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Opmaak vers 
 
 

Onderwerp Bestuursvergadering 
Vergaderdatum 

Aanwezig 
               Afwezig 

24 september 2019 
Jaco, Ton, Marga en Derk 
Peter 

 
 
 

  
  

Agenda & verslag 
 
 
1  Opening  
 
   
2 Notulen vorige vergadering 
 
3  Ingekomen stukken / agendapunten 

- (Marga) Dit seizoen is een nieuwe ledenactie gestart waarbij nieuwe leden 3 
maanden ‘probeerlid’ kunnen worden. Voor nieuwe leden is de actie 1  maand 
gratis en 25% korting op de contributie 
- (Marga) training nieuwe leden is opgezet. Voorstel om EUR 10,- extra te laten 
betalen als ze willen blijven trainen.  
- (Jaco) terugkoppeling flyer / nieuwe leden actie. in oktober gaat Jaco verder 
in gesprek over vervolg. Actief is betaald door subsidie vd gemeente bij HW 
Actief. Flyeractie bij kompas. 8 leden zijn langsgeweest waarna er 2 leden een 
vervolg eraan hebben gegeven. Een aantal asprirant leden zijn niet verder 
gegaan ivm fysieke ongemakken. 
- (Jaco) De termijn van de bestuursleden Peter & Jaco loopt af en beiden zijn 
herkiesbaar (Jaco). Dit op de agenda van de ledenvergadering vermelden 
- (Ton) Schema afhangen speelavond. Ton geeft aan dat hij is ingedeeld, maar 
bestuursleden waren toch gevrijwaard. Ivm het aantal leden is er de keuze 
gemaakt om bestuur ook op te laten hangen 
-  (Ton) Is er nog input voor de website voor verbeteringen? Conclusie is dat 
de nieuwe site prima is opgezegd. Op dit moment geen verdere input of 
suggesties .  

 - (Jaco) Begroting 2019/2020 besproken 
 - (Jaco) plannen ledenvergadering 

 - (Derk) overzicht ledenlijst aan het begin van het seizoen: 46 senior leden, 24 
jeugdleden 

 
4  Mededelingen 

-  Jaco is bij sportakkoord geweest om sport in de breedte te promoten. Er zijn 
een aantal initiatieven welke nog verder worden uitgewerkt door de 
organisatie. 

-  Er is een vertraging in de overdracht van de sporthal van de Sportstichting 
naar Bres. Bar van Vera zal in ieder geval nog  
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5  Jeugd 

- competitie van jongere jeugd in een beginnerspoule. Als dit niet kan dan 
terugtrekken team en dan met andere verenigingen afstemmen om 
wedstrijden te spelen 

 - training met Rick loopt prima 
- Jeugdtoernooien worden afgezegd. Jammer omdat kinderen wel willen 
spelen. 
- jeugd moet nog worden gehuldigd voor clubkampioenschappen. Er zijn 20 
bekers nodig. Marga kijkt hier zelf nog naar om bekers te regelen. Evt budget 
beschikbaar. Marga denkt eerst eraan bijdrage in aan ouders te vragen. 

 
6 Technische commissie 

- TC niet aanwezig voor een update 
- de competities zijn begonnen 
- plastic shuttles heeft Marga liever zelf dan via Arno. Dan zijn ze in de zaal op 
tijd. 

 
7  Financiën 
 - de incasso zal in oktober worden gedaan.  
 - jaarcijfers en begroting besproken 
 
8. Diversen 

- (Ton) Het lijkt handiger om een cloud op te zetten voor de verslagen etc. 
Afgesproken dat Ton ermee aan de slag gaat om verder te onderzoeken. Derk 
heeft bedenkingen om de ledenlijst in de cloud te zetten gelet op 
toegankelijkheid en privacy.  
- Ton heeft voor de vereniging een verklaring sexuele intimidatie opgesteld.  
De voorbereidingen afgerond waarna een verklaring omtrent gedrag kan 
worden aangevraagd. Om de 2 jaar zou er een nieuwe verklaringen moeten 
worden aangevraagd.  

 
9.  Rondvraag 
 -  
 
10.  Volgende vergadering  
 - Ledenvergadering 30 oktober 20.00 uur  
 - Volgende bestuursvergadering 8 januari 2020 19.30 uur bij Ton 
 
11. Sluiting 
 
 
 
 
 
Actielijst (volgende notulen) 
 
Wat    Wie   Wanneer 


