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Algemene Ledenvergadering NWB op 22-3-2018. 
 

Aanwezig: bestuur (Adrie van der Heijden, Huub van den Beucken, Renee Gielen, Piet van Boven, 

Jan Meulendijks, Leo Verberne), TWC Stramproy (Siem Dreesen en Chris van Dael), TWC de 

Maastrappers / Beegden (John Velter, Frans Heltzel en Huub van den Beucken), WC Weert (Ton 

Coolen), St. Wielerronde Tungelroy (Marien van Helmond), St Wieleromgeving Venlo (Fiel 

Lamber), St. MTB Crosscompetitie (Piet van Boven), TWC de Zwaluw (Leo Verberne), TWC 

Olympia (Fiel Lamber), Harry van Son, Jac Delahay, Armand van Mulken, Wiel Kuntzelaers, Frans 

Kessels, Theo Lenkens. 

Afgemeld: WC Peter Post, TWC Netersel, St. Wielerwereld Vlijmen, Paul Gielen, Mart Doensen, 

John Bakermans, Jan van de Laar, Lei Creemers, Theo Buiting. 

 

 

1. Opening 

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

aantallen wedstrijden en meldt ook dit jaar weer een terugloop. Dit door het wegvallen van 

Baarlo en Tungelroy. 

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 30 maart 2017 

Geen op- of aanmerkingen. 

3. Jaaroverzicht 2017 

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

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

Naar aanleiding van het jaarverslag volgt een discussie. De terugloop in wedstrijden. Het 

vervallen van een NWB kampioenschap, en de Jan Beckers Trofee. Er wordt gesteld dat we 

eens moeten kijken naar alternatieven voor het type wedstrijden. Dat we meer het publiek 

moeten betrekken.  

Ook de afnemende politiebegeleiding komt ter sprake. 

4. Mededelingen 
- De licentieprijzen worden in 2018 verhoogd met 5 Euro. 

- Er komt een klassement voor de drie kermiskoers-criteriums in en rond Roermond om hier 

meer deelnemers te trekken. Dit zal de Huub van den Beucken Bokaal gaan heten. 

- Huub wordt in het zonnetje gezet voor al zijn werk voor de wielersport. 

- De ICF wordt omgezet in de WCF. De achtergrond wordt toegelicht. 

5. Wedstrijdkalender 2018 

Klassiekers ook dit jaar vervangen door een drietal omlopen op parkoersen van 10-15 km. 

Armand vindt het jammer en pleit voor actie om deze wedstrijden terug te krijgen. 

Netersel ook dit jaar onder de vlag van de NWB.  

Tungelroy gaat niet door. Dit wordt door het bestuur van de stichting wielerronde Tungelroy 

toegelicht. Het wegvallen van 3 personen wegens gezondheidsredenen en werkzaamheden 

heeft ze doen besluiten een jaar over te slaan. 

Olympia ziet af van een wedstrijd in Baarlo wegens het bedroevend lage aantal deelnemers de 

laatste keer. Beegden heeft een probleem met medewerkers/verkeersregelaars. 



De organisatoren van Montfort, Roermond-Kapel en Merum-Herten hebben de koppen bij 

elkaar gestoken en gaan samenwerken in een klassement om de Huub van den Beucken 

Bokaal. 

6. Financieel overzicht 2017 
Een ieder heeft dit overzicht ontvangen. De penningmeester licht toe dat het bestuur besloten 

heeft de depositorekening op te heffen en een deel van dat vermogen in Rabo 

Ledencertificaten te stoppen. Dit in verband met de te verwachten opbrengst. Verder geeft hij 

hier en daar waar nodig een kleine toelichting. 

De verwachting was een negatief resultaat van 795 Euro, onder aan de streep is het 509,54 

negatief geworden. Er zijn verder geen vragen en het overzicht wordt goedgekeurd. 

7. Begroting 2018 
De verwachting is dat we € 182,50 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. Ze kunnen niet aanwezig 

zijn maar ze hebben wel een ondertekende verklaring afgegeven waarin ze de vergadering 

melden dat de stukken correct en betrouwbaar zijn en vragen de penningmeester decharge te 

verlenen. De penningmeester leest deze verklaring voor. De vergadering stemt hiermee in. 

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

secretaris aan dat John gezegd heeft indien gewenst weer zitting te willen nemen. Hij stelt 

zich voor de komende twee jaren beschikbaar en zal met Theo Buiting de controle doen van 

de boekhouding over 2018. Dit wordt door de vergadering goedgekeurd.  

10. Bestuursverkiezing 
Periodiek aftredend en herkiesbaar is Leo Verberne.  

Aftredend en niet herkiesbaar is Huub van den Beucken. Huub blijft als adviseur van het 

bestuur optreden.  

Er zijn geen tegenkandidaten voor de positie Leo Verberne. Hij wordt bij acclamatie herkozen 

en zal de komende drie jaar nog als secretaris optreden.  

11. Rondvraag 

 Wiel Kuntzelaers: Kan de jury bij de crossen geen deelnemerslijsten printen? Dat kan op 

aanvraag. 

 Armand van Mulken: We moeten gedubbelden een paar ronden voor het eind uit koers 

halen. Dit is in principe al zo. Ongeveer 4-5 km voor het eind worden ze eruit gehaald én 

wel geklasseerd. 

 Leo Verberne: Er is onderzocht of de leden via de NWB een Bestuurders 

Aansprakelijkheid verzekering konden afsluiten. Dit is mogelijk, De NWB legt dan contact 

met de maatschappij. De rest gaat dan tussen maatschappij en het lid.  

 Leo Verberne: Iedere vereniging moet volgens de AVG wetgeving werken. Gegevens 

beschermen en zaken beschrijven. We onderzoeken momenteel hoe we daarin kunnen 

bijstaan. 

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. 

 


