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15 oktober 2021
Agenda van de Najaars ALV van 6 november 2021.
Aan alle verenigingen, functionarissen, adviseurs en ereleden van de NMB.
Hierbij nodig ik u uit voor de Najaars Algemene Ledenvergadering van de NMB, welke digitaal
gehouden zal worden op zaterdag 6 november 2021 om 10.00 uur.
Agenda:
1. Opening en mededelingen door de voorzitter
2. Voorstel tot het vaststellen van de notulen van de najaarsvergadering 2020 digitaal
gehouden op 24 april 2021. (op- en aanmerkingen over deze notulen graag indienen bij de
secretaris voor 4 november)
3. Voorstel tot het vaststellen van de notulen van de voorjaarsvergadering 2021 digitaal
gehouden op 24 april 2021. (op- en aanmerkingen over deze notulen graag indienen bij de
secretaris voor 4 november)
4. Ingekomen stukken en mededelingen:
a. Nieuw Privacy document van de NMB
b. Bangolf Arena Online
c. WBTR
d. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
e. Website NMB: meedenken
f. Bezoek van de voorzitter aan de districtsvergaderingen
5. Voorstel tot vaststelling van de Meerjarenbegroting 2022-2025
Dit ook ten behoeve van de aanvraag Bijdrage Bestedingsplan NOC*NSF 2022.
6. Voorstel tot korting op de contributie van 2021 in verband met de getroffen
coronamaatregelen.
7. Voorstel tot vaststelling van het NMB Jaarplan 2022
8. Voorstel tot vaststelling van de wedstrijdkalender 2022
9. Voorstel inzake LHK
10. Mededelingen van de topsportcoördinator
a. Vacature LWL
11. Mededelingen van de PR-functionaris
12. Voorstel tot het voorzien in vacatures
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Penningmeester. De heer Rob Plugge is aftredend en herkiesbaar. Ingevolge artikel 9 sub 7
van de statuten kunnen de leden van het bondsbestuur worden benoemd voor een periode
van drie jaren. Aftredende leden van het bondsbestuur kunnen nadien aansluitend driemaal
voor eenzelfde periode van drie jaren worden herbenoemd. Het schema van aftreden van
het bondsbestuur is bijgevoegd.
Vijf verenigingen kunnen tot uiterlijk twee weken voor de datum van de bondsvergadering
schriftelijk kandidaten stellen voor deze functie (artikel 9 sub 6 van de statuten)
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.

13. Rondvraag
14. Sluiting door de voorzitter
Zonder tegenbericht rekenen wij op uw aanwezigheid bij deze digitale vergadering. De digitale
uitnodiging in Teams vindt u in de e-mail.
De voorzitter, Hans van der Aa
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