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12 maart 2023 
 
 
Aan alle verenigingen, functionarissen, adviseurs en ereleden van de NMB. 

 

Geachte dames en heren, 

 

Hierbij nodig ik u uit voor de voorjaars Algemene Ledenvergadering van de NMB, welke 

digitaal gehouden zal worden op maandag 3 april startend om 20.00 uur. De vergadering 

zal gehouden worden met behulp van Teams. De Teams link zal u apart worden 

toegestuurd. 

 

Agenda: 

 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter 

 

2. Notulen van de najaarsvergadering gehouden op 19 november 2022. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen: 

 

4. Voorstel tot vaststelling van: 

a. Het financieel verslag 2020 

b. Het verslag van de Financiële Commissie 

c. De balans en de staat van baten en lasten over 2020 

 

5. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur  

 

6. Voorstel tot vaststelling van het NMB Jaarverslag 2022 

 

7. Voorstel tot vaststelling van de concept wedstrijdkalender 2024 

 

8. Voorstel tot vaststelling van het concept Nieuw Wedstrijdreglement NL 

 

9. Mededelingen van de topsportcoördinator 

 

10. Mededelingen van de PR functionaris 

 

11. Voorstel tot het voorzien in vacatures 

De voorzitter Hans van der Aa is aftredend en herkiesbaar voor zijn 3e termijn. 

Ingevolge artikel 11 sub 7 van de statuten kunnen de leden van het bondsbestuur 

zonder meer 3 maal worden benoemd voor een periode van drie jaren.  

Het schema van aftreden van het bondsbestuur is bijgevoegd bij de stukken van 

deze vergadering. 

Vijf verenigingen kunnen tot uiterlijk twee dagen voor de datum van de 

bondsvergadering schriftelijk of langs elektronische weg kandidaten stellen voor 

deze functie (artikel 11 sub 6 van de NMB statuten.  

 

Vacature Landelijk Wedstrijdleider. 

 

 

12. Rondvraag 

http://www.minigolfbond.nl/
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13. Sluiting door de voorzitter 

 

Zonder tegenbericht rekenen wij op uw aanwezigheid. 

 

De voorzitter, Hans van der Aa 
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