
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
01. Opening 
Richard heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering. Hij vraagt een minuut stilte, 
ter nagedachtenis aan de leden, familieleden en vrienden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.  
 

02. Mededelingen 
Richard begint met enkele mededelingen, alvorens de agenda wordt vastgesteld. 
 
Zie bijlage 2 “Terugblik en vooruitblik voorzitter” 
 
Vaststelling agenda 
 

1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen post 
3. Goedkeuring notulen van 20 juni 2020 
4. Jaarverslag penningmeester 2020/2021, begroting 2021/2022 en verslag kascontrolecommis-

sie 
5. Verkiezing kascontrolecommissie 
6. Vaststellen contributie 2022-2023 (zie toelichting) 
7. Verslag Tuchtcommissie, samenstelling en vacatures 2020/2021 
8. Verslag Controlecommissie, samenstelling en vacatures 2020/2021 

Pauze 
9. Jaarverslag Secretariaat 2020/2021 
10. Jaarverslag wedstrijdsecretaris 2020/2021 en vooruitzicht seizoen 2021/2022 
11. Bestuursverkiezing (zie toelichting) 
12. Brabantcup 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 

 
Aanmeldingen 
 
Naast de 5 leden van het bestuur konden er maximaal 25 leden aanwezig zijn bij de ALV. Uiteindelijk 
hebben 10 leden de weg gevonden naar De Admiraal (zie bijlage 1; de intekenlijst). 
 
Ingekomen post 
 
Geen ingekomen post 
 

Definitief 
verslag 

Algemene 
Ledenvergadering 

  
Datum 4 september 2021 

 
Kenmerk 20210904 Notulen ALV 

DBZP concept 
 

Locatie Partycentrum  
De Admiraal 
 

Aanwezig Bestuur: 
Richard van Slooten (Vz) 
Peter Loos (Pm) 
Martin Prins (WSec) 
Agnes Aupers (Sec) 
Nicky Stengewis 
Leden: 
Zie presentielijst 
(zie bijlage 1) 

  



 

 
  
03. Goedkeuring notulen 20 juni 2020 
De notulen van de ALV van 20 juni 2020 worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 

04. Jaarverslag penningmeester 2020/2021 en begroting 2021/2022 
Peter Loos licht zijn jaarverslag (bijlage 3) van de financiële administratie en de opgestelde begroting 
voor het boekjaar 2021 - 2022 toe. Hierna vraagt hij de vergadering om akkoord te gaan met de 
begroting. Vanuit de vergadering wordt geen bezwaar gemaakt, waarop de begroting is vastgesteld. 
Verder leest hij het verslag (bijlage 4) van de kascontrolecommissie voor. Benadrukt wordt dat – naast 
Anja Stuurman als enig zittend lid van de commissie – het bestuur Martin van Exter heeft gevraagd 
om – als oud-lid van de kascontrolecommissie – de kascontrole te doen. Hij vraagt de vergadering om 
het voorstel van de kascontrolecommissie, namelijk decharge te verlenen aan het bestuur, te volgen. 
Ook hier werd positief op gereageerd. De gevraagde decharge wordt verleend. 

   

05. Verkiezing kascontrolecommissie 
Het bestuur vraagt de aanwezigen of iemand zich wil melden om – naast Anja Stuurman – zitting te 
nemen in de kascontrolecommissie. Arie van Doesburg meldt zich. 
 

06. Vaststellen contributie 2022-2023 
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het seizoen 2022 - 2023 niet te verhogen en te 
handhaven op € 20,-. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 
07.  Verslag Tuchtcommissie, samenstelling en vacatures 2020/2021 
De tuchtcommissie heeft het afgelopen seizoen geen tuchtzaken te hoeven behandelen. Er is door de 
tuchtcommissie geen verslag gemaakt. Doordat de zittingstermijn van alle leden van de 
tuchtcommissie inmiddels is verlopen, wordt aan de aanwezigen gevraagd of er iemand bereid is om 
toe te treden tot de tuchtcommissie. Hierop wordt in eerste instantie geen reactie ontvangen. 
Daardoor zal het bestuur op zoek gaan naar noodzakelijke aanvulling voor de tuchtcommissie, die 
reglementair dient te bestaan uit minimaal 5 leden. Aan het einde van de vergadering waarbij Nicky 
Stengewis wordt bedankt voor haar rol in het bestuur gedurende de afgelopen jaren, biedt zij aan om 
zitting te gaan nemen in de tuchtcommissie. 
 

08. Verslag Controlecommissie, samenstelling en vacatures 2020/2021 
Richard leest het jaarverslag (bijlage 5) voor aan de vergadering. De vergadering heeft hier verder 
geen vragen over. Ook hier is aanvulling nodig op het huidige aantal vrijwilligers. Richard vraagt aan 
de aanwezigen of iemand bereid is om toe te treden tot de controlecommissie. Bjorn Meijer is 
desgewenst als zittend lid beschikbaar om aan het einde van de ALV een toelichting te geven op de 
aard van de werkzaamheden van de controlecommissie. Hierop wordt geen reactie ontvangen. 
Daardoor zal het bestuur op zoek gaan naar meerdere personen die bereid zijn toe te treden tot de 
controlecommissie. 

 
09. Jaarverslag Secretariaat 2020/2021 
Agnes Aupers, leest haar jaarverslag (bijlage 6), met betrekking tot de secretariaatswerkzaamheden, 
voor. Hierop worden vanuit de vergadering geen vragen gesteld. 



 

 

 
 
10. Jaarverslag wedstrijdsecretaris 2020/2021 en vooruitzicht seizoen 2021/2022 
Martin Prins, leest zijn jaarverslag (bijlage 7) met betrekking tot zijn werkzaamheden voor. Hierop 
worden vanuit de vergadering geen vragen gesteld. 

 
11. Bestuursverkiezing 
De zittingstermijn van Martin Prins loopt af en hij heeft besloten zich herkiesbaar te stellen. Nicky 
Stengewis is op basis van het rooster aan de beurt om af te treden en heeft besloten om zich niet 
herkiesbaar te stellen. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Derhalve zal het bestuur op 
zoek gaan naar geschikte kandidaten om de vacante positie binnen het bestuur op te vullen. Martin 
Prins wordt met algemene stemmen herkozen door de ALV. 
 

12. Brabantcup 2021 - 2022 
Richard geeft aan dat het bestuur het moeilijke besluit heeft moeten nemen om het Brabantcupteam 
niet in te schrijven voor het seizoen 2021/2022. Als belangrijkste redenen hiervoor worden genoemd: 
 

 de financiële situatie (de post “Brabant-Cup” is goed voor circa 25% van de begroting) 
 de mogelijkheid om in korte tijd te komen tot een representatief team zijn beperkt 

 de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus zijn onduidelijk 
 
Het bestuur zegt toe om – mits de ontwikkelingen rondom het Coronavirus dit toelaten – tijdig te 
beginnen met de voorbereidingen op het seizoen 2022/2023. 

 
13. Rondvraag 
Tom Brakenhoff verzoekt het bestuur de mogelijkheid te overwegen om in december 2021/januari 
2022 alsnog een toernooiencyclus te gaan organiseren. Het bestuur stemt hiermee in. Martin 
Denneman stelt hierop voor om de speelgelegenheden te zijner tijd te vragen of zij geïnteresseerd zijn 
in het organiseren van een toernooi op hun locatie.  

 
14. Sluiting 
Richard dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
 
 
 
 
Bijlagen: 

1. Intekenlijst  
2. Terugblik en vooruitblik voorzitter 
3. Financieel jaarverslag 2020/2021 en begroting 2021/2022 
4. Verslag kascontrolecommissie 
5. Jaarverslag Controlecommissie 2020/2021 
6. Jaarverslag Secretariaat 2020/2021 
7. Jaarverslag Wedstrijdsecretaris 2020/2021 vooruitblik 2021/2022 


