Vastgesteld
verslag

Algemene
Ledenvergadering

Datum

18 juni 2016

Kenmerk

160618 DV

Locatie

Hercules SC Zaandam

Aanwezig

Erik van Nek (Vz)
Peter Loos (Pm)
Martin Prins (WSec)
Richard van Slooten
(Wnd Secr)
10 leden
zie presentielijst

Afwezig

Peter Raven (Sec)

1. Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering. De voorzitter vraagt
alle aanwezigen de presentielijst te tekenen. Deze maakt als bijlage A onderdeel uit van
deze notulen. Tevens wijst de voorzitter de aanwezigen op de beschikbaarheid van de diverse documenten (Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat, Financieel Jaarverslag en Jaarverslag Secretariaat) die op deze vergadering behandeld zullen worden.
2. Mededelingen
- Bestuurslid Peter Raven ontbreekt vanwege vakantie.
- Vanuit de leden zijn 2 afmeldingen voor de ALV ontvangen.
- de DBZP toernooiencyclus wordt behandeld bij punt 14.
3. Goedkeuring notulen 20 juni 2015
Het conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 juni 2015 wordt
ongewijzigd vastgesteld.
4. Ingekomen post
Er is geen ingekomen post.
5. Jaarverslag penningmeester en begroting 2015/2016
De penningmeester heeft een jaarverslag ingebracht, die onder de aanwezige leden is
verspreid. Dit verslag bevat het resultaat van de begroting van boekjaar 2015/2016, het
toont de stand van zaken van de liquide middelen en het bevat de begroting van boekjaar
2016/2017. Dit jaarverslag wordt als bijlage B bij de notulen gevoegd.
De kascontrolecommissie, bestaande uit Martin van Exter en Rob Groot (beiden aanwezig) hebben geen onjuistheden of onvolledigheden in de financiële administratie
aangetroffen en adviseren de ALV het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beleid. Hierop neemt de ALV de volgende besluiten:
a. het financieel verslag van de penningmeester wordt goedgekeurd;
b. het bestuur wordt décharge verleend over het financieel beleid in boekjaar
2015/2016;
c. de begroting voor seizoen 2016/2017 wordt vastgesteld conform het voorstel van de
penningmeester.

6. Verkiezing kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestond tijdens seizoen 2015/2016 uit Martin van Exter en Rob
Groot. Zij stellen zich terstond herkiesbaar om voor seizoen 2016/2017 het werk van de
kascontrolecommissie voort te zetten.
Er zijn geen tegenkandidaten, noch bezwaren vanuit de ALV. Beide heren zijn daarmee
per direct herkozen. Het bestuur dankt hen voor hun werk voor het afgelopen seizoen en
voor hun bereidheid de werkzaamheden voort te zetten.
7. Jaarverslag secretaris
Bij afwezigheid van Peter Raven licht Richard van Slooten het verslag van het
secretariaat toe. Dit verslag wordt aIs bijlage C bij de notulen gevoegd.
8. Jaarverslag wedstrijdsecretaris
De wedstrijdsecretaris heeft van seizoen 2015/2016 een verslag gemaakt. Dit wordt als
bijlage D bij de notulen gevoegd. Het verslag is ter vergadering voorgelezen.
In reactie op de toelichting vraagt Mark van Dijk of het mogelijk is om volgende keer de
uitslagen van de bekerfinale te publiceren op de site. Dat is dit jaar niet gebeurd. Het bestuur stelt vast dat dit inderdaad niet het geval is en geeft aan dat dit volgend jaar wel zal
gebeuren. (actiepunt: bestuur)
9. Verslag tuchtcommissie en samenstelling 2016/2017
Namens de tuchtcommissie voert Niels Delvers het woord. Hij geeft aan dat er in seizoen
2015/2016 geen tuchtzaken ter behandeling zijn voorgelegd.
Afgelopen seizoen hebben Chantal Herfkens en Remi Schiffers de tuchtcommissie verlaten. Remco van Eijden heeft het bestuur gemeld toe te willen treden. De tuchtcommissie
bestaat daarmee uit: Remco van Eijden, Anja Stuurman, Niels Delvers en Arjan de Boer.
Gelet op de gewenste samenstelling (in ieder geval een oneven aantal, minimaal 5, maar
liever 7 leden) zijn er dus vacatures.
Het bestuur doet bij deze een oproep aan de leden om zich kandidaat te stellen voor een
plek in de tuchtcommissie. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur of bij leden van de tuchtcommissie. De vacatures zullen op de site worden vermeld. (actiepunt:
bestuur)
10. Bestuursverkiezing
In de oproeping/uitnodiging voor de ALV stond ter toelichting bij dit punt dat:
- Peter Raven aftreedt, maar zich terstond verkiesbaar stelt;
- dat het bestuur een bindende voordracht doet om Richard van Slooten te benoemen tot
bestuurslid met ingang van seizoen 2015/2016, zodat hij zijn oorspronkelijke termijn
(2014/2017) kan afmaken.
Er zijn geen tegenkandidaten. De ALV benoemt zowel Peter Raven als Richard van Slooten.

11. Controlecommissie
Het afgelopen seizoen is voor het eerst gewerkt met een controlecommissie. Deze is belast met baancontroles en met controle van wedstrijden. Namens de controlecommissie
geeft Mark van Dijk een toelichting op de verrichte werkzaamheden.
Alle banen die in 2015/2016 gebruikt werden voor wedstrijden, zijn voorzien van een
DBZP schildje. Deze zijn aanvankelijk onder voorbehoud van goedkeuring verleend. Veel
banen zijn inmiddels herkeurd. Bij controle/herkeuring zijn een paar kleine zaken aan het
licht gekomen, die allemaal door de locatiebeheerders naar tevredenheid zijn opgelost.
In diverse divisies zijn wedstrijden bezocht voor controle. Hierbij zijn geen ongeregeldheden aan het licht gekomen.
Op 23 juni 2016 komt de controlecommissie samen om afspraken c.q. een planning te
maken voor seizoen 2016/2017.
Het bestuur dankt de controlecommissie voor haar werkzaamheden en voor de voortzetting daarvan in seizoen 2016/2017.
12. Brabantcup
Als één van de captains van het DBZP Brabantcupteam doet Martin van Exter verslag
van seizoen 2015/2016.
prestaties
Het team is de poules goed doorgekomen, heeft ook een kwartfinale gewonnen, maar is
uitgeschakeld in de halve finale. Toch een knap resultaat.
team
In sociaal opzicht loopt het goed. Het is één team en het is gezellig. Martin stelt op de
ALV de vraag aan de leden om vooral mee te denken over de selectie en selectiecriteria
voor samenstelling van het Brabantcupteam, zodat het ook echt een DBZP aangelegenheid blijft. Ideeën kunnen worden gemeld bij Martin van Exter en/of bij de bond. Verder
wordt aangegeven dat publiek bij wedstrijden van harte welkom blijft.
financieel
Het afgelopen seizoen is er voor het eerst gewerkt met een eigen bijdrage voor busreizen.
Dat is zonder problemen verlopen. Voor volgend seizoen is er mogelijk een nieuwe sponsor. Wellicht kan hiermee iets worden gedaan richting de DBZP of voor aanschaf van
shirts.
13. Vaststellen contributie 2016/2017
Besloten wordt om de contributie ongewijzigd, dus op € 17 per lid, te houden.
14. Competitie volgend seizoen en DBZP toernooien
Het verslag van de wedstrijdsecretaris (Bijlage D) bevat ook informatie over volgend seizoen. Dit wordt door de wedstrijdsecretaris toegelicht.

15. DBZP toernooien (toegevoegd)
Dit jaar is de DBZP toernooiencyclus van start gegaan. De voorzitter en penningmeester
geven een toelichting. Er zijn diverse toernooien gehouden en gemiddeld was de opkomst
16 spelers, verdeeld over een A- en een B-ranking. Volgend seizoen zal de cyclus worden
vervolgd. Er zijn wel verbeteringen/veranderingen ten opzicht van dit seizoen. Zo wil het
bestuur onder meer gaan werken met vaste toernooileiders. Nadere informatie volgt.
16. Rondvraag
- Gert Bus vraagt of voor volgend jaar (seizoen 2017/2018) de inschrijfdatum naar achteren kan worden geschoven. Het bleek voor zijn team lastig om voor de vastgestelde datum een team in te schrijven. Namens het bestuur is hierop afwijzend gereageerd. Uit organisatorisch oogpunt (het indelen van de diverse competities, het bepalen van play-off
wedstrijden) is verschuiven naar achteren niet mogelijk. Daarnaast hanteren andere bonden een vergelijkbare termijn.
- Mark van Dijk vraagt hoe het mogelijk is dat er op één avond in ’t Zonnetje 4 teams een
thuisavond in de beker bleken te hebben. Hierop geeft de wedstrijdsecretaris aan dat dit
niet de oorspronkelijke planning is. Dit kan alleen als teams zelf hun wedstrijd hebben
verplaatst.
- Gert Bus geeft aan dat het in bepaalde situaties handig is om dispensatie van spelers
tijdens de competitie mogelijk te maken. Dit voorstel wordt besproken, maar afgewezen.
Dit om competitievervalsing te voorkomen.
- Anja Stuurman vraagt tot slot aandacht voor het feit dat Martin Prins zich al jarenlang inzet als bestuurslid voor de DBZP. Sterker nog: al meer dan 25 jaar. Zij stelt voor Martin
Prins te benoemen tot erelid van de bond. Hiermee gaan de ALV en het bestuur akkoord.
Martin heeft een bos bloemen van Anja en een plaquette van de bond ontvangen, als
dank voor zijn jarenlange inzet.
17. Sluiting
Actiepuntenlijst
Agendapunt
160618.08
160618.09

Onderwerp
Publiceren uitslagen bekerwedstrijden op de site
Openstellen vacatures tuchtcommissie

Bijlagen:
Bijlage A / presentielijst
Bijlage B / jaarverslag penningmeester
Bijlage C / jaarverslag secretariaat
Bijlage D / jaarverslag wedstrijdsecretaris

Door wie
Bestuur
Bestuur

Realisatie

