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Deze vergadering werd door
de geldende corona
maatregelen digitaal
gehouden. Dit was de 1e keer
dat het op zo’n manier werd
georganiseerd, hopelijk ook
voor de laatste keer. Fysiek
bij, en met, elkaar vergaderen
levert meer binding op. Alle
genodigden konden zich
vooraf inschrijven om aan de
vergadering deel te nemen.
Ook het stemmen moest
anders, er waren een aantal
zaken waarover gestemd
moest worden voor de
nieuwe competitie. Vorig jaar
waren deze zaken ook al
doorgeschoven. Alle
verenigingen konden vooraf
een stemformulier invullen,
minimaal 50% van de
stemmen moesten
uitgebracht zijn, en 2/3
hiervan moest voor stemmen
om het voorstel aan te
nemen. Resultaat van de
stemming is dat het dubbel
lidmaatschap voorkomen
wordt door een aanpassing in
het reglement en dat het
voorstel uitrol van de kloot
i.p.v. het verste punt bij de
LVC (voorstel KTO) afgewezen
is.
Verder kan vermeld worden
dat Jeroen Schoemaker
herbenoemd is zonder
tegenkandidaten en dat alle
stemmen positief waren voor
het gevoerde financiële
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beleid van onze penningmeester
Tom Kemperink.

Einde Corona
perikelen ??
Al twee seizoenen hebben we
niet datgene kunnen doen, wat
we zo graag zouden willen doen:
onderling competities
verschieten en daarmee
uitzoeken wie de beste is. Al
twee jaar lang weten we dus
niet wie op landelijk niveau de
beste is op veld en op straat. Als
er geen kink in de kabel komt
starten we na de zomer weer
met de Landelijke Straat- en
Veldcompetitie. Als
Bondsbestuur hopen we dat alle
verenigingen in staat zijn
geweest om ledenbehoud te
tonen.
De laatste weken mocht er weer
in teamverband gespeeld
worden. De verenigingen kregen
de tijd om onderlinge
wedstrijden te organiseren om
daarmee de clubbinding te
versterken. Condities moeten
weer op peil komen om straks fit
aan de strijd te kunnen
beginnen.
Misschien kunnen we, door
corona, onze sport extra
promoten omdat het een
buitensport is met weinig
fysieke contacten.

Start diverse
wedstrijden
Als eerste bondswedstrijden
gaan de Landelijke
Veldcompetities weer beginnen,

voor zowel de jeugd als de
senioren. De opzet is gelijk aan
voorgaande jaren en start 29
augustus. Daarna start ook weer
de Landelijke Straatcompetitie
op 26 september. Alle data kun
je terug vinden op de site (In het
“groene boekje”/ Jaaroverzicht
2020). We hebben het volste
vertrouwen in een totale
afronding van deze competities.
Ook zijn er in september de
voorrondes voor de Champions
Tour 2021-2022. Uitnodigingen
zijn reeds verzonden. Dit alles
om een zo sterk mogelijk
Kernploeg te vormen voor het
EK 2022, gehouden bij de VSHB
in Duitsland.
Dit EK zal plaatsvinden in het
Hemelvaartsweekend 2022, t.w.
26 t/m 29 mei 2022, Zet deze
data alvast in de agenda.
Tenslotte zullen er hopelijk weer
NK’s gehouden worden in 2022.
2 keer is dit jaarlijks hoogtepunt
van de NKB uitgesteld. De NKB is
voornemens om de locaties
hetzelfde te laten zoals gepland
was in 2020
12 juni NK Junioren bij KNT
26 juni NK Senioren bij AKF
Als Bondsbestuur hopen we dat
we zonder onderbrekingen weer
van onze sport kunnen genieten.
Een gezond verenigingsleven
staat voor een gezonde NKB. Als
vereniging staan jullie voor de
taak om de leden opnieuw te
mobiliseren en klaar te staan
voor een nieuwe, frisse start.
Blijft allen gezond !

