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Notulen ledenvergadering zondag 10-08-2014
Afwezig : De Meulen, De Poedels
Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur door iedereen welkom te heten.
Een bijzonder welkomstwoord was er voor de afgevaardigden van het nieuwe team D.V.S uit
Maarheeze.
Mededelingen:
De voorzitter meldt dat de aanwezigheid bij de vergaderingen door sommige verenigingen sterk
te wensen over laat. Hij verwijst hierbij naar de notulen van de ledenvergadering van 04 aug
2013 waar reeds overwogen werd een boeteregeling in te voeren.
Het voorstel om een boete van € 50,- op te leggen bij afwezigheid van een vereniging is aan de
leden voorgelegd. Dit voorstel is met algemene stemmen goedgekeurd en zal te zijner tijd aan de
reglementen worden toegevoegd.
Aftreden/verkiezing secretaris:
Gerrit Gijsbers treedt af als secretaris en stelt zich herkiesbaar.
Hij is met 10 stemmen voor en 0 tegen herkozen.
Notulen ledenvergadering 5 jan 2014:
Desgevraagd waren er geen op- of aanmerkingen op de notulen van de vorige ledenvergadering.
Robert Wijnveldt (Thof - btM) maakt van de gelegenheid gebruik om zich te verontschuldigen
voor de afwezigheid op de ledenvergadering van 5 jan 2014.
Ook stelt hij de vraag of de teamwedstrijden eventueel om 19.30 uur kunnen beginnen en Theo
Derks (De Borgh) sluit zich hierbij aan.
De voorzitter antwoordt hierop dat dit onderwerp al menigmaal in vorige vergaderingen is
behandeld. De aanvangstijd blijft gehandhaafd op 20.00 uur omdat veel werkende mensen
anders problemen krijgen, bovendien kunnen 2 teams onderling altijd onderling overeenkomen
om eerder te beginnen of de speelvolgorde aan te passen.
Financieel verslag:
De penningmeester reikt aan alle verenigingen een kopie uit van het financiële jaarverslag en
geeft hierbij toelichting. Het kasverslag is ditmaal gecontroleerd en goedgekeurd door Nooit
Volleerd.
Behoudens enkele vragen om toelichting zijn er verder geen op- of aanmerkingen op het verslag.
De penningmeester meldt dat er nog steeds verenigingen zijn die veel te laat betalen ondanks
dat dit probleem al menigmaal tijdens vorige ledenvergaderingen ter sprake is geweest.
Besloten is om op de nota voortaan een uiterste betaaltermijn van 6 weken te vermelden.
Een voorstel om een boete van € 50,- in te voeren bij niet tijdige betaling wordt op de agenda
voor de volgende vergadering geplaatst.
De penningmeester deelt mede dat de volgende kascontrole zal worden uitgevoerd door De
Borgh.
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Wedstrijdleiding:
Teams die zich niet reeds eerder hebben aangemeld, krijgen de gelegenheid dit nu te doen.
De Borgh, Gastel, De Wielerbaan en De Meulen (afwezig) blijven in gebreke.
Zij krijgen nog tot uiterlijk zaterdag 16 aug. 2014 de gelegenheid om in te schrijven.
Het tijdschema voor het komend seizoen wordt voorgelezen door de wedstrijdleider.
Hij meldt dat het schema erg krap is door het toegenomen aantal teams in de eerste klasse, het
late tijdstip van Budel-kermis en het feit dat Kerstmis en Nieuwjaar midden in de week vallen.
Mede hierdoor zij er slechts 3 weken beschikbaar voor het spelen van de voorronden.
Omdat dit vaker voorkomt stelt hij voor om de persoonlijke competitie in te korten door in het
vervolg minder partijen te gaan spelen tijdens de voorronden voor de persoonlijke competitie.
Afgesproken is om dit voorstel verder uit te werken waarna het in de reglementen kan worden
opgenomen na goedkeuring in de volgende vergadering.
Rondvraag:
Ger de Jong (Thof-btM) meldt dat het tellen en schrijven in de eerste klasse door het
thuisspelende team zorgt voor problemen omdat degene die telt of schrijft de volgende partij
moet spelen.
Zijn voorstel om het thuisspelende team te laten schrijven en het gastteam te laten tellen is met
meerderheid van stemmen aangenomen.
De nieuwe regel wordt per direct ingevoerd en zal t.z.t. worden opgenomen in het reglement.
Hein Baten (Gastel) vraagt of de wedstrijdformulieren per e_mail kunnen worden ingediend.
De wedstrijdleider geeft aan dat dit door meerdere verenigingen al langere tijd gebruikelijk is.
De beste methode is om het formulier in te scannen en vervolgens als bijlage te versturen omdat
dan ook de handtekening mee gekopieerd wordt.
Ger de Jong vraagt of het mogelijk is om de speelvolgorde om beurten te wisselen zodat niet
steeds dezelfde speler moet beginnen en steeds dezelfde speler als laatste klaar is.
Het bestuur geeft aan dat dit lastig is omdat dit dan ook moet worden geregeld in het programma.
Wel is het ten allen tijde mogelijk dat de teams dit onderling van tevoren regelen in die gevallen
waar de normale speelvolgorde anders voor problemen zorgt.
De wedstrijdleider vraagt zich af of het mogelijk is dat voortaan tussenresultaten worden
doorgegeven tijdens de persoonlijke competitie om de website up to date te houden.
Om dit mogelijk te maken zal er een simpel formulier worden gemaakt waarop alleen de datum
en naam van de speler met zijn gemaakte caramboles en beurten moet worden vermeld zonder
moyennevermelding etc.
Jan Verhees (Het Wapen van Budel) meldt dat de contactpersoon voor team 2 voortaan Piet
Hegge is.
Volgende vergadering:
De volgende vergadering zal worden gepland begin januari 2015, de exacte datum en locatie zal
ruimschoots van tevoren bekend worden gemaakt.
Sluiting:
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen een prettige
voortzetting van de wedstrijden.
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