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Algemene Ledenvergadering NWB op 30-3-2017. 
 

Aanwezig: TWC Stramproy (Siem Dreesen en Chris van Dael), TWC de Maastrappers / Beegden 

(Frans Heltzel en Huub van den Beucken), St Wieleromgeving Venlo (Henk Sloessen), St. MTB 

Crosscompetitie (Piet van Boven), TWC de Zwaluw (Leo Verberne), John Bakermans, Jan van de 

Laar, Jan Meulendijks, Cor Kools, Purity, Harry van Son, Mart Doensen, Wiel Kuntzelaers, Adrie 

van der Heijden, Huub van den Beucken, Renee Gielen, Piet van Boven en Leo Verberne. Ton 

Coolen, Michel van der Heijden, Maikel van der Heijden, Theo Lenkens. 

Afgemeld: Wielerclub Peter Post, TWC Netersel, St. Wielerwereld Vlijmen, TWC Olympia, John 

Velter, Theo Buiting. 

 

 

1. Opening 

Voorzitter Adrie van der Heijden opent deze vergadering. Hij geeft een kort overzicht van 

aantallen wedstrijden en meldt een lichte terugloop. Mede door het feit dat de klassiekers niet 

meer verreden kunnen worden. 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 31 maart 2016 

Geen op- of aanmerkingen. 

3. Jaaroverzicht 2016 

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. De wedstrijdgelden en 

contributie is voor 2017 verhoogd met 5 Euro. 

5. Wedstrijdkalender 2017 

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

Netersel ook dit jaar onder de vlag van de NWB.  

Tungelroy bereidt een vervolg voor op de nieuwe wedstrijd vorig jaar. 

Nog geen streetrace in Vlijmen. 

Bocholtz twijfelt wat ze gaan doen. 

Het is dringen in het eerste weekend van september. Stramproy wil 2-9 ivm de start van de 

Ladys Tour. Baarlo wil ivm randactiviteiten naar diezelfde datum met de streetrace. De 

Omloop in Someren-Eind staat voor die zondag gepland net als de Wielerronde van Well 

De wedstrijden op de baan voor masters zijn weer van de baan.  

6. Financieel overzicht 2016 
Een ieder heeft dit overzicht ontvangen. De penningmeester vraagt of er vragen zijn. 

De verwachting was een negatief resultaat van 2050 Euro,  onder aan de streep is het 340 

negatief geworden. 



7. Begroting 2017 
De verwachting is dat we € 795,= negatief zullen uitkomen. De begroting wordt zonder 

verdere opmerkingen goedgekeurd onder dankzegging aan de penningmeester. 

8. Verslag kascontrole commissie 
Theo Buiting en John Bakermans hebben de kascontrole uitgevoerd. Theo is niet aanwezig, 

maar John brengt verslag uit. Ze hebben beiden een verklaring ondertekend waarin ze de 

vergadering melden dat de stukken correct en betrouwbaar zijn en vragen de penningmeester 

decharge te verlenen. De vergadering stemt toe. 

9. Verkiezing nieuw lid kascontrole commissie 
Theo Buting  is aftredend. Er melden zich geen kandidaten. Na enige tijd, geeft de secretaris 

aan dat Theo gezegd heeft indien gewenst weer zitting te willen nemen. Hij stelt zich voor de 

komende twee jaren beschikbaar en zal met John Bakermans de controle doen van de 

boekhouding over 2017. Dit wordt door de vergadering goedgekeurd. 

10. Bestuursverkiezing 
Periodiek aftredend en herkiesbaar is Adrie van der Heijden. Adrie wil nog een of twee jaar 

blijven.  

Periodiek en niet herkiesbaar is Huub van den Beucken. Huub geeft op de vergadering echter 

aan nog te willen blijven zitten.  

Het bestuur stelt kandidaat Jan Meulendijks. Jan stelt zich voor aan de vergadering. 

De secretaris stelt voor om gezien de te verwachten terugtredingen in de nabije toekomst 

verder te gaan met 6 mensen in het bestuur. Ofwel alle kandidaten nemen zitting. Mocht het 

onverhoopt tot stemmen komen, dan zal de voorzitter niet stemmen.  

11. Rondvraag 

 Jan van de Laar: Merkt op dat de finaniciële stukken niet verspreid moeten worden. 

 Wiel Kuntzelaers: Waarom doen wij niets voor de jeugd?  De afspraken met de KNWU 

omvatten de jeugd categorie niet. We moeten dan ook voorzichtig omgaan met deze 

categorie. Anders zou dit wel eens impact kunnen hebben op de wintercompetitie etc. Dit 

zal verder besproken worden in het bestuur. 

 Siem Dreesen: Wat is de impact van het drukke weekend op Stramproy. Het is eerder 

gebeurd dat een streetrace tegelijk met stramproy was. Dat bijt niet. Het probleem ligt bij 

de jury. 

 Henk Sloessen: Wil als wieleromgeving met de NWB en de KNWU de 

wintercompetitiewedstrijden organiseren en vraagt wat de problemen zijn. Op dit moment 

is er geen goede afspraak (zwart op wit) over jeugd, nieuwelingen, elite etc. 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering, bedankt iedereen voor de komst, nodigt iedereen uit voor 

een drankje aan de bar en wenst ze voor daarna een behouden thuiskomst. 

 


