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Notulen ledenvergadering 25 juli 2021
Locatie: Café “De Sport” te Budel - Schoot
Afwezig: De Meulen was afwezig na kennisgeving.
Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur door iedereen welkom te heten.
Hij memoreert even de moeilijkheden die we hebben ervaren in het afgelopen seizoen
i.v.m. de corona perikelen. Hij gaat ervan uit dat we het komende seizoen normaal zullen
kunnen spelen mede omdat de meeste leden hun vaccinatie inmiddels hebben gehad.
Mededelingen:
De voorzitter deelt mede dat behaalde resultaten over het afgelopen onvolledige seizoen
niet mee tellen voor de bepaling van nieuwe moyennes. We starten dus met dezelfde
moyennes als aan het begin van seizoen 2020 – 2021.
Notulen ledenvergadering 12 juli 2020:
Omdat er geen op- of aanmerkingen waren werden deze notulen goedgekeurd.
Verruiming van de geldende regels voor invalspelers:
Pim Staals geeft aan dat zij met 3 teams kunnen deelnemen mits de geldende invalregels
worden verruimd. Meerdere verenigingen geven aan hetzelfde probleem te ervaren.
Na stemming is besloten om de invalregels in zijn geheel te laten vervallen.
Hierbij geldt als restrictie dat wanneer teams van dezelfde vereniging onderling tegen
elkaar spelen, dezelfde invalspeler slechts voor 1 team mag invallen.
Jan Arts geeft aan dat bij verhindering de wedstrijd na onderling overleg ook verplaatst
kan worden. Dit blijft uiteraard onveranderd mogelijk, wel altijd doorgeven aan de
wedstrijdleider.
Opgave teams 2021 – 2022:
Alle verenigingen hebben het aantal deelnemende teams opgegeven .
Sommige verenigingen hebben ook al hun teamindeling opgegeven.
In totaal hebben zich 14 teams ingeschreven.
De wedstrijdleider geeft aan dat de invulling van de teams uiterlijk over twee weken bij
hem bekend moet zijn.
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Spelformaat:
De voorzitter stelt voor om in het nieuwe seizoen een volledige competitie te spelen met
slechts 1 klasse. Na enig overleg stemt de meerderheid stemt hiermee in.
Omdat sommige teams het niet voor elkaar krijgen om met 4 spelers te spelen is beslist
om ook dit jaar weer te werken met teams bestaande uit 3 spelers. Na enige discussie is
besloten om standaard de aanvangstijd te hanteren op 19.30 uur. (Gastel 20.00 uur).
De competitie start op maandag 6 september.
Om te voorkomen dat steeds de speler met het laagste moyenne moet beginnen uit Harry
Verhagen de wens om het roulatiesysteem zoals we dat afgelopen seizoen hebben
toegepast te handhaven voor het nieuwe seizoen.
In het nieuwe programma zal een kolom worden toegevoegd waar deze volgorde wordt
vermeld. Verder wordt er op gewezen dat het mogelijk blijft om in incidentele gevallen en
in onderling overleg met de betrokken teams hiervan af te wijken.

Persoonlijke Competitie:
De voorzitter vraagt aan de vergadering of er in de persoonlijke competitie met 1 of 2
klassen moet worden gespeeld.
De meerderheid geeft aan het 2 klassensysteem te willen handhaven.
Er zal dus dit seizoen in 2 klassen worden gespeeld mits het aantal aanschrijvingen
voldoende is om dit mogelijk te maken.
Financieel verslag Penningmeester:
I.v.m. het coronavirus zij er dit seizoen nog nauwelijks uitgaven geweest.
Er zijn slechts enkele kosten geweest: Bankkosten, Kosten website en kosten
wedstrijdleiding. Omdat er afgelopen seizoen nauwelijks is gespeeld, stort de
wedstrijdleider het bedrag terug in de kas.
Hierdoor zal over het afgelopen seizoen geen contributie worden geïnd.
Kascontrole is hierdoor niet relevant bevonden.
Over het afgelopen seizoen
De penningmeester geeft aan te willen stoppen met uitreiking van bekers en vraagt de
mening van de leden. De meerderheid stemt hiermee in.
Rondvraag:
Hein Baten stelt de vraag of het systeem van tellen en schrijven wordt gehandhaafd.
De voorzitter geeft aan dat er geen reden is om hiervan af te wijken.
Harold van Kuijk vraagt of de moyennelijsten in Excel kunnen worden uitgegeven
waardoor het mogelijk is om te knippen en plakken in het eigen scoresysteem.
De wedstrijdleider geeft aan dit voortaan mee te zullen sturen.

Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun inbreng en
wenst de iedereen een prettige vakantie toe en besluit de vergadering.

