Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 24 september 2016.
Aanwezige leden : Roel Dorenbos, Yvonne Klous, Ron en Peggy Korving, Joke en Nico
Stiemer, Willem Meijer, Alex Bakker en Gerard Duijn.
Aanwezige Bestuursleden : Arne Wijnja en Conny Gerdes.
Notulist: Jack Gerdes

1. Opening.
De vergadering wordt geopend door de voorzitter Arne Wijnja om 14.04 uur.
Esther Brandsma is helaas verhinderd. Na een oproep van Arne stelt Jack zich
beschikbaar om de notulen te verzorgen.

2. Vaststelling opkomst en stemgerechtigden
Er zijn inclusief bestuur 9 leden aanwezig en later komen daar nog 3 leden bij. Er zijn
zeven machtigingen binnen gekomen. Er zijn twee afmeldingen van Ria van Keulen en
Eric Karsten

3. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.

4. Verslag ALV 2015.
Roel vraagt hoe het is met het huishoudelijk reglement. De voorzitter geeft aan dat
het bestuur hier nog mee bezig is maar dat mede door tijdsgebrek en het te kleine
bestuur hier nog geen vervolg aan is gegeven. Na een discussie hierover, stellen Roel
en Ron zich beschikbaar om hier eens naar te gaan kijken om te komen tot een nieuw
reglement.
Tevens wordt besloten om van dit reglement een vast agendapunt te maken voor de
volgende algemene ledenvergaderingen. Op het verslag staat vermeld dat de
vergadering om 14.04 uur gesloten wordt maar dit moet uiteraard 16.04 uur zijn.
Op de vraag van Roel of de blindscores ook in het boek kunnen worden vermeld is
door Esther geantwoord dit op te nemen, maar is niet gedaan.
De notulen zouden binnen zes weken naar de aanwezige leden worden gestuurd, en
dat is niet gedaan. Ditmaal zullen ze eerder klaar zijn en worden verzonden.

5. Verslag penningmeester 2015 – 2016.
Op de vraag waarom de NBF afdracht weer op de staat van Baten en lasten staat ,
geeft Conny aan dat dit op advies van de kascontrolecommissie er weer op gezet is.

6. Kascontrolecommissie.
De boeken zijn dit jaar gecontroleerd door Willem Meijer en Jos Vermeij.
Zij adviseren de leden om decharge te verlenen aan het bestuur. N.a.v. de vraag om
de afrekening van de toernooien ook op de staat van baten en lasten te vermelden,
wordt besloten om deze niet op het verslag te zetten omdat deze toernooien per
saldo geen inkomsten of uitgaven hebben. De afrekening van alle toernooien is altijd
voor de kascontrolecommissie beschikbaar.
De leden verlenen decharge aan het bestuur.
De kascontrolecommissie bestaat volgend jaar uit Anneke Wijnja , Willem Meijer en
als reserve Jos Vermeij.

7. Begroting 2017-2018
Voor onvoorziene uitgaven mag het bestuur dit seizoen tot 500 euro uitgeven zonder
de kascontrolecommissie te informeren. Dit bedrag zal jaarlijks op de ALV worden
vastgesteld.

8. Wedstrijdsecretariaat
Esther wordt bedankt voor het in elkaar zetten van het grote boek.
We zijn op zoek naar een nieuwe coach voor de stedenontmoeting. Alex Smits heeft
te kennen gegeven te stoppen met het coachen en hij wordt hierbij dan ook bedankt
voor de afgelopen jaren , met zoals bij u bekend , hele goed resultaten. Het bestuur
gaat op zoek naar een nieuwe coach voor beide stedenontmoetingen.
Roel geeft aan als er niemand wordt gevonden hij wel de 50+ wil begeleiden als
speler/coach. Op de vraag hoe de selectie wordt samengesteld wordt verwezen naar
de statuten waarin staat dat er wordt ingedeeld op pasgemiddelde maar dat de
coach beslist. Ook kan voor beide evenementen een andere coach worden
aangesteld.

9. Verkiezing bestuur
Als eerste doet de voorzitter een oproep aan de leden voor nieuwe bestuursleden,
omdat drie bestuursleden toch echt tekort is. Er wordt voorgesteld om de leden
persoonlijk te benaderen voor een bestuursfunctie.
Conny wordt weer herkozen voor een periode van drie jaar.

10. Rondvraag
Roel stelt zich beschikbaar om mee te gaan naar de bondsvergadering.
Voor de aankoop van de speldjes zal er worden onderzocht waar we die het
goedkoopste kunnen verkrijgen. Roel geeft een adres op waar volgens hem de
speldjes in gewenste aantallen kunnen worden gekocht. Misschien is het ook
mogelijk om speldjes te bestellen van 150 en 175 games , als aanmoediging voor de
nieuwe leden.
Willem vraagt of Conny nog kan zorgen voor papieren pasjes. Als dit nodig is zal zij dit
verzorgen.
Jack vraagt of de vereniging nog gaat vieren dat zij op 1 januari 2017 35 jaar bestaat.
Het bestuur geeft aan dit te gaan overleggen.
Gerard bedankt het bestuur voor de prettige samenwerking.
Ron wil graag dat de notulen van deze ALV eerder verspreid worden aan de leden die
vandaag aanwezig zijn. Deze notulen zullen nu binnen 8 weken worden toegestuurd.
Roel vraagt of de statuten op de site kunnen worden gezet. Dit gaat gebeuren als het
nieuwe reglement ook gereed is.
Excuses van de voorzitter voor de onduidelijkheid over het aanvangstijdstip van deze
vergadering. Op de site stond 15.00 uur en op de uitnodiging 14.00 uur en toen dit
duidelijk werd is er gekozen voor de tijd die op de uitnodiging stond. Dit is op alle
avonden gecommuniceerd.

11. Sluiting
De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en zijn/haar inbreng en sluit
de vergadering om 15.40 uur.
Na de vergadering geeft Arne nog een presentatie van de cursus ledenwerving die hij
met Conny heeft gevolgd over het reilen en zeilen van de vereniging over hoe de
vereniging de toekomst ziet.

