
Notulen ALV dd. 20-5-2014. 
(Noot: Door onbekende oorzaken zijn de aantekeningen van de notulen van deze vergadering 

verloren gegaan. Om tóch op het een en ander terug te kunnenvallen heb ik wat gegevens 

gedestilleerd uit navraag en uit de opbouw van de betreffende agenda. 

Het bestuur vraagt aan de BALV van januari 2015 om eventuele aanvullingen op deze notulen van 20-

5-2014, teneinde passering mogelijk te maken. Mochten eventuele bijkomende gegevens gevonden 

worden, dan stelt het bestuur voor deze notulen te laten passeren tijdens de ALV van mei/juni 2015. 

– Cees van Leeuwen.) 

 
1. Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
2. Ingekomen stukken:Dhr. Ron Schoremans meldt zich af voor de vergadering. 
3. Passering Notulen BALV dd. 28-1-2014: De notulen van de BALV van 28-1-2014 worden door de 

vergadering goed bevonden en passeren als zodanig. 
4. Verkiezingen:Volgens het te hanteren schema zijn Joke Schillemans (Jeugdzaken) en Cees van 

Leeuwen (Voorzitter) aftredend. Beiden zijn herkiesbaar. 
Er zijngeen tegenkandidaten voor deze functies; de aftredende bestuursleden worden herkozen. 

5. Penningmeester + Kascontrolecommissie: De financiële voortgang van de vereniging wordt 
besproken door de penningmeester waarbij hij o.m. aangeeft dat het nieuw in te richten heren 
LaCo team niet in de begroting was meegenomen. 
De clubkas wordt door de Kascontrolecommissie gedechargeerd. 

6. Reglementen Z.D.F.: 
a. Resultaten Reglementencommissie: 
 - HHR, Art. 4 wordt verwijderd. (Betreft TC functies voor bestuursleden) 
 - AWR, Pt. 13 wordt verwijderd. (Betreft extra kosten als gevolg van in gebreke  
  blijven) 
 - RWC, Pt. 2 invallers. (Punt wordt voor de duidelijkheid tekstueel aangepast; dit geldt 
  hier ook voor het onderdeel “Competitiewedstrijd”) 
 - RBW, Pt. 4 deelname aan bekerwedstrijden na wisseling van team. (Punt wordt 
  gewijzigd naar uitsluiting van deelname voor de rest van het seizoen als er van team 
  is gewisseld) 
 - RBW, Pt. 7 nieuw in te voegen punt. (Betreft de volgorde van wedstrijden in de  
  beker competitie) 
 - RRW, Pt. 15 en 16 worden verwijderd. (Betreffen deelname tijdens de laatste 2  
  ranking toernooien) 
 - RRW, Bijlage 2 wordt aangepast. (Betreft puntenverdeling bij rankings) 
b. Passering van de reglementen door de ALV geschiedt met algemene instemming. 

7. Pauze. 
8. Competitiezaken: Bespreking van de lopende zaken betreffende de nieuw op te zetten 

wintercompetitie en de lopende zomercompetitie door de competitieleiding. 
9. Jeugdzaken: Bespreking van de lopende zaken rond jeugd en jeugdbeleid. 
10. LaCo/Brabantcup.: Bespreking van de resultaten en het reilen en zeilen van het Brabantcup team 

en de LaCo teams. 
11. NDB.: Geen bijzonderheden. 
12. Ranking/Toernooileiding/Memorial Toernooi: Er wordt vanuit de leden een voorstel ingediend tot 

het wijzigen van de puntentelling bij de rankingtoernooien. Dit voorstel wordt aangenomen en is 
(inmiddels) uitgewerkt door de toernooileiding. De beschrijving van de wijziging is te vinden op de 
website. 
Voor mij was het enige belangrijke dat de puntentelling op de ranking gaat veranderen. Bij mijn 
weten was hierover een voorstel ingediend en ook over gestemd. Groetjes Monique 
Een komt een vraag van Pascal Zwart om de rankings te seeden, onder meer omdat Pascal, als 
speler in de top 4 van de ranking, al 3x in een poule met een andere speler uit de top 4 is ingeloot 
(Frans de Brouwer). Pascal is het hiermee niet eens en vraagt of er tot seeding kan worden 
overgegaan. Dit wordt door het bestuur afgewezen. 
 

De voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 


