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1.

Opening

De voorzitter heet iedereen welkom. Hij verzoekt om niet te roken en alle telefoons uit te
zetten. Er zijn teams die bij binnenkomst nog niet getekend hebben.
Ik verzoek jullie dit alsnog te doen anders volgt er een boete.
2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3.

Notulen Ledenvergadering van 10 september 2008

Over de notulen zijn geen aan c.q. opmerkingen. De voorzitter arresteert de notulen en
bedankt secretaris.
4.

Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn ook geen ingekomen stukken.
Het huidige seizoen loopt goed. Het bestuur heeft de indruk dat men tevreden is.
2 teams hebben zich door allerlei oorzaken teruggetrokken.
V.w.b. de reglementen: Huishoudelijk - Tuchtreglement – Wedstrijdreglement en
Spelregels het volgende:
Bovengenoemde reglementen worden op de site geplaatst maand mei – juni.
Een ieder kan ze lezen en op de vergadering in september met aan- c.q. opmerkingen of
wijzigingen komen.
Na goedkeuring worden ze gedrukt en ontvangt elke contactpersoon een exemplaar.
Penningmeester Jan Tops maakt melding van het volgende:
Aan het einde van het seizoen leg ik mijn functie als penningmeester neer. Ik kan mijn
functie niet meer uitoefenen zoals ik het voorsta. Voor mij gaat het zakelijk belang voor.
Gerrit:
Jan, je hebt jaren deel uitgemaakt van het bestuur. Wij vinden het bijzonder jammer,
maar respecteren je besluit. Mogelijk dat je in de naaste toekomst nog terugkomt in het
bestuur. Wij zullen op zoek gaan naar een nieuwe penningmeester. Op de vergadering in
september hopen wij de nieuwe penningmeester aan de leden voor te stellen.
Aandachtpunten vanuit de scheidsrechtersvergadering:
Inleveren wedstrijdformulieren 5 min. voor aanvang wedstrijd.
3 wisselspelers op de bank
coach wisselen is niet toegestaan
aanvoerders zijn verantwoordelijk voor het zetten van handtekening.
Let hierbij dat de uitslag goed staat vermeld.
Strafzaken: In ieders belang het verzoek om een verweerschrift te maken.
Dit kan duidelijkheid verschaffen aan de strafcommissie.
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Er zijn grensrechters die het niet zo nauw nemen met hun functie.
Hoofdscheidsrechter verzoekt naar de teams toe hier wat meer aandacht aan te
schenken. Dit is in ieders belang.
5. Verloop competitie
Competitie loopt naar wens. Er zijn relatief weinig afzeggingen.
20 april in Sporthal Tivoli wordt de bekerfinale gespeeld.
Periode 4 staat vanaf 9 maart op de website.
Het Jan Dankers toernooi wordt gespeeld op maandag 18 mei a.s.
Alle Kampioenen ontvangen een uitnodiging. Na afloop de prijsuitreiking van het seizoen.
6. Financiën
In de vergadering van september heb ik aangegeven dat de balansrekening van het
seizoen 2007-2008 nog niet gereed was. De oorzaken hiervan zijn divers.
Zij is nu klaar. Wie belangstelling heeft er liggen er klaar.
De begroting 2008 – 2009 zal weinig verschillen met die van het afgelopen seizoen.
De contributie wordt verhoogd (3% index).
Er zullen meer kosten zijn i.v.m. 40 jarig bestaan.
Boetes worden niet verrekend met de borg.
Nogmaals wijs ik iedereen er op om zijn contributie voor het volgende seizoen te
voldoen. De contactpersonen zijn hiervoor verantwoordelijk.
Niet betalen is niet voetballen.
Jan Bastiaans:
Het is een helder verhaal van de penningmeester doet zeker voor wat betreft de
betalingen.
7. Rondvraag
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.
8. Sluiting
Voorzitter:
Ik wens jullie nog een sportieve voortzetting van het seizoen toe en sluit hierbij de
vergadering.
Piet Salens
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