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Onderwerp Bestuursvergadering 
Vergaderdatum 

Aanwezig 
               Afwezig 

12 februari 2019 
- 
- 

 
 
 

  
  

Agenda & verslag 
 
 
1  Opening  
 
   
2 Notulen vorige vergadering 

 
Vorige vergadering 26 september 2018 
Contributie Laurens aangepast omdat hij niet traint 
 

 
3  Ingekomen stukken / agendapunten 

  
 - Koningsspelen op vrijdagochtend op 12 april. Uitnodiging van De 
Bouwsteen. Interesse voor deelname? Dit jaar zijn zij aan de beurt. Aangegeven dat  
het alleen binnen zou kunnen. Geen buitenmateriaal.alleen als het binnen is. Wij 
zoeken nog vrijwilligers erbij.  
 
Eind van het seizoen was te rustig waardoor de aanwezige leden ook eerder afhaken. 
Idee om een ‘team toernooi’ te maken met een captain die zijn team samenstelt en 
onderling wedstrijden te laten spelen. Verschillende soorten toernooien. Per week. 
De winnaar met de meeste  punten is clubkampioen? 2 weken in juni om een 
clubtoernooi op te zetten. Spelers en wisselen / bitterballen toernooi ?! (Derk) in juni 
 
 
4  Mededelingen 

- Jaco bespreekt het gesprek over de samenwerking met de andere 
clubs in de hoeksche waard. Het initiatief wordt gewaardeerd door 
andere verenigingen alleen op dit moment nog geen concrete stappen. 
In het nieuwe seizoen het vervolg. Bv 3x spelen bij bij elkaars 
vereniging. Gesproken over samenwerking bv spelers over of te kort 
om een team samen stellen. 

- sportraad:Ton is aanwezig geweest bij een vergadering over het 
opzetten van een sportraad voor heel Hoeksche Waard. 100 personen, 
presentatie uit Brabant. Er zijn 135 verenigingen en 100 waren 
aanwezig. Aanwezigen waren positief over het oprichten van een 
sportraad, maar Ton wil eerst nog zien of het van de grond komt. Doel 
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gezamenlijk optrekken van de sportraad namens de verenigingen naar 
de gemeente toen.  

 
5  Jeugd 
-  avonden zijn druk. Veel kinderen, veel wedstrijden op dezelfde avond. We 
komen er wel. Maar tellen bij de wedstrijden is een puzzel. Hulp is nog welkom voor 
met name begeleiding bij wedstrijden.  
Mail sturen met uitleg om een groepje beschikbaar te hebben. 
 
 
aco: Rick wil binnenkort evalueren jeugd en senioeren. In het overleg meenemen de 
jeugd training voor de 8 jarigen als er wedstrijden zijn. Voor deze leeftijd is de 
training te lang. 
 
 
 
6 Technische commissie 
- bondscompetitie is afgelopen. Team 1 4 of 5. Team 2 4e geworden. Voor het 
eerst boete. Er zijn spelers in dezelfde speelweek ingezet en daardoor de wedstrijden 
verloren. 8-0 verloren ipv 5-3 verloren. Dat scheelt 3 punten. Financiele boete is 25 
euro, maar na bezwaar is deze geschrapt. 
- 1 damesteam – 5 wedstrijden op donderdag. 4 thuis en 4 uit.  
 
 
7  Financiën 

- nog achter een contributie aan 
- plastic shuttles bijbestellen wordt gevraagd aan Arno 
- contributie terugbetaald ivm blessure 
- incasso’s gaat goed, geen storneringen gehad. 

 
8. Diversen 

- ledenlijst en opzeggingen : nu 81 leden en 4 jeugdleden hebben opgezegd 
- training: sept –april ingepland  
clubkampioenschappen 

 - Nick wil samen met Marga kijken of er nog bbq of hapjes. Bbq zal 4 juli als er 
geen speelavond als het hapjes avond dan 27 juni. 

 
9.  Rondvraag 
geen 
 
10.  Volgende vergadering  
Dinsdag 18 juni 20 uur. Bij Jaco.  
 
 
11. Sluiting 
Om 2155 
 
 
 


