Notulen ALV 24 maart 2017 NKBV MB
Aanwezig: Ton Gerards (Voorzitter), Henk van Zelst (Penningmeester), Mike Gumbs (secretaris)
1. Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering.
2. Notulen ALV 05 maart 2016
Met een opmerking dat Matijn Seuren aangepast moet worden in Martijn Seuren worden de notulen
vastgesteld.
3. Mededelingen
Zoals gemerkt is er voor deze ALV geen schriftelijke uitnodiging verstuurd naar de leden. De reden
hiervoor is naast een kostenbesparing tevens de mening dat deze fondsen hierdoor anders kunnen
worden ingezet.
4. Bestuurszaken
a. De kaderleden Antoon en Peter hebben het gedurende het jaar hun functies neergelegd. De
voorzitter bedankt beiden voor de door hun geleverde inzet voor de NKBV MB.
b. Aan het bestuur van de NKBV MB willen Diana (kidscommissie) en Sjoerd (Sportklimmen)
toetreden. De aanwezigen wordt gevraagd of deze toetreden instemming gebracht dient te
worden. De aanwezigen geven aan een stemming niet nodig te vinden en daarmee zijn Diana
en Sjoerd benoemd en treden toe tot het bestuur.
c. De maximale termijn van 9 jaar loopt dit jaar af voor Henk en de regio is dan ook op zoek
naar een nieuwe penningmeester.
Ton geeft aan dat hij het voorzitterschap per 2018 opgeeft en dat er tevens behoefte is aan
een nieuwe voorzitter.
Voor de landelijke ALV van de NKBV zoekt de regio 2 leden die als afgevaardigde van de regio
naar deze ALV willen gaan. Vanuit het bestuur zijn er al voldoende aanmeldingen. Een
eventuele volmacht is ook mogelijk.
Het bestuur doet een oproep voor nieuwe leden en een voorzitter voor de wandelcommissie.
Twan geeft aan wel in de wandelcommissie te willen plaatsnemen als lid en niet als
voorzitter.
5. Jaarverslag 2016
a. Wandelcommissie
Omdat Peter als voorzitter is gestopt licht Mike (penningmeester) de activiteiten van het
afgelopen jaar kort toe. Geen bijzonderheden behalve dat ongeveer 70% van de deelnemers
50 jaar of ouder is.
b. Evenementencommissie
Henk licht kort de activiteiten van het afgelopen jaar toe.
De klettersteig was een succes. Helaas zijn er ook verschillende evenementen afgelast door
tegenvallende inschrijvingen.
c. Klimcommissie
Omdat Sjoerd niet aanwezig is licht Wouter de activiteiten van het afgelopen jaar toe.
Het vrijklimmen en de instructieweekenden worden samengevoegd.
V: Wie is de leercoach?
A: Wouter is de leercoach en de praktijkbegeleider.
V: Zijn er concrete plannen voor de bijscholing?
A: Nee, nog niet.

V: waar is de nieuwe opslag van de klimspullen van de regio?
A: bij Stockwise in Tilburg.
V: Wat is de stand van zaken van de nieuwe app?
A: De app werkt.
d. Kids-/jeugdcommissie
Diana licht de activiteiten van het afgelopen jaar toe. Er schrijven zich steeds minder
deelnemers in de voor de activiteiten. Dit wordt mede veroorzaakt door dat de leden “eruit”
groeien. De omzetting van de spookwandeling naar de lichtjeswandeling is een succes
gebleken. Er wordt aangesloten bij de “reguliere” klimweekenden.
V: Kunnen we aansluiten bij de kids van Neoliet?
A: Nee, Neoliet is commercieel.
V: Gaan de kids van 18+ mee met de klimweekenden van de volwassenen?
A: Nee, veel zijn er afgehaakt.
6. Financiën en begroting
Het jaar 2016 is afgesloten met een negatief saldo van € 125,-. De Lasten zijn toegenomen en de
baten zijn nagenoeg gelijk gebleven.
V: Waar komen de opgevoerde subsidies vandaan?
A: NKBV landelijk verstrekt deze subsidies.
Het bestuur herhaalt de oproep om met suggestie en ideeën te komen. Er is voldoende geld in kas.
Er wordt gemeld dat de kascontrolecommissie de begroting heeft goedgekeurd. De leden keuren
hierop de begroting goed.
Het bestuur geeft aan dat er behoefte is aan nieuwe leden voor de kascontrolecommissie. Hierop
geven Twan en Ingeborg aan wel aan deze commissie te willen toe treden.
7. Rondvraag
V: Waarvoor dient de bijdrage van € 5,- voor het vrijklimmen?
A: van deze bijdragen worden de onkosten van de instructeurs, verzekeringen en vergunningen
betaald. De NKBV blijft verantwoordelijk voor de vrijklimmers. Tevens wordt hiermee geprobeerd het
aantal vrijblijvende inschrijvingen te verminderen.
V: Is er over de samenwerking met Den Bosch gesproken?
A: De samenwerking met Den Bosch is niet behandeld. Er zijn geen noemenswaardige nieuwe
ontwikkelingen. Behalve dat de grepen uit Oisterwijk aan Den Bosch gedoneerd zijn.
10.
Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun input en sluit de ALV af. de aanwezigen worden hierna
nog uitgenodigd voor het nuttigen van een drankje.

