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Notulen ledenvergadering 6 augustus 2017
Locatie: Café “De Sport” te Budel – Schoot
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 merkt op dat er het afgelopen seizoen geen halfjaarlijkse vergadering is
geweest. Omdat niemand hier verder op heeft gereageerd stelt hij voor om de
halfjaarlijkse vergadering alleen nog te houden als hier behoefte aan is.
De leden stemmen hiermee in.
Verder merkt hij op dat er in het afgelopen seizoen teams vaak verhinderd waren
tijdens uitwedstrijden hetgeen te vaak leidt tot verplaatsen van wedstrijden en in een
enkel geval zelfs heeft geleid tot 8 punten voor de tegenstander omdat het bewuste
team niet aanwezig was. Hij merkt op dat dit zeer ongewenst is en daarom zo veel
mogelijk moet worden voorkomen.
Aftreden / Verkiezing Secretaris:
Gerrit Gijsbers stelt zich niet herkiesbaar.
De voorzitter meldt dat hij sinds 1997 deze functie met overgave heeft vervuld en
bedankt hem met een presentje hetgeen algemeen applaus opleverde.
Desgevraagd waren er geen nieuwe kandidaten om de functie van secretaris over te
nemen. De voorzitter vraagt de leden om te komen met kandidaten zodat we bij een
volgende ledenvergadering een nieuwe secretaris kunnen benoemen.
Notulen ledenvergadering 7 aug 2016:
Omdat er geen op- of aanmerkingen waren werden de notulen goedgekeurd.
Opgave teams 2017 – 2018:
Enkele verenigingen waren niet voorbereid op deze vraag en hadden hun gegevens
niet paraat. Zij krijgen tot uiterlijk 18 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: 11 teams in klasse 2 en 6 teams in klasse 1.
Dubbele competitie in klasse 1:
Vanwege de geringe deelname in klasse 1 stelt de voorzitter voor om in deze klasse
een dubbele competitie te spelen omdat het speelseizoen anders te kort wordt.
Dit voorstel is aangenomen door de leden.
Probleem met te weinig deelname in Klasse 1 :
Omdat de eerste klasse al enkele jaren kampt met te weinig deelname stelt de
voorzitter enkele maatregelen voor:
1 – Maximaal 1 speler onder 1,50 toestaan waarbij deze speler 20 % boven zijn
gemiddelde moet spelen.
2 - Moyennegrens terug brengen naar 1,25
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Bij navraag onder de leden blijkt dat dit ten hoogste 1 extra team oplevert.
Omdat dit te weinig oplevert is besloten om de huidige regels niet te wijzigen.
Tijdschema voor het nieuwe seizoen:
De wedstrijdleider deelt mede dat het tijdschema voor het nieuwe seizoen bekend zal
worden gemaakt nadat het programma voor de competitie gereed is.
Dit om te voorkomen dat het later toch weer moet worden gewijzigd.
Wedstrijdleiding:
Harrie Aarts stelt voor om het aantal te spelen partijen tijdens de voorronde
afhankelijk te maken van de grootste poule om hiermee voornamelijk in klasse 1 het
aantal speelweken terug te kunnen brengen.
Na enige discussie hierover is besloten om indien mogelijk het aantal te spelen
partijen terug te brengen van 6 naar 5.
Bij nadere bestudering kan dit alleen worden gerealiseerd als het aantal spelers in
alle poules even is, dus 4, 6 of 8.
Financieel Jaarverslag:
De penningmeester deelt het verslag ter inzage uit aan de aanwezigen.
Harrie Aarts vraagt of het batige saldo misschien kan worden aangewend om het
prijzengeld te verhogen. De Penningmeester stelt dat de reserve dient om
onvoorziene uitgaven te kunnen financieren. De voorzitter meldt dat het verslag er
zeer duidelijk en verzorgd uit ziet en bedankt hiervoor de penningmeester.
Uitval spelers tijdens finale pers. competitie:
De voorzitter stelt dat het schrappen van partijen bij uitval van een speler ongewenst
is. Het voorstel is om in een dergelijke situatie de kampioen te bepalen door het
aantal punten per gespeelde partij te berekenen.
Na enige discussie is dit voorstel aangenomen.
De wedstrijdleider zal deze wijziging in het reglement verwerken.
Rondvraag:
Pim Staals vraagt om bij de teamcompetitie zo veel mogelijk rekening te houden met
de competitie bandstoten van Het Wapen van Budel. De wedstrijdleider legt uit dat
daarom de voorheen gebruikelijke pauze tussen de twee helften zo veel mogelijk
wordt verplaatst naar de bewuste periode. Bovendien kunnen in deze periode slechts
weinig partijen worden ingepland vanwege Sinterklaas, Kerstmis en Oud en Nieuw.
B.V. Gastel meldt dat zij in de kermisweek en tijdens de bonte avond niet thuis
kunnen spelen. Harrie Aarts vraagt hierop om voor 18 augustus de data van de
bonte avond(en) door te geven.
De voorzitter geeft aan dat hij na dit seizoen zijn functie wil neerleggen en vraagt de
leden alvast om te komen met een nieuwe kandidaat voorzitter opdat er in de
volgende jaarvergadering een voorzitter kan worden benoemd.
Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde besluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle
aanwezigen voor hun inbreng.

