Notulen van de ledenvergadering 2017
donderdag 23 februari 2017 in de kantine van HP om 19.30 uur.
37 aanwezigen waarvan 6 van het bestuur.
1. Opening 19.30 uur.
De voorzitter heet een ieder welkom bij deze 35e jaarvergadering.
In september zal het lustrum nog gevierd worden.
Er is nieuw meubilair (stapelbaar!) mede dankzij de bijdrage van de afdeling.
Het jongste lid is afwezig vanwege bedtijd.
2. Vaststellen notulen 11-2-2016. Geen opmerkingen.
3. Ingekomen stukken. Met kennisgeving afwezig: 29 personen.
Peter Wolven, Jeffrey Durberg, Gerard en Marion vd Werf, Martin Willemsen, Gerrit Aalberts, Mario Lobosco, Aly V Oene, Nancy Post, Jaap Smit, Asje en Ineke Haas, Ingeborg Suichies, Gerjan
Souman, Alma Steenbergen, Jan Siemens, Jessica en Sanne Bakker, Jannes Fijn, Hans Tijssen,
Gerrit Hoogers, Dini Wassink, Diana Logtenberg, Cory en Luuk ten Wolde, Herman en Minie v
Dijk, Pier Boomstra en Co Karssing.
Er is een verslag van de kascommissie. Dat komt aan de orde bij punt 6.
4. Jaarverslag secretariaat. Zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.
5. Verslag Penningmeester.
Er zijn enkele vragen en opmerkingen. Mariska geeft een korte toelichting op enkele punten.
Als dank voor de medewerking aan de afdeling hebben we een bijdrage ontvangen.
We staan er goed voor!
6. Verslag Kascommissie.
De kascommissie geeft aan dat de boekhouding in orde is bevonden en stelt voor het bestuur te
dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering neemt hun voorstel over.
7. Begroting 2017. Begroting is gebaseerd op de cijfers van vorig jaar en wijkt niet af.
8. Vaststelling contributie 2018. Volgens voorstel aangenomen (geen verhoging).
De voorgestelde wijziging in de contributiestructuur (NJBB) gaat voorlopig niet door.
9. Jaarverslag wedstrijdcommissie. Onder dankzegging goedgekeurd.
Nog extra nadruk op de bijdrage voor de vrijwilligers bij de mix/toernooien.
Als extra bedankje zullen we Aly nog in het zonnetje zetten.
10. mixprijzen dinsdag en donderdag.
Albert reikt de dinsdagprijzen uit en Jouke de donderdag.
Mixen 2016
dinsdag
tot gem
donderdag
7,1
1 Louis Steringa
113,0
1 Peter Wolven
5,4
2 Renze Bosgraaf
107,0
2 Gerjan Souman
4,3
3 André Hegteler
82,5
3 Renze Bosgraaf
4,4
4 Jaap Smit
75,0
4 Louis Steringa
3,7
5 Dini Boomstra
70,5
5 Jaap Smit
3,1
6 Ton Visser
62,5
6 Dini Boomstra
4,5
7 Maaike Septer
58,5
7 Jeroen Bakker
5,6
8 Gerjan Souman
55,5
8 Maaike Septer
2,7
9 Gerrit v Schagen
54,0
9 Marijke Wijnen
2,8
10 Matthijs Santman
47,5
10 Pierre Stevens
Pauze

tot gem
5,9
59,0
7,5
45,0
4,5
44,5
6,1
42,5
5,9
41,5
4,7
37,5
3,3
33,0
3,8
30,0
2,6
29,0
2,7
27,0

11. Verkiezing bestuursleden.
Gerard vd werf en Ben Kort zijn volgens rooster aftredend.
Beide hebben te kennen gegeven herkiesbaar te zijn. Het bestuur stelt voor ze te herkiezen.
Er zijn geen tegenkandidaten en de vergadering neemt het voorstel over.
12. Verkiezing kascommissie.
De kascommissie bestaat uit: Gerrit van Schagen (2e jaar) en Diana Logtenberg (1e jaar).
De zitting in de kascommissie is maximaal 2 jaar, dus Gerrit komt niet meer in aanmerking.
Voor 2017: Diana Logtenberg (2e jaar), John Bronkhorst (1e jaar) en Matthijs Santman (reserve).
13. Wedstrijdkalender 2017.
Het gaat goed met de wedstrijden. Toernooien tot nu toe goed bezet. Sextette nu al vol!
In vergelijking met andere vereniging is dat heel positief.
Bij een toernooi van Hattem Pétanque mogen maximaal de helft plus 2 eigen teams.
Die grens komt dichtbij en moet worden gehandhaafd.
De vraag komt waarom we geen ontip gebruiken voor de inschrijving.
Binnen bestuur is daar al eerder over gesproken en is besloten om dat voorlopig uit te stellen.
Voordeel van ontip is dat het toernooi in de ontip kalender staat en dus zichtbaar is voor degene
die daar zoeken. Dat is voor ons nu niet nodig. We zullen het voor 2018 opnieuw bekijken.
Albert roept de leden op om opmerkingen en suggesties omtrent de wedstrijdzaken door te geven
om mee te nemen voor de plannen in 2018.
Trainingen hebben nog niet plaatsgevonden. Ben zal op 7 en 14 september trainingen verzorgen.
Vanaf 1 maart worden de wijzigingen in het spelreglement definitief. Nadruk op but uitgooien 1x!
Zal ook vanaf die datum bij Hattem Pétanque worden toegepast. Ze staan o.a. op de website.
Dinsdagavonden nu 2x in de maand punten. Het bestuur stelt voor om weer elke dinsdagavond
om punten te gaan spelen. Een ruime meerderheid stemt voor. Gaat in vanaf 1 april.
Nu afdeling 04 is opgeheven worden er nieuwe activiteiten georganiseerd door het districtsteam.
Ideeën van afdeling 4, afdeling 3, de districtscoördinator en de verenigingen worden uitgewerkt.
Inmiddels een goede avond gehad met de bestuursleden van de verenigingen in het district.
Van Hattem zijn er 6 teams ingeschreven voor de nieuwe districtscompetitie. (30-4, 28-5, 11-6)
Er zullen zomeravond-clubontmoetingen worden georganiseerd in clusters.
Dat zijn mixtoernooien om elkaar gezellig te ontmoeten waarvoor individueel per avond kan worden ingeschreven. Lijsten komen binnenkort op het publicatiebord.
(Ons cluster bestaat uit: ’t Harde, Karro Deux, t Zuiderboeltje, Gelre, ‘t Zwijntje en Epe.
Data 20-4 (’t Harde), 11-5 (Karro Deux) en 1-6 (t Zuiderboeltje). Op zaterdagmiddag 10-6 een
slotevenement met bbq en totaalprijzen.
Vanwege een activiteit op 20 april wordt onze “derde donderdag” verplaatst naar de tweede.
Voor de winteractiviteiten binnen het district worden nog voorstellen gemaakt.
Zaterdag, zondag, doublette, triplette? Binnen de vergadering is geen uitgesproken voorkeur.
Deelname aan de NPC? Er is landelijk veel deelname, maar er worden hier een aantal bezwaren
gezien. Hoe gaan we dat regelen met de teams, de indeling, begeleiding, planning, locatie e.d?
Enkele leden geven aan wel interesse te hebben. Mochten er voldoende geïnteresseerden zijn,
zullen we kijken hoe we het gaan oplossen. Ben zal in het PJ een stukje er over schrijven (uiterste
inschrijfdatum en speeldata) en kandidaten kunnen zich bij hem melden.
Verantwoordelijkheid voor een team ligt bij het bestuur.
14. Rondvraag.
Jan Heideveld vraagt naar de winteractiviteiten in het district.
Daar komen t.z.t. voorstellen voor uit het districtsteam.
De winterdoublettecompetitie in de huidige vorm komt te vervallen.
15. Sluiting.
Om 21.00 uur dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en
wenst een ieder “wel thuis”.
24-2-2017
Ben Kort

