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Notulen Algemene ledenvergadering 5 juli 2018
1. Opening
Voorzitter Ralf S opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Ook dit jaar is de opkomst weer laag. Er zijn geen relevante ingekomen stukken voor deze ALV.
Voor de lijst met aanwezigen en afmeldingen ALV zie bijlage 1.
De vergadering gaat akkoord met de agenda en er zijn vanuit de ALV geen aanvullingen op de agenda.
2. Jaarverslag secretaris
Zie bijlage 2 voor het verslag van secretaris Ralph R
3. Jaarverslag penningmeester en verslag kascontrolecommissie
Financieel is het een stabiel seizoen geweest. Rik B dechargeert het Bestuur voor het gevoerde financiële
beleid. Henri F en Rik B worden bedankt voor het controleren van de kas.
Daar Rik de controle 3 keer heeft uitgevoerd wordt hij vervangen door Bart E die vorig jaar heeft
aangegeven in de kascontrolecommissie zitting te willen nemen. Daar Henri (zie punt 5) zitting neemt in het
bestuur, zoet hij uit de kascontrolecommissie. Jack J geeft aan zijn plaats te willen innemen. De ALV gaat
hiermee akkoord.
4. Jaarverslag wedstrijdsecretaris JdK
Zie bijlage 3 voor het verslag van wedstrijdsecretaris Jack de K.
5. Mededelingen (bestuur) en eventuele bestuursvoorstellen RS
Nieuwe website en procedure teamverslagen en afspraken met webmaster benoemen. RS
Ralph R wordt i.p.v. Rogier G aangedragen als secretaris in Bestuur. De ALV is het eens met deze
beslissing.
Op de ontstane vacature Algemeen Bestuurslid heeft alleen Henri F positief gereageerd. De ALV benoemt
Henri F als nieuw Algemeen Bestuurslid.
6. Seizoen 2017-2018
Team 5 vorig seizoen wordt team 2 en team 6 wordt team 5 benoemen.
Trainingen vooralsnog 1,5 uur. Wintermaanden en vanaf juni 2019 gezien opkomst vooralsnog niet
aangevraagd. We zullen animo t.z.t. peilen en actie ondernemen.
Indeling voor het volgend seizoen is als door wedstrijdsecretaris in zijn verslag aangegeven, aangevraagd
bij de KNVB. We moeten afwachten wat de KNVB met onze wensen doet.
Nu reeds bekende data volgend seizoen (onder voorbehoud):
- Start voorbereiding za 18-8 oefenwedstrijden en za 25-8 mix toernooi en feestavond
- Start trainingen: maandag 20-8
- Coachoverleg: maandag 20-8, zaterdag 25-8 of maandag 27-8
- Start beker: 1-9
- Start competitie: 8-9
7. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag maar er worden wel enkele opmerkingen gemaakt.
Ron C geeft aan dat het bestuur erover moet nadenken om bij het behalen van een kampioenschap of
bekerwinst, ondanks dat er die avonden ook al feestavonden en huldigingen ten behoeve daarvan
gehouden zijn, toch een bloemetje in de zaal uit te reiken.
Bart E geeft aan om het trainen nog meer te promoten zodat de opkomst vergroot wordt.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit om bij Joep nog enkele consumpties te nuttigen.

