Notulen van de ledenvergadering 2014
donderdag 13 februari 2014 in de Triangel om 19.30 uur.
49 aanwezigen waarvan 7 van het bestuur.

1. Opening 19.30 uur.
De voorzitter heet een ieder welkom bij de 32e jaarvergadering.
Behoorlijk grote opkomst.
2. Vaststellen notulen 13-2-2013. Geen opmerkingen.
3. Ingekomen stukken.
Er is een verslag van de kascommissie. Dat komt aan de orde bij punt 6.
17 personen zijn met kennisgeving afwezig: Jan en Mildred v Wageningen, Dolf en Sita vd Veen,
Marius vd Bend, Gerrit Aalberts, André Hegteler, Frits Juinen, Jannie Schonewille, José
Schoonewil, Martin Willemsen, Angelique Helsdingen, Hans Böke, Sietske en Co Karssing, Lydia
Potkamp en Mario Lobosco.
4. Jaarverslag secretariaat. Zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.
5. Verslag Penningmeester.
Hypotheek is afgelost. Omzet is ongeveer gelijk gebleven. Inkoopbeleid is gedegen, waardoor de
winstmarge ook gelijk blijft. Positieve bijdrage door de sponsoring door EPC.
Assurantie is verhoogd door hogere btw.
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 2014
Begroting is gebaseerd op de cijfers van vorig jaar.
Sommige cijfers zijn voorzichtig ingeschat vanwege de onvoorspelbaarheid.
8. Vaststelling contributie 2015.
Volgens voorstel aangenomen (geen verhoging)
9. Jaarverslag wedstrijdcommissie.
Onder dankzegging goedgekeurd.
Bij het snerttoernooi stonden te veel deelnemers (aantal delen door 2)
Jaarprijzen van winnaars die niet aanwezig zijn bij de vergadering worden later alsnog uitgereikt.
Voorstel van het bestuur is om alleen leden in aanmerking te laten komen voor de jaarprijzen van
mixtoernooien. Bijna iedereen is daarvoor. Deelnemers die geen lid zijn, krijgen z.s.m. bericht.
10. mixprijzen dinsdag en donderdag (De uitslag van zaterdag in het boekje hoort er niet bij)
Dankzij Maaike en DirkJan weer fantastische prijzentafels.
Eindstanden na 1-1-2014
dinsdag
tot gem
donderdag
tot gem
1 Ton Visser
85,0 4,0
1 Jeroen Bakker
53,0 4,4
2 Renze Bosgraaf
80,5 4,2
2 Peter Wolven
41,5 4,2
3 Louis Steringa
78,0 5,6
3 Maaike Septer
41,5 3,5
4 Dini Boomstra
71,5 4,2
4 Ben Kort
40,0 3,6
5 Henk v Holst
70,0 3,7
5 Renze Bosgraaf
37,0 4,6
6 John Bronkhorst
60,0 3,3
6 Henk v Holst
35,5 4,4
7 Maaike Septer
58,0 2,8
7 Ton Visser
32,0 2,7
8 Martin Willemsen
56,5 3,1
8 Louis Steringa
29,5 4,2
9 Ad Visser
51,5 3,4
9 Gerard Zijlstra
25,5 6,4
10 Bennie Wassink
43,5 4,4 10 Johan Moraal
24,5 2,5
11 Coby Zijlstra
43,5 3,6
Pauze

11. Verkiezing bestuursleden.
GerritJan Potgieter fungeert al een poosje ad interim vanwege het tussentijds terugtreden van
Ingeborg Suichies. Hij wordt definitief in het bestuur benoemd.
Gerard vd Werf en Ben Kort zijn aftredend en herkiesbaar.
Er zijn geen tegenkandidaten en zij worden bij acclamatie herkozen.
12. Verkiezing kascommissie.
Als kascommissie 2014 zijn benoemd: Piet Buikema (2e jr)?
Gerrie Keijl biedt zich aan als 1e lid en reserve lid wordt Gerrit v Schagen.
13. Wedstrijdkalender 2014.
Kalender is geregeld met weer een mooie uitgave. Adam en Eva toernooi wil niet lopen en dat
wordt Hattems Open. Interne Adam en Eva is onder voorbehoud vanwege beperkte deelname.
Doublette kampioenschap werd erg laat. Daarom wordt het systeem aangepast. Voorronden worden op tijd gespeeld. Finale avond 2 wedstrijden (halve en hele finale).
Maandag 5 mei ’s middags mixen en ’s avonds 3x doublette. Tussendoor de mogelijkheid om in
de kantine te eten. Louis vraagt naar het bostoernooi. Poule-indeling is vooraf gemaakt. Dat heeft
te maken met de intentie om verenigingen te verdelen over beide poules. Gaat mee naar de wc.
Bij bostoernooi geen gebruik van cirkels.
Jeffrey vraagt om trainingsavonden. Er is aandacht voor binnen de wc. (vooraf aan ac/nc?)
Eerste maandag van de maand kent een kleine bezetting. Avond-doublette gaat goed.
Van april t/m september wel avond-doublette á € 1 p.p.
1e maandag van november t/m februari geen activiteiten.
Ludieke mix-avonden 1e maandag maart en oktober. Dat zal z.s.m. worden gecommuniceerd.
In principe wordt bij minder dan 16 spelers alleen het kleine terrein gebruikt.
Op woensdag wordt in principe alleen het grote terrein gebruikt tenzij de deelname zo hoog is dat
de wedstrijdleiding kan besluiten ook het terrein bij de kantine erbij te gebruiken.
Bij overige toernooien is het aan de wedstrijdleiding om daar over te beslissen.
EPC-toernooi kostte meer dan de sponsor inbracht door de grote deelname.
Snerttoernooi loopt qua deelname ook wat terug. Het systeem zal worden aangepast en worden
net als bij het Sintinne. Alle toernooien beginnen om 10.00 uur.
Louis vraagt om een keer bij een (mix-) toernooi het zo te doen dat je voor de drie partijen dezelfde persoon loot.
14. Rondvraag.
Jan Kramer: Wedstrijdspelers zouden meer de beginners moeten leren spelen. Trainen?
GerritJan Potgieter: GerritJan heeft binnen de kantinecommissie veel steun aan Jenny.
Jan Koster: De nieuwe cirkels ook verplicht gebruiken voor en tussen de partijen!
Louis Steringa: Felicitaties bij prijsuitreiking wel of niet? Handelen met respect!
Soms ook lastig met prijsuitreiking en de loting om de aandacht vast te houden.
Komen bij de prijsuitreiking de winnaars naar de wedstrijdleider of andersom?
Hangt van de wedstrijdleider af.
15. Sluiting.
Om 21.22 uur dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder “wel thuis”.
14-2-2014
Ben Kort

