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Algemene Ledenvergadering NWB op 28-3-2019. 
 

Aanwezig: bestuur (Adrie van der Heijden, Renee Gielen, Jan Meulendijks, Leo Verberne), TWC 

Stramproy (Siem Dreesen en Chris van Dael), TWC de Maastrappers / Beegden (John Velter), St. 

Wielerronde Tungelroy (Marien van Helmond en Frank van Roy), St Wieleromgeving Venlo (Fiel 

Lamber), St. MTB Crosscompetitie (Armand van Mulken, Zef Römers), Tempo Veldhoven (Henk 

Wintermans, René van der Velden en Jacqueline Smets), TWC de Zwaluw (Robin Verberne), TWC 

Olympia (Fiel Lamber), TWC Nederweert (Frans Kessels), Stan Cordang, Cor Kools, John 

Bakermans, Jan van de Laar, Mart Doensen, Harry van Son, Ron van de Weijer, Jac Delahay, 

Armand van Mulken, Wiel Kuntzelaers, Ton Coolen, Michel van der Heijden. 

Afgemeld: WC Peter Post, TWC de Velo, WC Eindhoven, TWC Noord Limburg, TWC Netersel, 

FietsClub de Bloeiende Berg, St. WielerEvenementen Leudal, Paul Gielen, Theo Lenkens, Frans 

Heltzel, Theo Buiting, Ivo Welzen. 

 

 

1. Opening 

Voorzitter Adrie van der Heijden opent deze vergadering.  

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 22 maart 2018 

Geen op- of aanmerkingen. 

3. Jaaroverzicht 2018 

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

Het jaarverslag wordt goedgekeurd met de aantekening dat het aantal verenigingen niet klopt 

het moet er 1 minder zijn. (WC Weert en St. Wielerwereld Vlijmen zijn gestopt en St. Gaan 

met die Banaan is lid geworden.) 

4. Mededelingen 
- De inschrijfgelden worden in 2019 verhoogd. Een overzicht is met de uitnodiging verstuurd. 

- In het kader van de AVG dienen er een aantal zaken aangescherpt te worden. Zo zullen de 

inschrijvingen voortaan via het secretariaat van de NWB lopen. De organisatie hoeft dit dus 

niet meer bij te houden. Enkel de persoonsgegevens die volgens ons Privacy beleid openbaar 

zijn zullen worden gedeeld. 

- Het klassement om de Huub van den Beucken Bokaal zal voortgezet worden over de drie 

wedstrijden in en om Roermond. 

 - We gaan een proef doen met kennismakingswedstrijden voor vrouwen. Bijvoorbeeld 16 km 

achter derny en dan nog 8 km wedstrijd.  

5. Wedstrijdkalender 2019 

Er staan 12 wedstrijden op het programma. Tungelroy is weer terug. 

De cross in Baarlo, begin oktober, zal midden in het dorp zijn. 

De KNWU wedstrijd in Mierlo voor amateurs zal op 11:00 uur starten. 

6. Financieel overzicht 2018 
Een ieder heeft dit overzicht ontvangen. De penningmeester licht toe. 

Er is naar verwachting een mooi bedrag aan opbrengsten van de Ledencertificaten. 

De verzekeringskosten zijn flink gestegen. 

De deelnames zijn gestegen bij de criteriums.  



Er zijn niet begrootte kosten gemaakt voor de Huub van den Beucken Bokaal, maar daar is 

ook sponsoring voor binnengekomen. 

De verwachting was een negatief resultaat van 182,50 Euro, onder aan de streep is het 116,99 

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

7. Begroting 2019 
De verwachting is dat we € 715,00 negatief zullen uitkomen. De begroting wordt zonder 

verdere opmerkingen goedgekeurd onder dankzegging aan de penningmeester. 

8. Verslag kascontrole commissie 
John Bakermans en Theo Buiting hebben de kascontrole uitgevoerd. John brengt verslag uit 

en overlegt een door beiden ondertekende verklaring waarin ze de vergadering melden dat de 

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

vergadering stemt hiermee in. 

9. Verkiezing nieuw lid kascontrole commissie 
Theo Buiting is aftredend. Cor Kools stelt zich voor de komende twee jaren beschikbaar en 

zal met John Bakermans de controle doen van de boekhouding over 2019. Dit wordt door de 

vergadering goedgekeurd.  

10. Bestuursverkiezing 
Periodiek aftredend en herkiesbaar is Renee Gielen. Piet van Boven is periodiek aftredend. 

Piet heeft ondanks diverse vragen niet aangegeven of hij zich herkiesbaar stelt. Volgens de 

statuten is hij herkiesbaar tenzij hij het anders aangeeft. Door zijn afwezigheid op deze 

vergadering is er nog geen duidelijkheid over zijn gewenste positie.  

Het bestuur stelt Ron van de Weijer als kandidaat voor. Ron geeft een toelichting over wie hij 

is. Men kent hem als ondernemer die graag aan wedstrijden op de weg en in de winter 

deelneemt.  

De vergadering stemt bij acclamatie in met de bestuursfunctie van Renee en Ron. De 

vacatures zijn hiermee gevuld en Piet zal dus definitief aftreden. 

11. Nieuwe initiatieven. 

Geen agendapunt, maar er is veel over gediscussieerd. Vooral over het plan om bij de 

criteriums ruimte te geven aan een wedstrijd voor vrouwen. Er is gesproken over welke 

promotie daar aan gegeven wordt. Er is een logo gemaakt en er wordt via Social Media veel 

verspreid. Het moet laagdrempelig zijn (maar 25 km) en daarom ook 60 % geneutraliseerd. 

Dit doen ze bij de trainingswedstrijden op de baan in Venlo ook. 

12. Rondvraag 

 Leo Verberne: Eens gekeken naar de afstanden die de amateurs in de criteriums keken. In 

het velden was dat ongeveer 50 km. En nu is dat 75 km. Is dat niet te veel? Voorstel tot 

verlaging naar 60 km wordt aangenomen. 

 Siem Dreesen: Bij de wedstrijd in Stramproy willen ze het laatste uur anders invullen. 

Men denkt aan een tegen een tijdritjes over 2 km waarbij iedere de ene renner de ene kant 

op rijdt en de andere de andere kant.  

 Fiel Lamber: In Baarlo wil men na de TCC cross een night-koppelride houden, waarbij 

twee MTB-ers er koppel de ronde om en om afleggen.  

 René van de Velden: We moeten de recreanten categorie beschermen Het gebeurde dat 

een renner die 5 jaar een licentie gehad heeft, op het podium stond. Dat blijft moeilijk. Je 

kunt niet nagaan of iemand onlangs een licentie heeft gehad.  

 Wiel Kuntzelaers: Meer de kranten informeren. Die plaatsen alleen wat ze zelf willen.  

13. 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. 


