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Aanwezig

Bestuur:
Richard van Slooten (Vz)
Peter Loos (Pm)
Martin Prins (WSec)
Agnes Aupers (Sec)
Nicky Stengewis - De Pater
+ 10 leden (zie bijlage 2)

01. Opening
Namens het bestuur heet Richard de aanwezigen van harte welkom, verifieert of iedereen de
presentielijst heeft getekend en opent de vergadering. Vervolgens wordt een minuut stilte gevraagd,
ter nagedachtenis aan de leden, familieleden en vrienden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

02. Mededelingen
Voorwoord en agenda
Richard begint de vergadering met een voorwoord (de integrale tekst is opgenomen in bijlage1).
Hierna wordt de agenda als volgt vastgesteld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Mededelingen en ingekomen post
Goedkeuring notulen van 15 juni 2019
Jaarverslag penningmeester 2019/2020 (incl. begroting en verslag kascontrolecommissie)
Verkiezing kascontrolecommissie 2020/2021
Vaststellen contributie 2021/2022 (zie toelichting)

7. Verslag Tuchtcommissie 2019/2020
8. Verslag Controlecommissie 2019/2020
- Pauze 9. Jaarverslag Secretariaat 2019/2020
10. Jaarverslag wedstrijdsecretaris 2019/2020 en vooruitzicht 2020/2021
11. Bestuursverkiezing (zie toelichting)
12. Brabantcupselectie
13. Rondvraag
14. Sluiting
Aanmeldingen
In verband met Corona-regels is besloten deze ALV te werken met aanmeldingen om de 1,5 meter
afstand te garanderen. Hierdoor konden, naast het bestuur, maximaal 25 leden de ALV bezoeken. Bij
meer aanmeldingen zou de ALV te worden verzet. Dit bleek niet nodig. Vooraf zijn 13 aanmeldingen
ontvangen, waarvan 5 leden uiteindelijk niet zijn gekomen. Twee leden die de ALV spontaan
bezochten konden worden toegelaten. Dit bracht het totaal van aanwezige leden op 10 (zie bijlage 2).
Ingekomen post
Namens de Brabantcup selectie heeft het bestuur een mail ontvangen (bijlage 3) waarin enkele
vragen zijn gesteld aangaande seizoen 2020/2021. Dit bericht wordt bij agendapunt 12 behandeld.

03. Goedkeuring notulen 15 juni 2019
De notulen van de ALV van 15 juni 2019 worden ongewijzigd goedgekeurd.

04. Jaarverslag penningmeester 2019/2020 en begroting 2020/2021
Peter Loos licht zijn jaarverslag (bijlage 4) van de financiële administratie en de opgestelde begroting
voor het jaar 2020 - 2021 toe. Hierna vraagt hij de vergadering akkoord te gaan met de begroting.
Vanuit de vergadering wordt geen bezwaar gemaakt, waarop de begroting is vastgesteld. Verder leest
hij het verslag (bijlage 5) van de kascontrolecommissie voor. Hij vraagt de vergadering het voorstel
van de kascontrolecommissie te volgen, namelijk om het bestuur decharge te verlenen voor het
gevoerde financiële beleid. Hier is positief op gereageerd. De gevraagde decharge is verleend.

05. Verkiezing kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie voor seizoen 2019/2020 bestaat uit Rob Groot en Martin van Exter. Beide
hebben te kennen gegeven volgend seizoen voor deze taak niet langer beschikbaar te zijn. Hierop
wordt de vergadering gevraagd om vrijwilligers om deze belangrijke taak komend seizoen uit te
voeren. Anja Stuurman meldt zich hierop aan. Het bestuur gaat op zoek naar een 2e lid en Anja wordt
hartelijk bedankt voor haar bereidheid. Rob Groot en Martin van Exter worden beide hartelijk bedankt
voor de diensten die zij in dit kader voor de DBZP hebben verricht.

06. Vaststellen contributie 2021-2022
Het bestuur stelt voor om de jaarcontributie voor seizoen 2021/2022 niet te verhogen en aldus op
€ 20,- per lid te houden. De vergadering gaat hiermee akkoord. De contributie is daarmee vastgesteld.

07. Verslag Tuchtcommissie en samenstelling 2019/2020
De tuchtcommissie (hierna: TC) heeft het afgelopen seizoen geen tuchtzaken hoeven behandelen.
Om die reden is geen separaat verslag aangeleverd. De TC bestond aan het begin van het seizoen uit
5 leden. Dat was conform het tuchtreglement. In de loop van het seizoen hebben Arjan de Boer en
Dick van der Pol de TC echter verlaten. Door dit vertrek telde de commissie nog 3 leden, zijnde:

▪
▪
▪

Anja Stuurman,
Remco van Eijden en
Paul Lassche

Dit is reglementair te weinig. Het bestuur heeft Peter Raven gevraagd tot einde seizoen 2019/2020
stand-by te staan om – als nodig - in te springen. Daar is uiteindelijk geen gebruik van gemaakt. Nu
het seizoen is afgelopen is een definitieve uitbreiding noodzakelijk. Om die reden roept het bestuur
geïnteresseerden op contact op te nemen. Het bestuur dankt Arjan, Dick en Peter voor hun
inzet(baarheid).

08. Verslag Controlecommissie en samenstelling 2019/2020
Björn Meijer, voorzitter van de Controlecommissie, heeft een jaarverslag gemaakt, wat door Richard
wordt voorgelezen (bijlage 6). De vergadering heeft hier verder geen vragen over. Ook voor de
controlecommissie bestaat dringend behoefte aan uitbreiding. Op de ALV wordt geen vrijwilliger
gevonden. Daarom zal het bestuur op zoek gaan naar vrijwilligers voor de controlecommissie.
Geïnteresseerde leden worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met het bestuur.

09. Jaarverslag Secretariaat 2019/2020
De secretaris, Agnes Aupers, leest haar jaarverslag (bijlage 7), met betrekking tot de
secretariaatswerkzaamheden, voor. Hierop worden vanuit de vergadering geen vragen gesteld.

10. Jaarverslag wedstrijdsecretaris 2018/2019 en vooruitzicht seizoen 2019/2020
De wedstrijdsecretaris, Martin Prins, leest zijn jaarverslag (bijlage 8) met betrekking tot zijn
werkzaamheden voor. Hierop worden vanuit de vergadering geen vragen gesteld.

11. Bestuursverkiezing
Zowel Richard van Slooten (voorzitter) als Peter Loos (penningmeester) zijn op basis van het rooster
aan de beurt om af te treden en stellen zich beiden herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten
gemeld. Beiden worden unaniem door de ALV herkozen.

12. Brabantcup 2020 - 2021
Vanuit het huidige Brabantcup-selectieteam is een brief ontvangen waarin vragen zijn gesteld. Eén
van de vragen is of de DBZP volgend jaar door wil met de Brabantcup. Namens het bestuur bevestigt
Richard dat dit het geval is. Het bestuur heeft de uitdrukkelijke wens om ook in 2020/2021 door te
gaan met het Brabantcupteam, volgens de lijn die enkele jaren geleden is ingezet. De kosten,
samenhangend met het selectieteam, zijn ook in de begroting opgenomen.
Of en hoe er volgend seizoen om de Brabantcup gestreden kan worden, hangt echter af van een
aantal onzekerheden. De eerste onzekerheid is wat de SDOB wil, nu zij het toernooi organiseert. Uit
navraag blijkt dat ook de SDOB de intentie heeft om door te gaan, maar kennelijk nog niet weet hoe
en wanneer. Een andere onzekerheid is wat de ontwikkelingen rond het virus de komende maanden
zullen zijn. Dat weet eigenlijk nog niemand, dus dat is afwachten.
Een andere vraag vanuit het selectieteam, is of het selectieteam ook volgend jaar mag aantreden in
de huidige samenstelling. Hierop wordt vanuit het bestuur aangegeven dat het aan de coaches is om
– samen met het bestuur – hierover een beslissing te nemen en dat het bestuur daarop niet vooruit wil

lopen. De huidige coaches zijn Daniël de Pater en Herman Spekkers. Daniël heeft voorafgaand aan
de ALV aangegeven dat hij volgend seizoen niet meer beschikbaar kan zijn. Herman heeft
aangegeven wel te willen, maar mogelijk beperkt beschikbaar te zijn. Afgesproken is dat er vanuit het
bestuur een gesprek wordt geïnitieerd om met Herman te verkennen wat er mogelijk en nodig is om
voor volgend seizoen tot een evenwichtige selectie te komen. Vanuit de ALV hebben Paulo Soares en
Arjan Bambach zich bereid verklaart Herman hierbij te helpen.

13. Rondvraag
Anja Stuurman verzoekt het bestuur de mogelijkheid te overwegen om toernooien gratis aan
speellocaties te schenken om hen daarbij financieel te ondersteunen ten einde de economische
gevolgen van de crisis te kunnen overwinnen.

14. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Bijlagen:
1. Voorwoord voorzitter
2. Intekenlijst
3. Mail Brabant cup team
4. Financieel jaarverslag 2019/2020 en begroting 2020/2021
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Jaarverslag Controlecommissie 2019/2020
7. Jaarverslag Secretariaat 2019/2020
8. Jaarverslag Wedstrijdsecretaris 2019/2020 vooruitblik 2020/2021

