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onderwerp 

Jaarvergadering NWB 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de 71e algemene jaarvergadering van de Nederlandse Wielren Bond op 

maandag 9 mei 2022 om 20.30 uur bij Gemeenschapshuis de Pinnenhof, Kapelaniestraat 4, 

6031 BX in Nederweert 

 

A G E N D A : 

 

1. Opening door de voorzitter 

2. Jaarvergadering 2020 en 2021 
a. Notulen van de jaarvergadering van 12 maart 2020 (zie Bijlage)  
b. Jaaroverzicht 2020 en Jaaroverzicht 2021 (zie Bijlage)  
c. Mededelingen en besluiten 

Inschrijfgeld, contributie, wedstrijdgelden, licentieprijzen en prijzenschema's blijven gelijk.  

d. Wedstrijdkalender 2022 (zie Bijlage) 

e. Financieel overzicht 2020-2021 en Begroting 2022 (zie Bijlage)  
f. Verslag kascontrolecommissie 

Vanwege het uitblijven van een jaarvergadering in 2021, hebben dezelfde personen ook de 

stukken voor 2021 gecontroleerd. 

g. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie 
De heer Cor Kools is aftredend als lid van de kascontrolecommissie. Er zal voor de controle van 

de bescheiden van 2022 en 2023 een nieuw lid moeten worden gekozen.  

De heer John Bakermans blijft nog één jaar in de kascontrole commissie. 

h. Bestuursverkiezing 
In april 2021 is ons bestuurslid Jan Meulendijks overleden. Hierdoor is een vacature ontstaan. 

Volgens het rooster van aftreden is in 2021 periodiek aftredend en herkiesbaar Leo Verberne. In 

2022 zijn periodiek aftredend en herkiesbaar Renee Gielen en Ron van de Weyer.  

Nieuwe bestuurskandidaten kunnen zich opgeven tot 31 maart 2022 bij het secretariaat. 

3. Open discussie over de toekomst 
Het hoofdpunt voor deze avond is een open discussie waarbij we in kaart proberen te 

brengen in welke richting het wielerlandschap zich beweegt. 

4. Rondvraag 

5. Sluiting 
 

Graag horen we van u of en met hoeveel personen u aanwezig zult zijn.  

Gelieve dit door te geven aan info@wielrenbond.nl. 


