Notulen ALV 18 januari 2013.
Aanwezig
Aanwezig bestuur
Afwezig

Aantal leden 23 – geen machtigingen
Willem van der Putten, Michael van Eijk,
Servie Beekmans en Sharon Roosen.
18 teams, Bram Roosen, Wil vd Mierden, Rob Jansma.

Voorzitter
Notulist

Willem van der Putten
Sharon Roosen

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Notulen ALV 24 augustus 2012
Ingekomen stukken & bespreek punten vanuit bestuur
Financieel verslag
Rondvraag
Afsluiting

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur.

2. Notulen
Er zijn verder geen aan of opmerkingen op de notulen van 24 augustus 2012.
Goedkeuring notulen vorige ALV:
Voor 23
Tegen 0
Blanco 0
Notulen vorige vergadering zijn akkoord bevonden.

3. Ingekomen stukken & bespreekpunten vanuit bestuur
3.1 Secretaris
Sharon Roosen is sinds 2004 lid van het bestuur en sinds 2006 actief in de functie van secretaris.
Volgens onze reglementen wordt telkens iemand aangesteld voor een periode van 3 jaren. Bij de
komende ALV verloopt het termijn van Sharon. Gelukkig heeft zij zich herkiesbaar gesteld. Wij willen
dan ook op deze ALV stemmen voor een langer verblijf van Sharon in het bestuur.
Stemming voor verkiezing Sharon Roosen als secretaris:
Voor 22
Tegen 0
Blanco 1
Akkoord bevonden.

3.2 Persoonlijk klassement
Momenteel wanneer een team uit de competitie wordt gehaald of zelf stopt vervallen de behaalde
punten van desbetreffende teams. Echter bij het persoonlijk klassement gebeurt dit niet. Vanuit de
wedstrijdleiding is het verzoek gekomen om dan ook de resultaten van het PK te laten vervallen.
4.15.4 Indien een team uitgesloten wordt van verdere deelname aan de competitie, dan
vervallen alle punten die uit de wedstrijden van het desbetreffende team zijn
behaald met uitzondering van de persoonlijk behaalde punten van de spelers.
Hiermee worden tevens de registraties van de leden van dat team doorgehaald.
Stemming voor finishes behouden en PK laten vervallen bij uitsluiting deelname competitie:
Voor 21
Tegen 0
Blanco 1
Beschreven aanpassingen zijn akkoord bevonden.

3.3 Te laat komen.
Vanuit de wedstrijdleiding willen we een duidelijkere definitie hebben voor ‘wat is te laat’.
4.11.1 Een team dat te laat komt voor een wedstrijd, wordt geacht afwezig te zijn
geweest.
Voorstel is om de definitie ‘wat is te laat’ te wijzigen naar: 15 minuten na aanvang afwezig.
Stemming voor dit voorstel:
Voor 20
Tegen 3
Blanco 0
Beschreven aanpassing is akkoord bevonden.

4. Financieel verslag
Het financieel verslag betreft de cijfers van het seizoen 2011-2012. De cijfers worden door Servie
Beekmans (penningmeester) toegelicht.
De kascommissie heeft de cijfers goedgekeurd.
Opmerking m.b.t. omschrijving NDF afdracht, deze omschrijving wordt per heden aangepast naar
NDB afdracht.
Competitiekosten zijn gedaald door o.a. minder competitieleiding vanwege het nieuwe systeem van
teambeheer.

Willem van der Putten is toegetreden tot de kascommissie van de NDB.
Wanneer hier meer over bekend is zal hij het een en ander op de ALV toelichten/bespreken.

Het financieel verslag wordt voor akkoord gestemd:
Voor 16
Tegen 0
Blanco 5
Financieel verslag is goedgekeurd.

5. Rondvraag

Geen vragen voor de rondvraag.

6. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.

