Notulen ALV TDV 12-2-2016

Aanwezig:

37 leden met 8 machtigingen (totaal 45 stemmen)

Aanwezig bestuur:

Willem van der Putten (VZ)
Rene de Loos (PM)
Michael van Eijk (WL)
Sharon Roosen (Secr)

Afwezig gemeld:

Dongewijk 1, Voaskes, Knappe Jongens, Sylvia vd Pas.

Voorzitter vergadering:

Willem van der Putten

Notulist vergadering:

Sharon Roosen

Agenda:
1. Welkom
2. Notulen vorige vergadering
3. Terugblik afgelopen periode
4. Financiën afgelopen seizoen
5. Dag van vandaag
6. Toekomst
1. Welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen vorige vergadering
Er zijn geen vragen en/of opmerking op de notulen van de Algemene Leden Vergadering d.d. 19 juni
2015.
De notulen staan op de website van de TDV onder informatie/downloads.
Stemming voor akkoord notulen:
Voor: 34
Tegen: 0
Blanco: 10
Deze notulen zijn goedgekeurd.

3. Terugblik afgelopen periode
Er waren helaas veel negatieve voorvallen het afgelopen seizoen w.o.:
- Schorsing
- Team uit de competitie wegens fraude

-

Het bestuur moest wedstrijden bijwonen
Teams die niet meer tegen elkaar willen spelen
Diverse gesprekken om voorvallen/discussies op te lossen

Wij kunnen en willen onze tijd liever in andere zaken voor de TDV steken.
Onze voorkeur ligt bij sportiviteit en gezelligheid.
Natuurlijk zijn er ook veel positieve momenten geweest met als hoogtepunten:

4. Financiën

Op 1 december 2015 heeft de kascommisie Joost Kolen en Willie van Dijk de financiën gecontroleerd
en voor akkoord bevonden.
Rob van Poppel geeft aan dat de NDB afdracht op verschillende momenten (buiten het boekjaar)valt.
Marco Roosen: bij mijn weten is er iemand zijn schuld aan het aflossen maar dat kan ik niet
terugvinden.
VZ: deze terugbetaling is tot op heden goed gegaan maar op dit moment is er een probleem gaande
en wij zijn er mee bezig om dat op te lossen.
De balans is niet aanwezig tijdens de vergadering terwijl de leden deze graag willen zien.
Afgesproken om deze toe te voegen aan de notulen en tijdens de volgende ALV wordt deze
gepresenteerd.
Volgens de balans is de TDV een gezonde vereniging.

Stemming voor goedkeuring financiën:
Voor: 41
Tegen: 0
Blanco: 4
Deze zijn goedgekeurd.

5. Dag van vandaag
Recreanten poule – 5e divisie:
N.a.v. het nieuwe speelformat van de 4e divisie en het starten van nieuwe (sterke) teams in de 4e
divisie heeft het bestuur het idee geopperd om een recreanten poule c.q. 5e divisie op te starten.
Vragen en ideeën van de leden zijn van harte welkom.
Vragen/opmerkingen en ideeën van de leden:
Spelers op hoog niveau moeten er 4 jaar over doen om weer in de hogere divisie terecht te komen.
Dat is niet leuk voor niemand.
Er zijn verenigingen waarbij betere spelers wel instromen in de hogere divisies.
VZ: dat gaat ten koste van teams die kunnen promoveren.
Teams die opnieuw beginnen zijn altijd complete nieuwe teams. Bijvoorbeeld uit verschillende teams
die samen een nieuw team beginnen.
Zijn er voldoende teams die in de 5e divisie starten?
VZ: dat is nog niet bekend, het is nog een plan.
Nieuwe teams hebben dan een keuze om in de 4e of 5e divisie te starten.
Geen promotie en degradatie regeling in 5e divisie. Dit is dan een op zichzelf staande competitie.
Een mail sturen naar spelers van 4e divisie voor ideeën en eventuele animo.
Wat gebeurt er met de 4e divisie als er veel teams overstappen naar de 5e divisie?
Dan blijft het probleem bestaan m.b.t . betere spelers.
Bas stuurt een mail hoe dit op te lossen.

Verschillende leden horen diverse klachten over het format in de 4e divisie maar er is tot op heden
geen officieel ingezonden stuk geweest bij het bestuur.
Voorheen is er een aanvraag ingediend voor aanpassing van het format 4e divisie, dit is toendertijd
goedgekeurd door de aanwezige leden.
Meestal is best of 5 het probleem, verder gaat alles prima volgens velen.
Een aangenomen voorstel in de competitieregels staan 3 jaar vast.

Beker:
Ad Schenkels van Trib 5 heeft een stuk ingezonden met het verzoek om per divisie een
bekercompetitie te houden.
Misschien hebben de leden nog andere ideeën voor de bekercompetitie? Bijvoorbeeld
winnaar/verliezersronde of twee niveaus.
De eredivisie heeft maar 1 poule.
Deze vraag is door sommige leden al vaker gehoord dus misschien toch heel serieus er over
nadenken.
Er wordt gezegd dat veel eredivisie teams meteen weg gaan als ze met 5-0 gewonnen hebben.
Volgens Rob van Poppel zeggen de regelementen dat de wedstrijd altijd uitgespeeld dient te worden.
Er zijn ook lagere teams die zich afmelden als ze geloot worden tegen een hoger team.
Misschien ere en 1e divisie bij elkaar voegen.
Of lagere divisies altijd thuis spelen.
VZ: hierover mag ook een voorstel ingediend worden zodat er over gestemd kan worden
Baan heuvel 15:
Er is via de banencontrole een klacht binnengekomen van Cor Bouma (Bullfighters poule 3b) over
deze baan:
- De afstand zou niet kloppen
- Binnen lopen van de klanten
Toelichting vz: er is maar 1 team uit de 3e divisie die daar speelt. De baan is nooit gekeurd i.v.m.
vrijstelling en het is een van de oprichtingslocaties van de vereniging.
Wat betreft de ruimte achter de oche staat deze baan niet alleen, dat is op meerdere locaties het
geval.
Volgens Rob van Poppel voldoet de baan, hij snapt deze klacht niet.
De vrijstelling klopt niet.
Willie van Dijk (banencontrole) heeft een extra regel aangevraagd.
Hij gaat tevens de baan keuren bij heuvel 15.

6. Toekomst
Weekend van 26 t/m 28 februari Open Tilburg.
13 maart is het AJT toernooi.
4 juni is de finaledag.

Nog in te plannen:
Toernooi voor het CLoD ticket
Toernooi voor kwalificatie Nederlands Team
ALV voor het nieuwe seizoen
Rondvraag:
Willie van Dijk: De klacht over de baan van heuvel 15, deze zou ter stemming worden gebracht?
VZ: Ik wil eerst overleggen met jou en Rob van Poppel om te kijken wat we hiermee moeten doen.
Sluiting vergadering:
VZ bedankt iedereen voor zijn komst en sluit de vergadering om 21.07 uur.

