Verslag bestuursvergaderingen
November 2016 t/m januari 2017
Afgelopen periode stond vooral in het teken van twitter/facebook, NDB Ranking toernooi,
baancontorles en de ALV
Twitter / Facebook:
Er zijn problemen met social media met betrekking tot de beker loting. Er wordt door Michel geloot en
dat gebeurt geheel neutraal. Maar op social media wordt uitgelaten over het feit dat het bestuur
‘slinger minded’ is. Dit is uiteraard niet het geval. En daarnaast zijn er meer slinger teams die uit
moeten spelen dan thuis.
Ons voorstel is om leden uit te nodigen voor het verrichten van de beker loting. Evt met tegenprestatie
dat zij altijd thuis mogen spelen. Hierdoor krijg je misschien sneller een aanmelding. Als dit vermeld
wordt op de site voorkom je het suggereren dat het bestuur de loting manipuleert.
NDB Ranking toernooi:
Onlangs heeft Christiaan Klompmaker zich bij Jos gemeld met de vraag of een NDB ranking bij de
Coelenhage gehouden kan worden.
Jos heeft de NDB gevraagd om een draaiboek op te sturen om inzicht te krijgen in de taken die
verdeeld moeten worden.
We vragen ons als bestuur af, of deze locatie wel geschikt is voor een NDB ranking toernooi. Wij zijn
geen lid organisatie die ervaring heeft met het organiseren van een NDB toernooi. Hierdoor wordt het
extra moeilijk om een toernooi te organiseren in een locatie met verschillende zalen. Daarnaast zijn de
kosten heel erg hoog. Hierdoor gaan wij Christiaan informeren dat wij voorlopig niet geïnteresseerd
zijn in het organiseren van een NDB ranking toernooi.
Baancontroles:
Tijdens de opstartfase van de nieuwe baancommissie was iedereen erg enthousiast. Helaas gaat het nu
wat minder vlot dan gehoopt. Er zijn wel banen gekeurd en herkeurd. Dit is nog niet aangepast op de
site. Jos vraagt Erwin om een update te sturen, zodat het aanpast kan worden.
ALV:
Datum ALV wordt maandag 3 april
Nathan moet de begroting aanleveren
Jos zal het verslag maken
Sayen maakt de agenda
Nathan zal de kascontrole plannen
Albert/Jos zal een stukje schrijven
Jos maakt de presentatie
Locatie is het Spoc. Regelt Sayen. Spoc is akkoord
Na de volgende vergadering een mail sturen met aankondiging ALV.
Nog een 3 maandelijks verslag maken voor de site.

