Notulen
Algemene Leden Vergadering
13 Januari 2012
Aanvang 20:00
Café Bet Kolen

Aanwezig

: Aantal leden 42 + aantal machtigingen 11.

Aanwezig bestuur

: Willem van der Putten (WP), Sharon Roosen (SR), Servie
Beekmans (SB), Michael van Eijk (MvE).

Afwezig

: 11 afmeldingen

Afwezig bestuur

: Paul Bogaers (PB)

Voorzitter

: Willem van der Putten (WP)

Notulist

: Sharon Roosen

Agenda
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9.
10.

Opening
Notulen ALV 1 juli 2011
Acties punten ALV 1 juli 2011
Ingekomen stukken
Stukken ter stemming
Financieel verslag
Rondvraag
Afsluiting
Actielijst
Presentie en machtigingslijst

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur
In de vorige ALV heeft Rob Tilemans de vraag gesteld of het wel mogelijk was om bepaalde zaken ter
stemming te brengen(artikel 12.9 en 12.10 van de statuten) Destijds hebben we de vergadering tijdelijk
opgeschort om het een en ander n.a.v. de regelementen na te kijken. Destijds zijn we er niet helemaal
uitgekomen. Destijds is besloten om toch door te gaan met de ALV er vanuit gaande dat het allemaal
rechtsgeldig zou zijn.
WP heeft omtrent desbetreffende artikelen opheldering bij de reglementscommissie (Rob van Poppel)
opgevraagd.
Alleen wanneer er bepaalde onderwerpen niet door de voorzitter ter stemming / ter tafel worden
gebracht kan door aanwezigheid van meer dan de helft van alle leden als nog over desbetreffende

onderwerp gestemd worden. Wanneer in de aankondiging van de ALV de te stemmen punten worden
toegelicht is het de keuze van desbetreffende lid om aanwezig te zijn. De aanwezige leden zijn dan
gerechtigd om over desbetreffende punt te stemmen.
2. Notulen ALV 1 juli 2011
Er zijn géén opmerkingen ten aanzien van de vorige notulen.
De notulen van de vorige ALV zijn goedgekeurd.
3. Acties punten ALV 1 juli 2011
3.1. Reglementen in kaart brengen:
* De reglementen zijn door Rob van Poppel aangepast met de laatste wijzigingen en staan sinds begin
van de competitie op de site.
* De regels m.b.t. strafpunten worden zoals in de vorige ALV aangegeven strikt uitgedeeld door de
competitieleiding. Ook wanneer er strafpunten uitgedeeld zijn, hoe spijtig dan ook is er over het
algemeen ook door de teams wie strafpunten hebben ontvangen alle begrip.
* Enkele aanpassingen vanuit het bestuur conform de reglementen zijn:
* Bekendmaking van locatie en tijdstip loting beker.
* Punt 9 en 10 van de notulen standaard opgenomen in de notulen.
* M.b.t. 3-punten systeem zullen de hoogtes van de strafpunten herzien worden.
Met ingang van komend seizoen gaat het 3-punten systeem van start. Hierdoor moeten we de hoogtes
van de diverse strafpunten herzien. Deze staan dan niet meer in verhouding. Over het algemeen
hebben we getracht waar 10 strafpunten staan (maximale score wedstrijd in huidige systeem) om te
zetten in 3 strafpunten (maximale score nieuwe systeem).
 4.6.2d Meer dan 5 wedstrijden verzetten. Dit was 2 strafpunten en willen wij omzetten naar 1
strafpunt.
 4.6.5 / 4.12.5 Te laat doorgeven van de wedstrijdresultaten. Dit was 2 strafpunten (oplopend
met 1 bij elke extra overtreding) en willen wij omzetten naar 1 strafpunt per keer.
 4.11.4 Afwezigheid team. Dit was 10 strafpunten en willen wij omzetten naar 3 strafpunten.
STEMMING: Zoals hierboven beschreven mutaties doorvoeren. Ofwel 10 punten worden 3 en 3
worden 1 (in de volgende ALV zullen alle wijzigingen zijn aangepast en de aangepaste tekst en inhoud
ter goedkeuring ter stemming gebracht worden – RvP zal deze gaan uitwerken).
Voor:
45
Tegen:
3
Blanco:
1
Dit punt is door de ALV goed gekeurd.
* Leden pas.
In de reglementen is m.b.t. de geldigheidsduur van de pasjes de bepaling “Uitgesteld tot nader order”
opgenomen. Het betref artikel 2.5.6.
In het verleden zouden deze pasjes om de 5 jaar vervangen moeten worden. Wij willen voorstellen om
de pasjes voor onbepaalde tijd geldig te laten zijn. Tevens willen wij alle leden in de gelegenheid
stellen om éénmalig gratis een nieuwe pas aan te vragen (hiervoor dient natuurlijk wel een pasfoto
voor te worden ingeleverd). Bij verlies van de pas zullen wij € 5,00 in rekening brengen voor het
maken van een nieuwe pas.
STEMMING: Vanaf heden zijn alle pasjes voor onbepaalde tijd geldig en kan ieder (bestaand) lid
éénmalig een nieuwe pas krijgen. Bij verlies zijn de kosten voor het verkrijgen van een nieuwe pas
€5,00.

Voor:
Tegen:
Blanco:

46
3
1

Dit punt is door de ALV goed gekeurd.
* Artikel 4.3.1 geeft aan dat wij officieel de competitie in moeten delen volgens het piramide systeem.
Dit systeem is al jaren in de laagste divisie niet meer gehanteerd. In veel situaties ook niet wenselijk.
Vandaar dat we dit punt uit reglementen willen halen. Jaarlijks worden de promotie /
degradatieregelingen bepaald en is het verstandigste om dan te bekijken hoe de lagere divisies worden
opgesplitst.
STEMMING: De competitie indeling hoeft niet perse van boven tot aan beneden aan het piramidesysteem te voldoen.
Voor:
47
Tegen:
0
Blanco:
4
Dit punt is door de ALV goed gekeurd.
3.2 Spelsysteem ere en 1e divisie.
Hiervoor bestond de mogelijkheid om voorstellen en ideeën in te dienen. Vanuit de ingekomen
stukken hebben wij uiteindelijk ervoor gekozen om voor zowel de ere als 1e divisie een aparte
stemming te houden. Het is namelijk niet noodzakelijk dat beide divisies volgens hetzelfde systeem
spelen.
De keuze per divisie zal bestaan uit:
A) Belgische systeem:
a. 4 singels
b. 2 koppels
c. 4 singels
i. Allen per ronde apart in te vullen en onafhankelijk van elkaar
B) Aan huidige systeem een Captainsgame (Singel 501/5) toe te voegen. Deze te laten spelen
door op dat moment aan te wijzen speler. Deze singel telt niet mee voor het persoonlijk
klassement.
C) In huidige systeem teampartij laten vervallen. Toevoegen van ½ Round robin en een
Captainsgame (conform punt b)
a. Round betekent dat alle basisspelers om beurten 1 leg spelen tegen totdat 1 team 5 legs
heeft. Een speler zal niet twee maal tegen dezelfde speler aantreden tijden.
Het spelformat met de meeste stemmen zal doorgevoerd worden.
STEMMING 1E DIVISIE:
Eerste ronde stemming:
Optie A:
4
Optie B:
18
Optie C:
13
Blanco:
11
Tweede ronde stemming:
Optie B:
25
Optie C:
16
Blanco:
11
Door de ALV is voor de 1e divisie gekozen voor spelformat B.

STEMMING ERE DIVISIE:
Eerste ronde stemming:
Optie A:
4
Optie B:
8
Optie C:
14
Blanco:
24
Tweede ronde stemming:
Optie B:
7
Optie C:
22
Blanco:
24
Door de ALV is voor de Eredivisie gekozen voor spelformat C.
3.3 Aantal wisselspelers.
Roland van de Nieuwenhuijzen heeft verzocht tot de mogelijkheid om meer dan 2 spelers per
wedstrijd te mogen wisselen.
STEMMING: Het aantal wissels van 2 naar 4 spelers te verhogen.
Voor:
22
Tegen:
19
Blanco:
9
Dit voorstel is door de ALV goedgekeurd.
3.4. Hoe lang het duurt om nieuwe spelers in te schrijven.
Momenteel wordt een speler per direct geaccepteerd en moet de betaling binnen 1 week op de
rekening van de TDV staan. Voor het komende seizoen zal Michael van Eijk (MvE) bekijken of het
ook via Ideal kan.
3.5 Kascommissie uitnodigen.
Dit heeft even op zich laten wachten. Enkele reden hiervan zijn:
 Opzet nieuwe competitie / digitale verwerking samen met MvE
 Totaal beleidsplan geschreven waarin de regels en afspraken zijn vast gelegd.
o Deze is voor een ieder bij WP in te zien
 De cijfers zullen vandaag gepresenteerd worden (wanneer gereed met toevoeging van
kascommissie).
 De afronding vindt rond december / januari plaats en zal vanaf heden ieder jaar in september
worden gecontroleerd.
3.6 Contributie verlaging.
In de vorige ALV is gevraagd om contributie verlaging. Uit onderzoek is gebleken dat het landelijke
gemiddelde op € 45,00 per lid zit. Ofwel de TDV is nog aan de lage kant. Daarnaast willen we
jaarlijks iets overhouden om zo om de 5 jaar een mooi jubileum feest te geven en of andere
onvoorziene kosten te kunnen verantwoorden.
Er zal geen verlaging van de contributie plaats vinden.
3.7 Bekerloting, agenda en speelweken op de site zetten.
Dit is bij aanvang van de competitie gebeurd. Tevens is de finale dag 26 mei ook al bekend. Binnen
kort zullen we ook de methode en data van inschrijven nieuwe seizoen kenbaar maken.

4. Ingekomen stukken
Mededelingen vanuit het bestuur:
 ALV zal vanaf heden jaarlijks in januari (winterstop) en juni/juli (zomerstop) plaats vinden. In
de ALV van januari zullen de cijfers van afgelopen boekjaar gepresenteerd worden en de
begroting voor het nieuwe seizoen zal in de ALV van juni/juli toegelicht worden.
 Het totale verhaal van de banencontrole wordt nog bekeken door het bestuur.
 Alle ideeën voor het 30 jarig bestaan van TDV zijn welkom, Rob Tilemans heeft zich
aangemeld voor deze commissie.
 Iedereen is van harte welkom tijdens de bekerloting op 16-01-2012.
Ingezonden stuk Francois van Stappershoef:
Voorstel om in de reglementen op te nemen dat vanaf het nieuwe competitie seizoen alle partijen
verplicht moeten worden uitgespeeld.
Hierover worden zoveel mogelijk meningen en uitingen verzameld en indien zinvol wordt hier in de
volgende ALV een punt ter stemming van gemaakt.
5. Stukken ter stemming
Des betreffende punten zijn reeds bij overige paragrafen beschreven / vast gelegd.
6. Financieel verslag
Rob van Poppel heeft het verslag niet van tevoren ingezien en vindt dat er niet over gestemd kan
worden.
Er wordt een manier gezocht om voor aanvang van de ALV het financieel verslag in te laten zien door
de leden.
Er is besloten om tijdens de volgende ALV te stemmen over het financieel verslag. Een samenvatting
zal bij de uitnodiging bijgevoegd worden, zodat een ieder de kans heeft gehad om de cijfers in te zien.
De detail gegevens kunnen op afspraak ingezien worden bij de penningmeester. Verder zal jaarlijks in
de ALV zomer de begroting voor het nieuwe jaar besproken worden en in de winter ALV de cijfers
van afgelopen seizoen.
7. Rondvraag
Wat gebeurt er als een team de wedstrijd afzegt via voicemail of sms maar nog geen tegenbericht heeft
ontvangen van de tegenstander?
Een wedstrijd kan alleen in overleg verzet worden dus niet via voicemail of sms.
Bij problemen en/of vragen altijd contact opnemen met de wedstrijdleiding.
Rob van Poppel geeft aan dat er voor de handhaving van inhaalwedstrijden een concreet voorstel
ingediend moet worden wat ter stemming gebracht kan worden.
Er staan momenteel geen sancties op het niet op tijd inhalen van wedstrijden.
8. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.
9. Actielijst n.a.v. ALV 13 januari 2012
-

Ledenpassen
Voorstel indienen handhaving regelgeving inhaalwedstrijden
Ingekomen stuk van Francois van Stappershoef terugkoppelen i.v.m. eventuele stemming
Financieel verslag
Rapportage banencontrole en regels toelichten
Aangepaste tekstuele regels reglement ter goedkeuring

