Verslag BALV 29 april 2009.
Aanwezig 10 leden en 4 bestuursleden.
Afmeldingen; Teams Zalco, Yip 1, Pimpelaars, Keukenstudio de Loof, SSVW,Manic Monday
Karin en Edwin Pasman, Ira v/d Horst ,Arjan de Waal, Ronald van Leeuwen,
Alex de Best ,Vivian Sijbrands.
-Joke opent de vergadering en sluit deze weer direct. Daarna wordt de vergadering weer geopend.
Om tot een geldige stemming te komen moet er minimaal 2/3 van de leden aanwezig zijn,helaas
waren er maar 10. Er wordt een nieuwe vergadering over dezelfde onderwerpen gehouden, dan maakt
het aantal aanwezigen niet uit.
Er mag dan door diegene gestemd worden, wat dan ook bindend is.
-Ingekomen stukken; Marvin van Eenennaam heeft een voorstel ingediend t.a.v de ranking.
Hij zou graag een uur eerder beginnen, eerst koppels en daarna in poules. Dit alles met geldprijzen.
Tegenvoorstel van het bestuur,normale tijd beginnen en dan alleen poules. We darten al jaren voor de
eer om zeeuws kampioen te worden, met bekers.
Na wat heen en weer gepraat komen we tot een compromis met de aanwezigen. Er gaat een stemming
komen over het nieuwe voorstel,tijdens een nieuwe BALV , binnen 6 weken.
Het nieuwe voorstel luidt als volgt, koppels knock out,dan poules, en dat alles nog zeker 1 jaar om
bekers. De komende rankingen en op de site worden de meningen gepeild.
Pauze
-Begroting; Joke vraagt iedereen of er nog vragen zijn. Mocht dit zo zijn dan zullen ze het toch Alex
moeten vragen als hij terug is.Niemand heeft er iets bijzonders wat de aanwezige bestuursleden niet
kunnen beantwooden. Het decharge formulier van de kascommissie wordt voorgelezen,de begroting
wordt algemeen goedgekeurd. Tot reserve lid van de kascommissie wordt Gert Tolhoek benoemd.
-NDB; Nog steeds is niet alles op orde binnen de NDB qua papieren e.d.
Helen Hofland is met een gouden handdruk weg als directeur bondsburo.
Over de laco is er nog niets bekend,men zoekt naar een oplossing,eventueel in combinatie met de
super league.
Binnenkort is er een vergadering,dan weten we meer.
Rondvraag; Wat wordt er van de boetepot gedaan voor de jeugd?? We zijn onlangs naar een
jeugdtoernooi geweest in Clinge en binnenkort is er een in Philippine waar heen hopen te gaan.
Ook zijn we van plan een open jeugd ZDF te organiseren,waarschijnlijk deze winter.
Komt er nog ooit een Open Zeeland ?? Tijdens de vorige vergadering kwam dit ook ter sprake en wij
wachten nu op een plan de campagne van Arjan de Waal.
Er zijn in de loop der jaren veel regels omtrent een Open NDB ranking veranderd m.b.t. beveiliging,
ehbo en dergelijke. Dit brengt ook een hoop extra kosten met zich mee, we willen er best naar kijken
maar we zijn wel wat sceptisch.
Joke bedankt iedereen voor zijn of haar komst en sluit de vergadering.

