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Notulen van de ledenvergadering d.d. 23 september 2015. 
 
Aanwezig de leden van het bestuur muv W. Anker en de teams waarvan de afgevaardigde de 
presentielijst heeft ondertekend. 
 
De secretaris heet iedereen van harte welkom op deze verplichte vergadering. Verplicht omdat het in 
de statuten vermeld staat en dat dit ook bij wet is bepaald. Hij vindt het jammer dat er een aantal 
teams verstek laten gaan en de noodzaak hiervan niet inzien.  
Het bestuur wil de voormalige voorzitter, de heer G. Boon, nogmaals bedanken voor al het werk dat 
hij gedurende zijn voorzitterschap heeft verricht, ook voor zijn werk op het financiele vlak en 
wedstrijdzaken. Tevens wordt gememoreerd aan het feit dat hij in hoofdzaak ervoor heeft gezorgd 
dat de oud penningmeester, de heer A. Strijbos, koninklijk werd onderscheiden. De heer Boon gaat 
nu zijn tijd verder invullen met zijn kleinkinderen en het golfen. Ook heeft het bestuur nog iemand 
benaderd voor het voorzitterschap maar deze zag er op het laatste moment vanaf. Dus wij zijn nog 
steeds op zoek naar een voorzitter. De afgevaardigden wordt gevraagd of zij willen rondkijken of 
iemand voor deze functie belangstelling voor heeft. De heer Anker heeft aangegeven nog een jaar 
mee te draaien en wedstrijdzaken te ondersteunen.  
 
De competitie is in bij de heren in twee klassen ondergebracht. Dit vanwege het feit dat er 24 teams 
zijn aangemeld en twee sterke teams zich hebben terug getrokken. In de eerste klasse zal er een 
competitie zijn tussen een aantal sterke teams zijn ( vrij beperkt) terwijl het grootste deel aan elkaar 
gewaagd is. Het is een experiment maar dit had onze voorkeur boven drie klassen van 8 teams die 
elkaar driemaal zouden ontmoeten. Bij de dames blijft alles bij het oude.  
 
We gaan nu over ot de behandeling van de agenda waarbij nu al medegedeeld wordt dat de 
bestuursverkiezing wordt verschoven na punt 8.  
 
De notulen van de ledenvergadering van 17 september 2014 zijn in uw bezit en gevoegd bij de 
uitnodiging voor de ledenvergadering. Er zijn geen op- of aanmerkingen en deze worden 
ongewijzigd vastgesteld.  
 
Het jaarverslag 14/15 van de secretaris welke eveneens bij de uitnodiging wag gevoegd geeft 
geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen en wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Het jaarverslag 14/15 van de penningmeester wordt in het kort voorgelezen waarbij de 
penningmeester mededeelt dat de exploitatie over het seizoen 14/15 negatief is afgesloten met een 
negatief saldo van € 864,00. De verwachting was dat afgesloten zou worden met een beduidend 
hoger negatief saldo. Daar de opbrengst van de boeten verdubbeld was ten opzichte van de raming 
wordt er relatief gunstig afgesloten. Een lid van de kascommissie heeft de boekhouding bekeken en 
zich mondeling akkoord verklaard. De penningmeester zal op korte termijn twee leden van de 
kascommissie uitnodigen om het jaarverslag te ondertekenen mits zij deze rekening accepteren. Op 
dit moment kan de penningmeester geen decharge worden verleend.       
 
 De penningmeester deelt verder mee dat de teams de volledige rekening toegezonden krijgen die 
zijn voor zover mogelijk ineens moeten voldoen. Is dat onmogelijk dan men een betalingsregeling 
treffen.  
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Ook wordt de begroting 15/16 in het kort voorgelezen waarbij een beeld van de inkomsten en 
uitgaven wordt gegeven. Voorlopig wordt uitgegaan van een negatief saldo van ongeveer  
 € 1.000,00. Grootste onkostenposten zijn de huurprijzen vn de sporthallen die procentueel zullen 
stijgen, de scheidsrechterskosten en de bankkosten die grof zullen stijgen.  
 
De competitie 15/16 start op 21 september 2015 en zal tot ongeveer medio mei 2016 duren. Er zal 
nog een voorstel worden voorgelegd aan de leden omtrent de promotie-/degradatieregeling.  
 
Het deelnamegeld bij de heren is voor het spelen van 22 wedstrijden vastgesteld op € 600,00 en bij 
de dames voor het spelen van 21 wedstrijden op € 570,00. Normaliter zou het deelnamegeld hoger 
moeten liggen gelet op de te maken kosten per wedstrijd maar wij hebben besloten om in te teren op 
het kassaldo.   
 
Bij het gelijk eindigen tussen twee teams op de eerste plaats zal in het vervolg een 
beslissingswedstrijd worden gespeeld. Eindigen meerdere teams gelijk dan beslist het doelsaldo 
conform het KNVB reglement. Een voorstel hiertoe zal wedstrijdzaken in oktober plaatsen op de 
website.  
 
Op dit moment zijn wij bezig om ook de wedstrijdformulieren aan te passen. Gehoopt wordt om na 
1 januari 2016 met de nieuwe formulieren te kunnen starten.  
 
Het programma wordt voor twee maanden vastgesteld. Dit is voor wedstrijdzaken makkelijker om 
eventuele wijzigingen in het programma aan te brengen. Indien men op een bepaalde dag niet kan 
spelen zal men zelf moeten zorgen dat er geruild wordt. Het bestuur gaat geen wedstrijden ruilen 
daar men bij de aanmelding kon aangeven wanneer men absoluut niet kan spelen.  
 
Bij een direct rode kaart is men voor twee wedstrijden geschorst, bij het verkrijgen van twee gele 
kaarten in een wedstrijd wordt men voor een wedstrijd geschorst.  
 
Het secretariaat deelt mee dat inmiddels alle spelerskaarten vernieuwd zijn en dat deze zullen 
blijven liggen in de sporthal. Men hoeft ze niet meer mee te nemen. De heer Ykhout vond de 
medewerking van de teams top zodat hij buiten verwachting met zijn werk eerder klaar kon zijn dan 
hij verwacht had. Aan het vernieuwen van de spelerskaarten hangt natuurlijk een kostenplaatje en 
wel per A4 ( dus maximaal 8 foto's) betaalt een team  € 2,50. De oude spelerskaarten worden 
vernietigd. De spelers  die nog geen nieuwe pasfoto hebben ingeleverd mogen tot 15 oktober 2015 
spelen met de oude kaart. Op het wedstrijdformulier vult u de laatste drie cijfers van het 
bondslidmaatschap in dat bij de betreffende persoon hoort.   
 
Namens de kascommissie heeft de heer Van de Ven verklaart dat in beginsel de boekhouding 
akkoord was. Daar er twee leden voor akkoord moeten tekenen zal de penningmeester hen op korte 
termijn uitnodigen. Het vorig jaar benoemde lid de heer Van Broekhoven heeft zich tijdens het 
seizoen terug getrokken uit de kascommissie.  
 
Daar de heer Van de Ven zich niet meer beschikbaar stelt voor de kascommissie wordt aan de leden 
gevraagd wie zich daarvoor beschikbaar wilt stellen. Er zijn geen kandidaten schriftelijk aangemeld. 
Ook uit de vergadering komt er geen gegadigde naar voren. De secretaris wijst er nogmaals op dat 
er toch twee leden in de kascommissie moeten zitten en  verzoekt hen om bij hun team rond te  
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kijken wie daarvoor belangstelling heeft. Het kan namelijk niet zo zijn dat het bestuur zijn eigen 
vlees keurt. Op dit moment is alleen P. van Heerebeek lid van de kascommissie.    
 
Bij de scheidsrechters heeft de heer Bijsterveld afscheid genomen. Bij zijn afscheid werd hij 
onderscheiden door de KNVB met de gouden speld.  
 
In september zullen er vier scheidsrechters een cursus volgen bij de KNVB. Drie scheidsrechters 
fluiten reeds in de zaal en een scheidsrechter is nieuw. Deze heeft wel ervaring op het veld. 
Niettemin zijn nieuwe scheidsrechters, liefst met ervaring, altijd van harte welkom.  
 
Bij het bestuur treden af mevrouw L. Spanjers en de heer C. Castricum. Deze hebben zich 
herkiesbaar gesteld. Er zijn geen andere kandidaten schriftelijk aangemeld. De leden gaan akkoord 
met de herbenoeming van voornoemde personen.  
 
De website is vernieuwd en wordt nu in eigen beheer onderhouden door de penningmeester en 
mevrouw Spanjers. Suggesties zijn natuurlijk altijd welkom. Indien een team een logo wilt plaatsen 
kan deze altijd contact opnemen met de penningmeester. De plaatsing van een logo is gratis.   
 
De Rondvraag  

 PSV verzoekt om de teams tegemoet te komen in de kosten daar er teveel in kas zit. Het 
bestuur werkt hieraan mee door korting te geven op het deelnamegeld. 

 Van de Ven afbouw vindt de betaling ineens te groot. De betaling ligt vooraan in het seizoen 
en niet alle leden hebben hun bijdrage betaald. Het bestuur wijst naar de betalingsregeling. 
De rekeningen gaan eenmalig uit. 

 De Babbel vraagt tot wanneer men nieuwe spelers kan aanmelden.  Het bestuur antwoord 
dat dit kan tot 1 februari 2016. Het betreft dus nieuwe aanmeldingen geen overschrijvingen.  

 Gasterij de Beurs vraagt of een pasfoto ook een selfie mag zijn. Het bestuur bevestigt dit en 
vraagt deze met de gegevens van de betreffende persoon door te sturen naar het secretariaat.  

 Salamander/de Bocht merkt op dat de gegevens van de teams nog niet op de website zijn 
vermeld. Het is dan moeilijk om met een ander team een wedstrijd te ruilen. Het bestuur zal 
dit alsnog op korte termijn doen.   
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