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Notulen ledenvergadering 7 augustus 2016 

Locatie: Café  “Het Hof” te Maarheeze 

Afwezig: Alle verenigingen waren vertegenwoordigd. 

 

Opening: 

De voorzitter opent de vergadering door iedereen welkom te heten. 

Hij merkt op dat de opkomst zeer goed te noemen is. 

Mededelingen: 

De voorzitter meldt dat Nooit Volleerd uitkomt met een team in klasse 1. 

De Sport en De Bellevue nemen dit seizoen niet meer deel in klasse 1. 

Aftreden / Verkiezing Voorzitter: 

Desgevraagd waren er geen nieuwe kandidaten voor het voorzitterschap waarop de 

voorzitter zich herkiesbaar stelde. Hij werd met 12 tegen 0 stemmen herkozen. 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen. 

 

Notulen ledenvergadering 27 dec 2015: 

Omdat er geen op- of aanmerkingen waren werden de notulen goedgekeurd. 

Voorstel drietallen in klasse 2: 

De voorzitter geeft uitleg over het hoe en waarom het voorstel tot stand is gekomen. 

Na enige discussie werd dit voorstel met meerderheid van stemmen afgewezen, 

zodat het systeem van viertallen in klasse 2 gehandhaafd blijft. 

 

Opgave teams 2016 – 2017: 

6 verenigingen waren niet voorbereid op deze vraag. 

Zij krijgen tot uiterlijk 13 aug de kans om zich alsnog in te schrijven bij de 

wedstrijdleiding. Bij navraag kon wel het aantal teams in beide klassen voorlopig 

worden vastgesteld: 12 teams in klasse 2 en 7 teams in klasse 1. 

 

Anderhalve competitie in klasse 1: 

Vanwege de geringe deelname in klasse 1 stelt de voorzitter voor om in deze klasse 

anderhalve competitie te spelen omdat het speelseizoen anders te kort wordt. 

Er ontstond hierop enige discussie over hoe om te gaan met aantal uit- en 

thuiswedstrijden. De wedstrijdleider stelt hierop voor dat teams die dit seizoen 2 x 

thuis spelen het volgende seizoen 2 x uit spelen. 

Het voorstel is in totaliteit aangenomen met 6 stemmen voor en 1 tegen. 

 

Koppeling moyennes voor persoonlijke competitie aan teamcompetitie: 

De voorzitter legt uit dat door de strenge scheiding tussen persoonlijke- en 
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teammoyennes in het verleden vaak ongewenst grote verschillen zijn ontstaan. 

Het voorstel is om voor de persoonlijke competitie het te spelen moyenne over te 

nemen van het laatst bekende teammoyenne ongeacht of dit moyenne hoger of lager 

is. Indien geen teammoyenne bekend is geldt het persoonlijk moyenne. 

Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. 

 

Bonuspunt klasse 1: 

In het voorafgaande seizoen is vanuit een vereniging de wens geuit om in klasse 1 

een bonuspunt toe te kennen wanneer een speler met een moyenne lager dan 1,50 

boven zijn eigenlijk moyenne speelt. 

De voorzitter merkt op dat het bestuur dit voorstel om meerdere redenen niet steunt. 

Alvorens tot stemming over te gaan werd de vergadering in de gelegenheid gesteld 

om onderling hierover van gedachte te wisselen. 

Het voorstel is met meerderheid van stemmen afgewezen. 

 

Financieel Jaarverslag: 

Het jaarverslag is dit jaar gecontroleerd en goedgekeurd door De Borgh. 

De penningmeester deelt het verslag ter inzage uit aan de aanwezigen. 

Theo Derks meldt dat het verslag er zeer duidelijk en verzorgd uit ziet en bedankt 

hiervoor de penningmeester. 

 

Aftreden penningmeester: 

De penningmeester heeft na lang wikken en wegen uiteindelijk toch besloten dat het 

beter is af te treden. 

De voorzitter meldt dat hij sinds 2004 deze functie met overgave heeft vervuld en 

bedankt hem met een presentje hetgeen algemeen applaus opleverde. 

 

Benoeming nieuwe penningmeester: 

Johan Slenders meldt zich aan als kandidaat voor deze functie. 

Hij is met algemene stemmen gekozen tot nieuwe penningmeester. 

 

Rondvraag: 

Harrie van Seggelen vraagt zich af of het zinvol is om met meerdere personen van 

een vereniging op de vergadering te verschijnen omdat er voor de meeste zaken 

toch slechts een stem per vereniging word uitgebracht. 

De voorzitter legt uit dat belangstelling voor de vergadering voorop staat.  

 

Sluiting: 

Niets meer aan de orde zijnde besluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle 

aanwezigen voor hun inbreng. 


