
 

Vastgesteld verslag : Algemene Ledenvergadering van 20 juni 2015 
Locatie  : Sportclub Hercules, Kuilpad 1-F, 1509 AS te Zaandam 
 
Aanwezig bestuur: 
Jean-Pierre Wijngaerd (voorzitter), Peter Loos (penningmeester), Martin Prins 
(wedstrijdsecretaris), Richard van Slooten (secretaris) aanwezig en Glen Minett (algemeen 
bestuurslid). 
Aanwezig leden:  
Er zijn 25 leden aanwezig. Voor de namen wordt verwezen naar de presentielijst, die als 
bijlage A is toegevoegd aan de notulen. 
 
01. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij geeft aan 
blij te zijn met de ruime opkomst van leden. 
Alvorens de vergadering inhoudelijk te beginnen vraagt de voorzitter om 1 minuut stilte, om 
overleden leden, familie en vrienden te gedenken. 
 
02. Mededelingen 
Richard van Slooten en Glen Minett delen mede dat ze, om persoonlijke redenen, hun 
functie na afloop van de vergadering ter beschikking stellen. 
 
03. Goedkering notulen 27 juni 2014 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 juni 2014, worden ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
04. Ingekomen post 

a. Brief van het team Brabantcup, met betrekking tot het (verlaagde) budget in de 
voorgestelde begroting. De leden van de selectie willen het budget verhoogt zien zodat de 
busreizen betaald kunnen worden. Het bestuur wil met een afvaardiging van het team in 
gesprek, om tot een oplossing te komen voor de bezwaren die er zijn vanuit het team. 
Afgesproken wordt dat er op korte termijn een gesprek zal worden geregeld. (actiepunt: 
bestuur) 
b. Brief van Erik van Nek, met betrekking tot de financiële situatie van het team Brabantcup 
en zijn kandidaatstelling tot bestuurslid. 
c. Door een aantal leden zijn er voordrachten gedaan om Erik van Nek als bestuurslid op te 
nemen. 
Opgemerkt wordt dat de betreffende correspondentie, door de grote hoeveelheid, door de 
secretaris zal worden gearchiveerd. 
 
05. Jaarverslag penningmeester/Begroting 2015-2016/Verslag Kascommissie 
De penningmeester leest het financieel verslag voor. Vanuit de leden wordt gevraagd waar 
de bestuurskosten uit bestaan. De penningmeester legt uit dat deze voortvloeien uit onder 
andere de vrijwilligersvergoedingen aan de leden van het bestuur. Verder is er sprake van 
onder andere aanschaf van kantoorartikelen en kosten die gemaakt worden tijdens 
vergaderingen. De penningmeester geeft aan dat bestuur heeft besloten om het budgettekort 
(€ 294.60) van de Brabantcupselectie aan te vullen 
Het financieel verslag wordt goedgekeurd. 
Verder wordt het begrotingsvoorstel voor het seizoen 2015 – 2016vastgesteld. De leden van 
Brabantcup selectie hebben, zoals bij agendapunt 04 al is vernoemd, moeite met de 
verlaging van het budget, ten behoeve van het team. Zoals daar reeds is genoemd, zal het 
bestuur met het team een gesprek aangaan. 
 



 

 
Namens de kascommissie leest P. Raven het verslag van de commissie voor. Bij de controle 
zijn geen onjuistheden aangetroffen.  
De commissie stelt dan ook voor het bestuur te dechargeren voor de gevoerde financiële 
administratie. Het verslag van de penningmeester, de begroting en de kascommissie zijn 
respectievelijk als bijlage B, C en D toegevoegd aan de notulen. 
 
06. Verkiezing kascommissie 
Door het vertrek van P. Raven uit de commissie is er een plaats vacant. Rob Groot meldt 
zich als kandidaat. De vergadering gaat akkoord met de aanwijzing van Martin van Exter en 
Rob Groot in de kascommissie. 
 
07. Jaarverslag wedstrijdsecretaris 

De wedstrijdsecretaris leest voor uit het verslag.  
Vanuit de leden worden de volgende opmerkingen gemaakt: 
- de uitnodiging voor het midzomertoernooi veel te laat is ontvangen. Vanuit het bestuur 
wordt opgemerkt dat dat juist is. De intentie was feitelijk om het toernooi aansluitend aan de 
Algemene Vergadering te houden. Om verschillende redenen is daar echter vanaf gezien. 
- is het wellicht handig om een Facebook account te maken, waar de aankondiging van 
toernooien kan worden opgenomen. 
- één van de leden merkt op dat zij niets weet van een toernooi. Het bestuur merkt op dat de 
(vice) captains op de hoogte zijn gebracht. Als die dat niet doorgestuurd hebben, kan het 
bestuur daar niets aan doen. Verder is het toernooi op de site gemeld. 
- kan er bij het opmaken van het wedstrijdschema rekening worden gehouden met de Dutch 
Open? Het bestuur antwoord dat er geprobeerd wordt om daar rekening mee te houden. Er 
moet in het schema echter ook al rekening worden gehouden met andere dagen, zoals de 
kerstdagen, koningsdag en Hemelvaartsdag, maar door de kleinere poules en bekerweken is 
er meer ruimte om een wedstrijd eerder te spelen.. Maar de door de kleinere poules en 
bekerweken is er meer ruimte om een wedstrijd eerder te spelen. 
- hoe weet een (vice) captain dat bepaalde informatie doorgestuurd moet worden naar de 
leden? Het bestuur vindt dat een terechte opmerking. In het vervolg zal dat in de berichten 
worden aangegeven. 
 
08. Verslag Tuchtcommissie en samenstelling 2015 – 2016 

De voorzitter van de commissie merkt op dat er zich weinig problemen hebben voorgedaan 
in het afgelopen jaar. De commissie heeft zich in die periode gebogen over de reglementen 
en daar wijzigingsvoorstellen bij het bestuur neergelegd. Het bestuur merkt op dat de 
voorstellen nog niet zijn verwerkt. 
Met betrekking tot de bezetting wordt aangegeven dat er weinig leden overblijven in de 
commissie. Door het opstappen van enkele leden en doorstroming naar het bestuur blijven 
er nog maar weinig leden over.  
Probleem is onder andere dat er niet meerdere leden uit één speelgelegenheid lid mogen 
zijn van de commissie. 
Chantal Herfkens meldt zich als kandidaat voor de commissie. 
Het bestuur zal actie ondernemen om de commissie weer op sterkte te brengen. (actiepunt: 
bestuur) 
 
09. Bestuursverkiezing 
De voorzitter heeft al voor de vergadering aangegeven dat hij vanwege 
privéomstandigheden direct na de ledenvergadering aftreed. Bij de mededelingen hebben de 
secretaris en het algemeen bestuurslid aangegeven dat zij hun functie na de vergadering ter 
beschikking stellen. 



 

 
 
Het bestuur stelt P. Raven voor als nieuw bestuurslid. Van zowel uit de leden, als van 
zichzelf is er een voordracht van Erik van Nek om toe te treden tot het bestuur. 
Gezien het resterende aantal bestuursleden, gaat de vergadering akkoord met beide 
kandidaten en treden zij toe tot bestuurslid. 
De bestuurstermijn van de wedstrijdsecretaris liep af. Deze stelde zich herkiesbaar, 
aangezien er geen bezwaren waren is de wedstrijdsecretaris weer voor de komende drie jaar 
herkozen. 
Het bestuur zal op korte termijn een vacature op de site plaatsen, om de resterende plek in 
te vullen. (actiepunt: bestuur) 
Tevens zal het bestuur de invulling van de diverse functies heroverwegen. 
  
10. Pauze 
De vergadering wordt onderbroken met een pauze. 
 
11. Vaststellen contributie 2016 – 2017 

Het bestuur stelt voor om de contributie voor het seizoen 2016 – 2017 te handhaven op 
€17,=. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
12. Competitie volgend seizoen 
De wedstrijdsecretaris licht de indeling voor het seizoen 2015 – 2016 toe. 
Vanuit de leden wordt gevraagd welke straf er past bij het niet opdagen? Na enige discussie 
worden er de volgende mogelijkheden genoemd: 
- financieel, opleggen boete 
- puntenstraf 
- probleem bij de captain neerleggen 
- een borgstelling laten betalen. 
De genoemde zaken leveren op zich hun eigen problemen op, zoals hoe haal je een boete 
binnen etc.. 
Uiteindelijk wordt voorgesteld om het strafpuntenstelsel zo te wijzigen dat deze afhankelijk 
wordt gemaakt van de wijze waarop afmeldingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld tijdigheid en 
door beide partijen. Het bestuur merkt wel op dat dit extra druk op het werk van de 
wedstrijdsecretaris zal leggen. Het bestuur zegt toe dat een en ander nog eens nader 
bekeken zal worden. (actiepunt: bestuur) 
Vanuit de leden wordt nog opgemerkt dat inschrijving van nieuwe teams in de 4e divisie beter 
“afgewogen” zou moeten worden. In het afgelopen seizoen waren er teams, die van een 
dusdanig niveau waren dat het spelen tegen die teams niet direct een pretje is geweest. De 
wedstrijdsecretaris legt uit dat er ere- en eerste divisie teams gestopt zijn. De afzonderlijke 
leden schrijven zich daarna weer in een nieuw team. Het is voor het bestuur ondoenlijk om 
daar een onderscheid in te maken. 
In verband met de vele afzeggingen in de laatste 6 weken van de competitie wordt er 
voorgesteld om eventueel de inhaalweek 2 later in de competitie te plannen (actiepunt 
bestuur 
 
13. Rondvraag 

Vanuit de leden worden de volgende vragen gesteld: 
- Het inschrijven voor het nieuwe seizoen is wel erg kort na de aflopende periode. Kan dat 
niet wat later? 
Hier wordt een uitgebreide discussie over gevoerd, met het uiteindelijke resultaat dat alles 
blijft bij wat het is. Oprekken van de termijn geeft alleen maar problemen, mede gezien het 
feit dat de vakantieperiode er kort achter zit. (actiepunt bestuur,) 



 

- Is het mogelijk om met 2 wissels te spelen, in plaats van één? 
Ook hier wordt uitgebreid over gesproken.  
Opmerking verslaglegger: ik kom niet uit de aantekening van de notulist! Het zou 
mogelijk kunnen maar het bestuur wil hier verder onderzoek naar doen. (actiepunt bestuur) 
- Kan het thuisspelende team niet beginnen in plaats van het uit spelende team? 
Opmerking verslaglegger: de notulist heeft nagelaten de antwoorden vast te leggen! 
Het bestuur is van mening dat dit niet gewijzigd hoeft te worden omdat het thuisteam al 
meerdere voordelen heeft denk b.v. aan “eigen banen”. Er wordt nog opgemerkt dat dit net is 
wat men met elkaar afspreekt. 
 
 
Actiepunten lijst 
 

Agendapunt Onderwerp Door Wanneer 
150620.04 Gesprek regelen met team BBC Bestuur Z.s.m. 

150620.08 Vacature openstellen t.b.v. de 
tuchtcommissie 

Bestuur Z.s.m. 

150620.09 Vacature openstellen t.b.v. het bestuur Bestuur Z.s.m.  

150620.13 
 

Onderzoeken of een tweede wisselspeler 
gewenst is. 

Bestuur Voor start 
seizoen 2016-
2017 

150620.13 Bespreken of er eventueel de mogelijkheid 
is voor teams om zich na de sluiting van de 
inschrijftermijn nog in te schrijven 

Bestuur Z.s.m. 

 


