Verslag bestuursvergaderingen
Februari t/m mei 2017
Afgelopen periode stond vooral in het teken van de bekerloting, de ALV, de Gesloten Salland, de
Zomercompetitie en de inschrijving voor het nieuwe seizoen.
Bekerloting:
Tapperij Teun heeft een mail gedaan over de bekerloting.
Zij hebben aangegeven dat zij het vervelend vinden en niet snappen waarom zij steeds uit moeten
spelen. Deze mail is inmiddels beantwoord met de mededeling dat dit inherent is aan een bekerloting.
Daar hebben wij geen invloed op.
ALV:
Voorbereiding
Opsturen ALV agenda, jaarverslag en begroting.
Verslag kascommissie
Nathan zal het financieel jaarverslag bij Carola opvragen.
Jaarverslag moet nog op Dropbox.
Nabespreking
o
o

o
o

o
o
o
o

3 maandelijks verslag
§ Terug gekomen op de ALV. Dit moeten wij structureler op de site zetten.
Volgende maand op de agenda. Iedereen denkt erover wat er op te zetten
Verslagen Laco
§ De verslagen van de LACO zijn verdwenen. Albert geeft aan dat hij dat
uit handen heeft gegeven aan zijn team. Jeff heeft dit een tijdje gedaan,
maar nu hij gestopt is met de LACO, heeft niemand dit opgepakt. Hij zal
dit bespreken tijdens na de laatste wedstrijd op 13 mei.
§ Jos vraagt Annemieke waar de verslagen zijn gebleven.
Voorstel verlagen kas SDC.,
§ Carola en Antoine gaan hier een vergadering over hebben. Ze komen hier
op terug. Volgende vergadering terugkoppeling?
Bij inschrijving aangegeven deelname beker ja of nee.
§ Dit moet worden opgenomen met TEAM beheer of dit mogelijk is. Er
staat al een vinkje standaard op ja, bij de inschrijving. Maar dit wordt
herhaaldelijk over het hoofd gezien door de captains. Wij hebben 2 jaar
op rij een tussenronde gehouden, terwijl dit eigenlijk niet nodig was.
Erwin zal contact opnemen met teambeheer om dit bij de inschrijving aan
te passen. Nathan stelt voor om een lijst online te zetten met de
deelnemende teams van de beker. Dan kunnen teams die zich per ongeluk
wel hebben opgegeven, maar niet mee willen doen, dit tijdig aangeven.
Daarnaast extra vermelden in de aankondiging van de inschrijving voor
volgend seizoen.
Nogmaals brief speellocaties rookbeleid
§ Erwin zal hem versturen. Jos kijkt de brief tekstueel nog een keer na.
Zomercompetitie opsplitsen
§ Opgeschoven naar de wedstrijdcommissie. Na indeling zomercompetitie
is duidelijk geworden, dat dit niet mogelijk is voor deze zomer.
Inventarisatie puntensysteem Superleague voor Eredivisie
§ Jos stuurt een mail naar alle captains van de Eredivisie. Hij zorgt de
volgende vergadering voor een uitkomst.
Meerdere spelers opgeven voor zomercompetitie mogelijk

§

o
o

Jos heeft dit laten aanpassen. Er kunnen nu 12 spelers toegevoegd
worden. Als er meer spelers toegevoegd moeten worden, kan dit op
aanvraag via het bestuurd.
Rekening houden met feestdagen, planning einde seizoen
§ Als het mogelijk is, houden we daar rekening mee. Dit nogmaals
bespreken tijdens het maken van de planning.
Ledverlichting banen
§ Goedgekeurd door de NDB, dus daardoor ook door ons. Onze apparatuur
moet daarop aangepast worden. Albert schaft dit aan.
§ Regelementen moeten worden aangevuld. Dit verzorgt Jos.

Gesloten Salland:
Opbouw van de banen wordt afgestemd tussen Freek en Christiaan. Waarschijnlijk heeft Freek voor
aankomend weekend nieuwe banen beschikbaar die makkelijker op te bouwen en af te breken zijn.
Ingko Mulders komt voor de wedstrijdleiding ipv Dinant Kist.
Let op dat de financiën weer goed worden bijgehouden en beschreven.
Zomercompetitie:
Michel gaat de Zomercompetitie weer opstarten en op zich nemen.
Inschrijving nieuwe seizoen:
Alles staat klaar. Erwin kan akkoord geven en dan staat het online. Erwin zal een stuk schrijven en dit
aan Jos aanleveren. Duidelijk in de brief vermelden dat er een optie is om aan te geven of men mee wil
doen aan de beker ja of nee

