welke gehouden
zal worden op zaterdag 21 november 2020 om 10.00 uur in Wijkcentrum De Stolp,
Violierenplein 101, Apeldoorn.
Gelet op de afgekondigde maatregelen van de Rijksoverheid en de grootte van de zaal
kan er, behoudens het bestuur, van iedere vereniging maar één lid tot de ALV worden
toegelaten.
Agenda:
1. Opening en mededelingen door de voorzitter
2. Voorstel tot het vaststellen van de notulen van de ALV van 7 maart 2020
(opmerkingen kunnen tot aanvang van de vergadering worden doorgegeven aan
de secretaris)
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
4. Voorstel tot vaststelling van het Integraal Meerjaren Beleidsplan (IBP)
beleidsperiode 2021 - 2024
5. Voorstel tot vaststelling van de begroting 2021 (deze maakt deel uit van de
Meerjarenbegroting 2021/2024 ten behoeve van de aanvraag Bijdrage
Bestedingsplan NOC*NSF 2021)
6. Voorstel tot korting op de contributie 2020 in verband met de getroffen coronamaatregelen.
7. Voorstel tot vaststelling van het Jaarplan 2021
8. Voorstel tot het loskoppelen van de NK Combi/Matchplay
9. Voorstel tot het reguleren van de toernooi-aanvragen
10. Voorstel tot vaststelling van de wedstrijdkalender 2021 met mededelingen van de
Topsportcoördinator
11. Mededelingen van de PR functionaris
12. Voorstel tot het voorzien in de vacatures secretaris en bestuurslid PR en
Marktwerking.
Secretaris Huib Plugge is door het bestuur benoemd tot landelijk wedstrijdleider,
nadat de benoeming van Arie Kammeraat na de termijn van 3 jaar niet is
verlengd. In de vacature secretaris draagt het bestuur Hans Broodbakker voor.
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Sietse van Zandvoort is aftredend en herkiesbaar als bestuurslid PR en
Marktwerking.
Vijf verenigingen kunnen tot uiterlijk twee weken voor de datum van de
bondsvergadering schriftelijk kandidaten stellen voor beide functies. (artikel 9 sub
6 van de statuten).
Het rooster van aftreden van het hoofdbestuur is ter inzage gelegd.
13. Rondvraag
Zonder tegenbericht rekenen wij op uw aanwezigheid.
De voorzitter,
Hans van der Aa
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