Notulen ALV 30 augustus 2021

1. Opening om 19:33 uur. Afwezig met kennisgeving 9, waarvan 2 gemachtigd.
Aanwezig 24.

2. Mededelingen t.b.v. de vergadering
a. Er wordt een minuut stilte gehouden voor Gerard Uitslag.
b. Scores zijn overgenomen door de NBF, worden verwerkt met de scores van dit
seizoen.
c. Oliepatroon komend seizoen is High Street.
d. Zomerleague prijsuitreiking, 1e speeldag tussen de leagues en op dinsdag.

3. Ingekomen post m.b.t. de vergadering
-

4. Vaststellen agenda, 2 punten toegevoegd.
5. Notulen ledenvergadering 2020, zijn goed gekeurd.
6. Financieel verslag 2020

Rika vraagt naar een verhoging van het begrootte verlies voor dit seizoen, dit komt
doordat we geen contributiegelden voor de vereniging heffen voor komend seizoen.

7. Dechargeverlening door financiële commissie
Decharge verleend.

8. Verkiezing financiële commissie

Bestaande uit Bram v/d Vegte en Fons Blom. Fons gaat zijn 2e jaar in en Bram stelt
herkiesbaar. Na stemming is Bram herkozen.
Pascal Denos is weer bereid reserve te staan voor de kascommissie.

9. Bestuursverkiezing

Aftredend in 2021: Bob Bon, penningmeester, is herkozen.
Aftredend in 2022: Bob Westerhoudt, voorzitter.
Aftredend in 2023: vacature secretaris door opstappen van Wilco Flink.

10. Eventuele aanvullende agendapunten
a. Puntensysteem veranderen?

Puntensysteem veranderen naar 16 punten, vervallen van extra punten voor
hoogste game en hoogste pinfall. Er wordt gestemd, 5 mensen voor. Dit wordt
niet aangenomen.

b. Lustrum, volgend jaar bestaat de vereniging 40 jaar. Voor de organisatie van een
lustrumfeest hebben Liesbeth Visser en Els Tigelaar zich aangemeld om dit te
organiseren. Ideeën zijn altijd welkom.

11. Rondvraag
-

-

-

Frans Rugenbrink: coronamaatregelen? We volgen de maatregelen vanuit het
ministerie. We mogen gewoon spelen, geen 1,5 meter. Worden nu gezien als
binnensport. Meeste leden zijn inmiddels gevaccineerd.
Pascal Denos: High fives mogen weer? Ja. Als er teams liever niet mee willen doen
geef dit aan, heb hier respect voor. Hoe ziet de league eruit? Er zijn 4 leagues.
Maandag vroeg, trioleague op handicap basis. Start om 19.15 uur. Maandag laat,
duo league op handicap basis. Start om 21.30 uur. Dinsdag trioleague op
handicap basis. Start om 19.30 uur. Op zaterdag jeugd van 10-12 uur.
Leaguetijden zijn gelijk aan vorig seizoen. Er zijn nog 2 jeugdleden, er komen nog
2 nieuwe jeugdleden meetrainen. Mark Bos en Luc de Vries begeleiden en trainen
de jeugd, ondanks het weinige animo.
Gerard Doornekamp: functieomschrijving en vacature meenemen in de mail met
notulen.

12. Sluiting.
-

Vergadering is om 20:02 uur gesloten.

