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1. De Opening.

De voorzitter opent de vergadering om 20.07 uur.
2. Notulen ALV 18 januari 2013.
Er zijn géén vragen en of opmerkingen op de notulen van de vorige ALV.
Stemming: “Notulen vergadering 18 januari 2013 zijn akkoord?”
Voor 42
Blanco 1
Tegen 0
Hiermee zijn de notulen van de vorige vergadering goed gekeurd.

3. Ingekomen stukken en mededelingen vanuit het bestuur
Team Cup
Volgende week wordt de eerste ronde van de NDB teamcup gespeeld.
We zijn blij met alle inschrijvingen, 71 teams van 22 verschillende lidorganisaties gaan deelnemen.
Deelname aan de NDB Teamcup is mogelijk voor alle competitieteams van de lidorganisaties.
Er zijn 3 categorieën:
- NDB Teamcup ‘Gold’ voor ere- en 1ste divisieteams
- NDB Teamcup ‘Silver’ voor 2e en 3e divisieteams – Bij Ons, Xtreme Sport2
- NDB Teamcup ‘Brons’ voor 4e en 5e divisieteams – Quukske
De teams moeten uit dezelfde spelers bestaan als het competitieteam bij de lidorganisatie.

3.1 Open Tilburg 25 en 26 januari.
Ten aanzien van Open Tilburg is gemeld dat de organisatie niet meer in handen is van Sterk Darts. Dit
jaar zullen Jeroen Verhoeven en Bob van de Hout de operationele zaken m.b.t. Open Tilburg
organiseren. Er is een vast prijzen geld van € 2.000 welke conform verwachting volledig gedekt
worden door het inschrijfgeld van het toernooi en sponsoring.
Op zaterdag avond de koppels en op zondag de jeugd, heren en dames toernooi.
3.2 Wissel na Round Robin.
Conform de regel 4.8.1 mag je pas na de singels een speler wisselen. In de eredivisie zijn er dan al
twee systemen gespeeld, namelijk de Round Robin en de singels. We hebben het verzoek gekregen
om na de Round Robin al te mogen wisselen.
Huidige regel 4.8.1
Nadat de single partijen zijn gespeeld mag in een wedstrijd maximaal viermaal een speler worden
vervangen door een andere, voor het betreffende team geregistreerde, speler.
Voorstel nieuwe regel 4.8.1
Nadat de single partijen (en in de eredivisie al na de round robin) zijn gespeeld mag in een wedstrijd
maximaal viermaal een speler worden vervangen door een andere, voor het betreffende team
geregistreerde, speler.
Marco Roosen: Hoe gaat dat bij de Superleague, is dat hetzelfde systeem?
VZ: Ook bij de Superleague is wisselen na de Round Robin mogelijk.
Hans vd Hoek: Mag er ook terug gewisseld worden?
VZ: Nee, terug wisselen is niet mogelijk. Dit betreft een andere regel in het reglement.

Stemming voorstel nieuwe regel 4.8.1:
Voor: 42
Tegen: 0
Blanco: 1
Dit voorstel is goedgekeurd.

3.3 Koppels samenstelling.
Momenteel bepaal je bij de het eerste systeem (eredivisie Round robin, overige divisies de singels)
wie speler A, B, C en D is. Hiermee staan dan ook direct de samenstelling van de koppels vast.
Dit is momenteel vast gelegd in regel 4.7.4
Wanneer in koppels wordt gespeeld, worden de koppels als volgt gevormd: de eerste twee
individuele spelers (A en B) vormen het eerste koppel, de andere twee (C en D) vormen het tweede
koppel. De volgorde van de koppels wordt bepaald door het wedstrijdformulier.
We hebben het verzoek gekregen om per blok Round Robin, singels en koppels de volgorde en
samenstelling te mogen bepalen. Wel rekening houdend met de regels conform de wissels. Zo kan
speler A van de Round robin als 4e zijn singel spelen en niet persé als eerste. Tevens kunnen de
koppels dan nog samengesteld worden. Zo kan A met C koppelen. De samenstelling van de koppels
geld wel voor beide koppels. Dus het kan niet dat A één koppel met C en één koppel met D gooit.
Wissels kunnen wel gewoon toegepast worden. Dit is een andere regel in het reglement.
Voorstel nieuwe regel 4.7.4
Voor aanvang wordt onafhankelijk van elkaar voor ieder ander te spelen spelsysteem (eredivisie
Singel en koppel, overige divisies koppels) wordt per blok bepaald welke speler op welke plaats staat.
Rob Jansma: Vanaf wanneer gaat deze regel in?
VZ: Vanaf het volgende seizoen.
Stemming voorstel nieuwe regel 4.7.4:
Voor: 31
Tegen: 10
Blanco: 2
Dit voorstel is goedgekeurd.
3.4 Individuele kampioenschappen per divisie.
3.5. CLoD ticket.
-

-

17 mei
Finale dag beker competitie
Divisie kampioenschappen
Promotie- en Degradatie wedstrijden
7 juni
Persoonlijke divisie kampioenschappen
27 juni
CloD heren
5 juli
CloD heren, dames en jeugd

3.6. Jeugd en Selectieteams.
Aan het eind van het seizoen volgt er een evaluatie over de jeugd en de selectieteams.
Ook is het plan om volgend seizoen een dames- en herenteam LACO op te starten, meer info volgt
hierover.
Bram Roosen houdt zich volop bezig met de jeugd ondersteund door Marjolein, Joyce, Rob en Bjorn.

Momenteel zijn er ongeveer 15 jeugdspelers. Omdat er geinvesteerd moet worden in de jeugd zijn
deze spelers geen officieel lid van de TDV.
Het jeugdtoernooi Open Tilburg wordt volledig gesponsord.
Omdat Bram zich volledig wil gaan richten op de jeugd heeft hij aangegeven te willen stoppen als
coordinator van de selectieteams.
Vanaf komend seizoen zullen de jeugdleden ook gewoon lid worden van de vereniging en net als
ieder volwassen lid ook €30,00 lidmaatschap betalen. Tevens is het de bedoeling om ook deel te
nemen aan ranking en losse toernooien.
Reeds heeft de eerste oefenwedstijd tegen Helmond plaats gevonden. Deze is door Tilburg met 1817 gewonnen.
3.7. Nieuwe website.
Dit jaar hebben we een flinke storing gehad op onze website. Op de storing zo spoedig mogelijk op te
kunnen lossen waren we te veel afhankelijk van externe partijen. Michael wil dit in de toekomst
sneller en adequater kunnen oplossen. Michael heeft dan op de achtergrond een nieuwe website
gemaakt.
3.8 Facebook pagina
Er is ook een facebook pagina gemaakt van de TDV die wij graag up to date houden.
Indien er verslagen, foto’s etc. op de website en/of facebook pagina gezet moeten worden kunnen
deze naar Michael van Eijk of Sharon Roosen gestuurd worden. Zij zorgen er voor dat dit geplaatst
wordt.
Nagekomen stukken
-

René de Loos:
Roken van speler en/of schrijver tijdens de partij
Vanuit de 4e divisie:
Hetzelfde speltype als overige divisies

Beide punten worden volgende ALV uitgeschreven en ter stemming gebracht.

4. Financieel verslag.
4.1 Issue penningmeester
Er is een issue omtrent de financien die Servie zal toelichten d.m.v. het voorlezen van de brief die hij
aan het bestuur gestuurd heeft.
Servie heeft zijn brief voorzien van extra toelichting voorgelezen. Zijn verklaring is als bijlage 3
bijgevoegd.
Vervolgens heeft de VZ getracht het een en ander verder kort toe te lichten. De dag dat Servie bij mij
is geweest heb ik het bestuur inclusief Rob van Poppel (reglementen commissie) en Marco Roosen
(beroepscommissie) geïnformeerd. Muv Rob kon iedereen meteen langs komen om het een en ander
te bespreken. De dag daarna hebben wij met z’n allen alle spullen van de TDV welke in bezit waren
van Servie opgehaald. Tevens het nog aanwezig contante geld geteld. Dit contante geld is de dag
daarna door de VZ en Marco Roosen direct afgestort op de rekening.
Vervolgens hebben het kasboek weer bijgewerkt tot en met de dag van vandaag. Vervolgens hebben
we samen een inschatting gemaakt van het gemiste geld.

In de week daarna heeft de VZ de administratie van al deze jaren opnieuw opgemaakt en zo doende
een berekening kunnen maken van het gemiste deel (ongeveer € 23.800,=).
Deze cijfers daarna met het bestuur en Marco Roosen besproken. Welke vervolgens met Joost
Koolen (kascommissie) ook gecontroleerd en besproken zijn. Hier zijn verder géén hiaten of
bijzonderheden uit naar voren gekomen.
Vragen en opmerkingen vanuit de leden:
Gerard Verhoeven: Hebben jullie aangifte gedaan?
VZ: Nee, wij zijn in afwachting van de verzekering. Er is wel juridische info ingewonnen.
Als de verzekering en/of de leden hiervoor stemmen dan zou er eventueel aangifte gedaan moeten
worden. Het moeilijke hieraan is dat Servie het geld kwijt geraakt is. Hij heeft hiervoor een
verklaring getekend (zie bijlage). Tevens is de kans groot dat hij strafrechtelijk vrijgesproken wordt
omdat er géén direct bewijs is dat hij het verduisterd heeft. Hij geeft aan het kwijt te zijn geraakt.
Dit is voor een rechter géén reden tot strafrechtelijke vervolging. Dit betekent niet dat hij niet civiel
rechtelijk het geld terug moet betalen. Echter is hier géén issue over. Hij heeft al schriftelijk
verklaard hiervoor verantwoordelijk te zijn en er alles aan gaat doen om het terug te betalen.
Gerard Verhoeven: Wel vreemd dat het bestuur er niet eerder achter aan gegaan is. Dat zou toch
eerder gezien moeten worden? Er zijn toch ook bestuursvergaderingen geweest.
VZ: Dit konden wij helaas niet eerder zien. Ik heb meerdere malen gevraagd om de cijfers maar dit
werd steeds uitgesteld. Ook zijn wij er altijd van uit gegaan dat het contante geld reeds gestort
was. Servie bevestigt ook dat hij de indruk heeft gewekt bij het bestuur alles in orde te hebben
gehad. En dat hij druk bezig was met het verwerken van de cijfers. De Cijfers worden jaarlijks door
de kascommissie gecontroleerd. Dit is altijd achteraf, dus ook zij hadden dit helaas niet eerder
kunnen zien aankomen.
Hans vd Hoek: Als alle inschrijvingen zijn verwerkt zijn is er veel contant geld aanwezig. Waarom
wordt dit geld dan niet meteen gestort? Dit had al lang op de rekening moeten staan. Het bestuur
heeft daarin de fout gemaakt om dat niet te controleren, daarom is het hele bestuur hiervoor
verantwoordelijk.
VZ: Dat klopt, het geld had meteen de dag er na afgestort moeten worden.
Hans vd Hoek: Moet de penningmeester dat alleen afstorten? Dit zit bij mij heel hoog en ik neem
het Servie ontzettend kwalijk dat dit gebeurd is.
VZ: Of hij het geld alleen of samen afstort maakt niet zo veel uit. Vanzelfsprekend is samen doen
veiliger. Hij had in ieder geval er voor moeten zorgen dat het afgestort wordt. Servie heeft na
verloop van tijd ook de indruk gewekt dat dit gewoon gebeurd was. Wij zijn al jaren goed bezig
voor de TDV en wij betreuren dit ook enorm. Dus wij begrijpen de emotie van Hans zeer zeker. In
eerste instantie was deze bij het bestuur wellicht nog veel heftiger. Echter hebben we getracht
onze emotie uit te schakelen en zakelijk de situatie te benaderen. Dit met als doel er een zo’n
optimaal en best mogelijke oplossing in belang van de vereniging uit te halen.
Willy van Dijk: Jullie gingen er van uit dat alles goed geregeld was. Was Servie de enige die inzicht
had op de rekening? De voorzitter moet ook controle uitoefenen.
VZ: Servie was inderdaad de enige die direct inzicht had op de rekening. Ik heb dan ook regelmatig
om de cijfers gevraagd. Waar hij telkens een draai aan wist te geven. Dit heeft geduurd tot het
moment dat ik er iedere dag om ging vragen. Dit heeft enkele dagen geduurd. Uiteindelijk is hij zelf
bij mij langs gekomen om nog voor de controle door de kascommissie heeft kunnen plaats vinden
te bekennen dat hij geld kwijt is. Ondertussen hebben wij de maatregel getroffen om een extra pas
te bestellen waardoor zowel de voorzitter en de penningmeester inzicht hebben op de rekening.

Rene de Loos: Ik ben het niet helemaal eens met de opmerking van Hans; iedereen in het bestuur is
verantwoordelijk voor zijn eigen functie.
Ik maak me meer zorgen om het lidmaatschap van Servie, is het niet beter om hem te schorsen ter
bescherming? Je weet niet hoe iedereen hierop reageert. Het bestuur moet hier goed over
nadenken wat er mee gedaan moet worden.
VZ: Het is een lastig punt, Of hij wel of niet geschorst moet worden willen we als een van de punten
op de tussentijdse ALV welke in maart / april zal plaats vinden meenemen. Wanneer deze ALV
precies is zal later bekend worden. We willen dan alle gegevens verzameld hebben en een terug
betalingsregeling met Servie getroffen hebben. Deze ALV is dan ook bedoeld om alleen zaken
omtrent dit verhaal en nieuwe penningmeester te bespreken / kiezen.
Rolf Emmen: Vorig jaar zijn op de ALV toch ook de financiele cijfers gepresenteerd? Dat is dan toch
vreemd. En jullie hebben toch ook allemaal inzicht in de cijfers? Wel vreemd dat het niet eerder
gezien is.
VZ: Dat ging niet over deze cijfers. De cijfers welke in de vorige ALV besproken zijn, hebben
betrekking op het seizoen daarvoor. In deze ALV worden de cijfers van vorig seizoen besproken. Dit
is het boekjaar waarop dit voor de eerste keer heeft plaats gevonden. Doordat er genoeg geld op
de rekening staat is het o.a. niet eerder aan het licht gekomen (door ontvangst van incasso brieven
etc.. dit heeft namelijk nooit plaats gevonden). De vereniging is gelukkig gezond genoeg, zodat dit
géén gevolgen heeft voor het voorbestaan van de vereniging.
Rob van Poppel: Een groot deel van de liquide middelen is borg waardoor er voldoende geld
overblijft om te handelen.
Sylvia van de Pas: De kascommissie heeft de cijfers ook niet kunnen zien want er is niets
aangeleverd.
VZ: Servie heeft namelijk al bekend voordat de controle zou plaats vinden. Hij heeft vervolgens de
cijfers niet volledig meer opgemaakt. Deze heeft Willem van der Putten vervolgens gecontroleerd
en opgemaakt. Deze zijn inmiddels ook door de Kascommissie gecontroleerd en komen later bij de
financiën aanbod.
Rolf Emmen: Is de rente ook meegerekend? Hoe kan het toch dat bij zo’n grote vereniging dit
steeds maar weer gebeurt? Er moeten betere controles komen.
VZ: Ik heb niet meer kunnen doen dan er iedere dag om vragen. En ja bij de terugbetaling wordt
rekening gehouden met rente. Er zijn inderdaad verschillende ideeën om de kans hierop te
verkleinen. Zo willen we af van inschrijvingen á contant. Hier gaan we dadelijk over stemmen.
Grote betalingen boven x bedrag van de rekening door 2 man te fiatteren. Een inlogcode zodat
andere bestuursleden ook op de rekening kunnen mee kijken.
Joost Kolen: Wij als controleur controleren het boekjaar. Nu komt er een bekentenis van Servie
waardoor wij nu niet kunnen controleren.
Vorig jaar heb ik geen decharge verleend, leden hebben akkoord gegeven zonder decharge. Ik had
ook geen balans gezien.
Rob van Poppel: Dan had je niet genoeg gegevens, is er geen fysieke controle geweest?
Joost Kolen: Nee, er is geen fysieke controle geweest.
VZ: Dit is ook in de vorige ALV gemeld. Het klopt dat volgens de reglementen maar slechts een x
bedrag in kas mag zitten. En ja deze regel heeft hij dus ook overtreden.
Team Dongewijk: Is het een optie om vrij kort na deze vergadering de overige leden te informeren
via de website?
VZ: In het belang van de veiligheid van Servie lijkt me dat geen goed idee. In Maart zal er een
ingelaste ALV zijn waar de stand van zaken bekend gemaakt worden.
Team Dongewijk: Een betere controle op de penningmeester lijkt me noodzakelijk. Het is niet
normaal dat het op deze manier gecontroleerd is.

VZ: Wij gaan daarom ook de spelregels voor de kascommissie duidelijker maken en de voorzitter
gaat voortaan het gehele jaar meekijken in de rekening etc., dit wordt verder uitgewerkt en
uitgeschreven en wordt op de ingelaste ALV bekend gemaakt.
Max Coppens: Is een onaangekondigde controle een optie?
VZ: Dat de kascommissie vaker gaat controleren vind ik persoonlijk een goed idee.
Rob Jansma: Bij onze carnavalsvereniging mag je maximaal 2 jaar bij de kascommissie zitten. En er
worden niet alleen bankzaken maar ook kaszaken gecontroleerd. Hoe zit dat bij de TDV?
VZ: Dat is bij de TDV hetzelfde.
Rene de Loos: Wie heeft 2011-2012 dan goedgekeurd?
VZ: De leden. Ik heb zelf die cijfers nogmaals onder de loep genomen omdat de kascommissie
hiervoor nooit decharge heeft verleend. Als iemand deze nog wil controleren dan is diegene van
harte welkom.
Sylvia van de Pas: Servie heeft dus goede wil getoond en wil een regeling treffen. Komt er in maart
dan pas een definitieve regeling? Hij kan nu toch ook alvast een regeling treffen?
Servie Beekmans: Dat ga ik ook doen, ik ga een regeling treffen met het bestuur. Ik kan op dit
moment niet meer doen dan openheid tonen en mijn medewerking verlenen. Ik heb de eerste week
van januari ook €400 overgemaakt. Ik ben bereid om mee te werken.
Roland Schapendonk: Is het iets om een externe partij hierbij te betrekken? Een
administratiekantoor bijvoorbeeld. Gezien de geschiedenis is dit misschien een goed idee.
Rob van Poppel: Dat hebben we al twee keer eerder gedaan maar dat is niet goed bevallen. Slechte
keuzes gemaakt, kost veel geld en het is verhoudingsgewijs veel te duur om uit te besteden. Ik vind
het persoonlijk geen slecht idee maar omdat het twee keer eerder mislukt is lijkt het me niet
verstandig.
VZ: Gelukkig hebben we voldoende reserves waardoor de leden het niet gaan merken maar het
mag niet vaker gebeuren. Wij hebben er over nagedacht om uit te besteden maar lijkt ons geen
goed idee. De maatregelen die we gaan treffen zouden voldoende moeten zijn om het niet meer te
laten gebeuren. Vooral het contant geld afschaffen bij de inschrijvingen lijkt mij een goede stap.
Marco Roosen: Als er nu een accountant was geweest, had deze dit kunnen voorkomen?
VZ: Nee, dat had geen verschil gemaakt.
Geert van Dieren: Ik hoor goede ideeen, in maart hebben wij hierover een ingelaste ALV, is het niet
verstandig om verder te gaan met de ALV?
VZ: In maart wordt inderdaad duidelijk gemaakt hoe de stand van zaken is. Graag wil ik een
voorstel doen ter stemming m.b.t. betalingen bij de inschrijvingen. Hieronder de beschrijvingen van
de oude en de nieuwe regel.

Contant – Digitaal
Oude regel
4.5.2. a
Nieuwe spelers moeten zich schriftelijk aanmelden door middel van daarvoor bestemde
inschrijfformulier. Zij zijn pas gerechtigd om te spelen, wanneer het verschuldigde inschrijfgeld in het
bezit is van de TDV, hetzij door contant te betalen aan de penningmeester van de vereniging, hetzij
door contant te betalen op een van de door de TDV georganiseerde kampioenschappen, hetzij door
contant te betalen bij het tevoren aangeduid inschrijfadres. Het nieuwe lid en de captain van het

desbetreffende team krijgen maximaal 24 uur na ontvangst van het inschrijfgeld mondeling of
schriftelijk bericht dat het nieuwe lid mee mag gaan spelen. In geval van contante betaling is men
direct speelgerechtigd.
Contant – digitaal
Nieuwe regel
4.5.2. a
Nieuwe spelers moeten zich schriftelijk aanmelden door middel van een daarvoor bestemd
inschrijfformulier. Zij zijn speelgerechtigd vanaf het moment dat de wedstrijdleiding de schriftelijke
aanmelding digitaal heeft ontvangen. Het verschuldigde inschrijfgeld dient binnen 7 dagen digitaal
betaald te zijn op de rekening van de TDV. Wanneer de betaling niet tijdig is gebeurd wordt
desbetreffende speler als niet speelgerechtigd aangemerkt.

Stemming nieuwe regel 4.5.2 a:
Voor: 40
Tegen: 2
Blanco: 1
Dit voorstel is goedgekeurd.

4.2 Vacature penningmeester
Servie Beekmans stopt als penningmeester van onze vereniging. Hij kan het helaas niet meer
combineren met zijn werk en gezinsleven. Momenteel zijn er enkele kandidaten die interesse hebben
getoond voor deze functie. We hopen op de ALV enkele of minimaal een kandidaat zich kandidaat wil
stellen voor de functie, zodat we spoedig een opvolger voor Servie hebben.
Servie zal nog wel zorgdragen voor een nette overdracht naar zijn opvolger/ster. Tevens zal hij op
deze ALV de cijfers van afgelopen seizoen en komend seizoen presenteren en waar nodig toelichten.
Zoals eerder besproken is de inhoud van dit punt achterhaald. Servie is natuurlijk na bekentenis per
direct door het bestuur uit zijn functie ontheven.
Diverse mensen hebben zich daarvoor aangemeld, twee personen die zich concreet hebben
aangemeld n.l. Piet van Seeters en Rene de Loos.
Met Rene volgt nog een gesprek over de inhoud van de functie en met Piet is al een gesprek
geweest. In maart wordt er gestemd voor het nieuwe bestuurslid.

4.3 Cijfers 2012-2013

De voorzitter geeft een toelichting bij de cijfers 2012-2013.
Er zijn geen vragen hierover en er wordt gestemd ter goedkeuring:
Voor: 28
Tegen: 0
Blanco: 11
Hiermee zijn de cijfers goedgekeurd.

4.4. Kascommissie
Ieder jaar moet er een nieuwe kascommissie gekozen worden. De langst zittende gaat er uit en er
wordt een nieuwe gekozen. Wij gaan de spelregels netjes uit werken en presenteren op de ingelaste
ALV.
Voor nu betekent het dat Sylvia van de Pas uit de kascommissie treedt.
Aanmeldingen voor de kascommissie:
Willy van Dijk
Joost Kolen (reeds in kascommissie)
Stemming bezwaar Joost Kolen:
Tegen: 0
Voor: 39
Stemming bezwaar Willy van Dijk:
Tegen: 1
Voor: 38
Beide stemmingen zijn goedgekeurd.
5. Rondvraag
Willy van Dijk: Als banencontroleur twee voorstellen ingediend maar heb ik niet teruggehoord.
VZ: Deze worden tijdens de volgende ALV besproken.
Rob van Poppel: In het verleden waren er 2 vergaderingen per jaar. Volgens de statuten is er maar
1 per jaar verplicht. Het voordeel van 2 vergaderingen is dat er twee keer de financiele stukken
gecontroleerd worden en worden voorstellen eerder uitgevoerd. Ik zou het op prijs stellen als er op
1 vergadering de begroting gepresenteerd wordt en op 1 vergadering het financieel overzicht.
VZ: Ik heb het nog niet benoemd maar we zijn wel van plan om voortaan 2x per jaar een ALV te
houden.
Rob van Poppel: Stel je dat als verplichting of is het vrijblijvend? Ik mis anders ook de stemming
van de begroting.
VZ:. Voor mij hoeft het geen verplichting te worden. Maar we zullen het wel gaan uitvoeren. In
maart / april zal een ingelaste ALV m.b.t. ‘verhaal Servie’ en keuze penningmeester plaats vinden.
Vanaf dan zullen we een ALV najaar en een ALV voorjaar houden. Bij de ingelaste ALV zullen we
aangeven welke gegevens m.b.t. financiën in welke ALV besproken worden.
Rene de Loos: Ik wil ook graag wat respect tonen voor het bestuur en bedanken voor de
oplossingen de laatste maanden.
Servie Beekmans: Bedankt voor de mogelijkheid om mijn verhaal te doen, het viel me erg mee.
Het sterkt mij om inderdaad mee te werken aan de regelingen en ik wil nogmaals benadrukken dat
dit bestuur zich voor de volle 100 procent inzet.
Rob Jansma: Ik wil ook mijn respect uitspreken naar het bestuur maar ik vind niet dat Servie de
enige is die hier de fout in is gegaan. Het hele bestuur is hiervoor aansprakelijk, er had meer
controle moeten zijn.

6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.39 uur en dankt alle aanwezigen voor hun komst.

Bijlage 1.

Lijst met aanwezigen.

Bijlage 2.

Afmeldingen met Kennisgeving.

Vogelprikkers – Jose Schoone
Van Alles we – Kevin Penraat
Madhouse – Harrie Strijbosch
Slijmers – Jan van de Heuvel
Black Bull’s – Jacques van Onzenoort
TBO BV
Miranda Hultermans
Alex Bosch
Taverne – B. Huijsmans
Red Alert – Paul Bogaers
De Boefjes – Jack van Uden
Onszelf – Roy Bastiaansen
Hoezoow – Rianne Meijs
Koopman 1 – Rinus Bergmans
Prink Inn – Marvin Dielemans
Ad Winters
Bij ons – Steven van de Put
De Mafketels – Paul van Gerwen
The Bull’s – Eric Groenen
Slagzinflyers 1 – Mark
Swasant nuf – Bas Bekker
De Korengooiers – Oliver van de Heuvel
De Oude Raadskelder – Ties Weijtmans
Woudgalm 1 – Anton van der Staak
Slagzin Oldies – Gerrit Molenschot
Vandepiphuis – Erik Cantineau
D’n Brands – Piet van Seeters
Dreamers – Bart Vlemmings
Black Bull’s – Wesley de Wit
Break-a-leg – Eric Smits
Jackson 9
John Meijs
Hocus Pocus – Jeff Gemen
Bijlage 3.

Brief penningmeester.

