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Opening
Vaststellen agenda
Notulen ledenvergadering 9 september 2013.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Verloop competitie.
Financiën en begroting 2014 – 2015
Verlengen termijn tijdelijk bestuurslid ICT zaken.
Rondvraag.
Sluiting.

1.

Opening.

De voorzitter heet iedereen welkom en verzoekt om de GSM uit te schakelen. De secretaris verzoekt
iedereen, indien dit nog niet is gebeurd, zijn handtekening te plaatsen op de presentielijst.
2.

Vaststellen agenda.

De agenda wordt goedgekeurd.
3.

Notulen ledenvergadering 9 september 2013.

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen. Zij worden derhalve goedgekeurd. De voorzitter
bedankt de opsteller hiervoor.
4.

Mededelingen en ingekomen stukken.

 Waardevolle spullen.
Laat geen waardevolle spullen achter, zoals horloges bankpassen en andere zaken.
Dit voorkomt een hoop ellende.
 Filmen is toegestaan mits de coach of aanvoerder van de tegenpartij geen bezwaar maakt.
 Het afhalen van spelerspassen bij de secretaris thuis behoort tot het verleden.
 Het Jan Dankers Toernooi wordt gehouden op maandag 12 mei aanstaande.
 Het Piet Salens Toernooi wordt gehouden voor aanvang van de 1e Bekeronde.
5.

Verloop competitie.

Competitie verloopt goed.
Er zijn straffen uitgedeeld van 6 tot 9 wedstrijden schorsing. Buiten deze zaken heeft het bestuur extra
straffen uitgedeeld. Het betreft spugen en zware beledigingen naar de scheidsrechter toe.
De secretaris doet een beroep op de teams om zelf maatregelen te nemen door dergelijke zaken binnen
het team te bespreken in kleedkamer of elders. Sport is emotie. Een scheidsrechter heeft het recht om
een wedstrijd te staken.
6.

Financiën en begroting 2014–2015.

De penningmeester geeft een overzicht van de stand van zaken:
Zoals het zich nu laat aanzien ontstaat er een klein tekort op de begroting.
Dit komt door de verhoging van de zaalhuur en de tijdelijke toevoeging van bestuurslid belast met ICT
zaken. Het huidige systeem is sterk verouderd en is in gebruik sinds 2003. Investeringen voor de
toekomst zijn noodzakelijk voor de continuïteit.
Het bestuurslid ICT gaat dit proces begeleiden. Het nieuwe systeem kan poules genereren van maximaal
12 teams. Ook kan in een keer de hele competitie voor een heel of half seizoen worden gemaakt.
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Op de vergadering van september zal hierover meer informatie volgen.
De penningmeester stelt voor om de contributie per team met 25 euro te verhogen.
Dat wordt voor seizoen 2014-2015 dan 685 euro. Overige kosten blijven ongewijzigd.
De vergadering gaat met deze verhoging akkoord.
Tenslotte meldt de penningmeester dat de ING een donatie van 750 euro heeft gedaan.
Het bestuur heeft de ING hiervoor bedankt en zal het bedrag goed besteden.
7.

Verlenging termijn tijdelijk bestuurslid ICT zaken.

Bas werkt beroepsmatig in de ICT. Onlangs is de server uit de lucht gegaan. Bas noemt dit een oud
beestje. De database is niet meer van deze tijd.
Het streven is om met ingang van het seizoen 2015–2016 met een volledig nieuw systeem te gaan
werken. Vanaf januari 2015 wordt met de nieuwe CompetitieManager proef gedraaid.
De vergadering verleent toestemming om Bas nog een jaar deze functie binnen het bestuur te laten
uitoefenen.
8.

Rondvraag.

Hoofdscheidsrechter:
Vanuit het scheidsrechterkorps is het verzoek gekomen om de tijdklok in de Kemphaan niet meer te
laten meelopen. Reden teams kunnen hier onsportief gebruik van maken.
Het bestuur gaat hiermee akkoord.
Intrappen langs de zijlijn is niet toegestaan. Dit is storend voor scheidsrechter en spelende teams.
Op de spelersbank mogen een coach, verzorger en maximaal 3 wisselspelers aanwezig zijn.
Ieder ander persoon wordt beleefd doch dringend verzocht plaats te nemen op toeschouwersplaats.
Denk er ook aan dat er Nederlands wordt gesproken. Spugen en bedreigingen naar spelers en
scheidsrechter zijn uit den boze!
Secretaris:
De postbus is opgeheven met ingang van 1 juli. Kijk voor het nieuwe adres op de website.
9.

Sluiting.

Vanuit de vergadering komen geen vragen of opmerkingen.
Nadat de voorzitter een ieder nog een verder sportief seizoen heeft toegewenst sluit hij de vergadering.
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