Notulen ledenvergadering
Datum
Plaats
Aanvang
Aanwezig
Afwezig
Notulen

24 januari 2018
Indoor-Sportcentrum, Eindhoven
20:00 uur
Zie presentielijst
Zie presentielijst
Secretaris Piet Salens

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Vaststellen agenda
Notulen ledenvergadering 11 september 2017
Mededelingen en ingekomen stukken door voorzitter
Mededelingen en ingekomen stukken door secretaris
Scheidsrechterszaken door de Hoofdscheidsrechter
Verloop competitie door de competitieleider
Financiën en begroting 2018–2019 door penningmeester
Rondvraag
Sluiting

1.

Opening.

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

Vaststellen agenda.

De agenda wordt goedgekeurd.
3.

Notulen ledenvergadering 11 september 2017.

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen en worden derhalve goedgekeurd.
Voorzitter bedankt de secretaris hiervoor.
4.

Mededelingen en ingekomen stukken door voorzitter.






Ton de Kort, voorzitter van de Commissie van Beroep legt om gezondheidsredenen per direct zijn
taken neer. Marcel dankt Ton voor zijn inzet en wenst hem een spoedig herstel toe.
Gegadigden om deze taak op te pakken worden verzocht zich hiervoor bij het bestuur te melden.
De Commissie komt jaarlijks 3 á 4 maal bij elkaar.
Sinds kort is de website vernieuwd door het bedrijf Ninebits.
Het bestuur is bezig om het 50 jarig bestaan op gepaste uiting te geven.

5.

Mededelingen en ingekomen stukken door secretaris.

Spelerspassen aanvragen kan tot 1 maart a.s.
Voor iedere woensdag aanvragen via mail secretariaat@nzvb.nl.
Foto’s in JPG bestand aanleveren. Kopie van paspoort, rijbewijs of ID wordt niet geaccepteerd.
Spelerspasje kan de e.v. maandag erna worden opgehaald op het Bondsburo tussen 19.00 en
21.00 uur. Kosten € 5,00 per pasje. Lever de oude stamkaart in. Men ontvangt een nieuwe en ook
nieuwe wedstrijdformulieren.
Wedstrijdformulieren op? Geef dit door aan het secretariaat.
6.

Scheidsrechterszaken door de Hoofdscheidsrechter.

Het komt nog steeds voor dat de spelerslijsten aan de wedstrijdtafel worden ingevuld. Dit is storend
voor de tijdwaarnemer dus a.u.b. alvast op een andere plek voorbereiden!
De kleedkamers worden niet afgesloten i.v.m. veiligheid.
7.

Verloop competitie door de competitieleider.

Er zijn weinig afmeldingen.
8.

Financiën en begroting 2018–2019 door penningmeester.

Het bestuur gaat akkoord met de door de penningmeester gepresenteerde begroting, gemaakt op 100
teams. Er zal geen contributieverhoging plaats vinden.
De voorzitter vraagt akkoord voor de begroting aan de aanwezige leden. Deze gaan akkoord.

9.

Rondvraag.

Er wordt door de aanwezigen geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
10. Sluiting.

Vanuit de vergadering komen geen vragen of opmerkingen.
Bij het sluiten van de vergadering spreekt de voorzitter zijn zorgen uit over de geringe opkomst van
slechts 40 personen.
Aan de aanwezigen het verzoek om in hun omgeving mensen aan te sporen om zich met een team aan
te melden bij de NZVB.
Tenslotte wenst de voorzitter iedereen nog een prettige voortzetting van het seizoen toe.

