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Algemene Ledenvergadering NWB op 31-3-2016. 
 

Aanwezig: TWC Stramproy, TWC de Velo, TWC de Maastrappers, St Wielerpromotie Limburg, St. 

MTB Crosscompetitie, TWC de Zwaluw, WC Eindhoven, St. Wielerevenementen Eindhoven,  St. 

Wielerronde Tungelroy, John Velter, John Bakermans, Theo Lenkens, Ger Hermans, Jan van de 

Laar, Jan Meulendijks, Mart Doensen, Wiel Kuntzelaers, Adrie van der Heijden, Huub van den 

Beucken, Renee Gielen, Piet van Boven en Leo Verberne. 

Afgemeld: Wielerclub Peter Post, Bocholtz Promotion, Fietsclub de Bloeiende Berg, WielerComité 

Beegden, St. Wielerwereld Vlijmen, Paul Gielen, Cor Kools, Armand van Mulken, Theo Buiting, 

Harry van Son. 

 

 

1. Opening 

Voorzitter Adrie van der Heijden opent deze vergadering. Hij memoreert het verloop van het 

afgelopen seizoen. Hij verwijst naar de site van Wiel Kuntzelaers met de uitslagen van de 

wielerwedstrijden van de afgelopen 70 jaar. Verder deelt hij mede dat gezien de te 

verwachten duur er geen pauze ingepland is en iedereen na de vergadering uitgenodigd wordt 

om aan de bar een drankje te nuttigen. 

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 26 maart 2015 

Geen op- of aanmerkingen. 

3. Jaaroverzicht 2015 

De secretaris leest het overzicht voor en geeft een toelichting op het statistisch overzicht.  

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

4. Mededelingen 
Bij de stukken is een overzicht van de geldende prijzen meegestuurd. Er zijn geen wijzigingen 

hierin. De politie wil niet meer meewekren aan de begeleiding van de klassiekers. Hierdoor 

zijn er grote wijzigingen in het programma. 

5. Wedstrijdkalender 2016 

Klassiekers vervangen door een drietal omlopen op parkoesen van 10-15 km. 

Netersel voortaan onder de vlag van de NWB.  

Tungelroy zet een nieuwe wedstrijd op het programma. 

Streetrace Melderslo valt weg. Mogelijk een streetrace in Vlijmen. 

Bocholtz in september is nog niet zeker. 

De wedstrijden op de baan  zijn voor 30+, 40+, 50+ en 60+.  

6. Financieel overzicht 2015 
Een ieder heeft dit overzicht ontvangen. De penningmeester vraagt of er vragen zijn. 

De verwachting was een negatief resultaat van 1545 Euro,  onder aan de streep is het 1524 

negatief geworden. 

7. Begroting 2016 
De verwachting is dat we € 2050,= negatief zullen uitkomen. De begroting wordt zonder 

verdere opmerkingen goedgekeurd onder dankzegging aan de penningmeester. 



8. Verslag kascontrole commissie 
The Buiting en Harrie van Son hebben de kascontrole uitgevoerd. Ze zijn beiden niet 

aanwezig maar hebben een verklaring ondertekend waarin ze de vergadering melden dat de 

stukken correct en betrouwbaar zijn en vrage de penningmeester decharge te verlenen. De 

vergadering stemt toe. 

9. Verkiezing nieuw lid kascontrole commissie 
Harrie van Son is aftredend. John Bakermans stelt zich voor de komende twee jaren 

beschikbaar en zal met Theo Buiting de controle doen van de boekhouding over 2016. Dit 

wordt door de vergadering goedgekeurd. 

10. Bestuursverkiezing 
Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Renee Gielen en Piet van Boven. Er zijn geen nieuwe 

kandidaten gemeld. Piet en Renee worden bij acclamatie herkozen.  

11. Rondvraag 

 Ger Hermans: Komt er een evaluatie van de wintercompetitie? Dit zal eind april begin 

mei zijn. 

 Siem Dreesen: Kan er misschien een startsubisidie komen voor nieuwe 

verenigingen/comités?  Dit zal besproken worden in het bestuur. 

 Marien van Helmond: Stelt zichzelf en St. Wielerronde Tungelroy voor. 

 Peter Verhouden: vraagt naar starttijden Venlo en om het telefoonnummer te controleren. 

Hij komt bij iemand anders uit. 

 Maikel van der Heijden: vraagt naar de site van WC Eindhoven. Die naam is niet meer 

van WC Eindhoven en wordt misbruikt voor een seks getinte dating site. Daar kunnen wij 

en zij niets tegen doen. 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering, bedankt iedereen voor de komst en wenst ze een behouden 

thuiskomst. 

 


