
Notulen BALV  28-01-2015. 
 
Aanwezig: Cees van Leeuwen, Joke Schillemans, Jeannette Stokx en Monique Schrijvers 
  namens het bestuur; 18 Leden 
Afwezig: Alex de Best afwezig i.v.m. ziekte; Ron Huijsman heeft zich officieel afgemeld. 
 
Pt. 1,2 en 3. Cees heet iedereen welkom en behandelt eerst kort de agenda. 
De 2 ingezonden stukken komen bij de desbetreffende punten later op de agenda aan bod.  
Cees geeft uitleg over het ontbreken van de notulen van de ALV van mei 2014. Hij vraagt of 
iemand nog iets toe te voegen heeft aan zijn samengestelde notulen over die vergadering. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze notulen en zij worden bij deze goedgekeurd. 
 
Pt. 4. Penningmeester. Er zijn wat onduidelijkheden betreffende de post ranking. Op de 
begroting van januari 2014 staat daar €1200 begroot en op deze begroting staat hij op 
€2000. Jan de Jager wil hier graag uitleg over en er zal aan Alex gevraagd worden hier een 
toelichting op te geven. 
Frank van Eenennaam vraagt waarom de Brabant Cup minder heeft uitgegeven dan het 
LaCo team. Reden hiervoor is dat de Brabant Cup veel voordeliger een busje kan huren dan 
het LaCo team. 
De begroting wordt voorlopig goedgekeurd. Bij de kascontrolecommissie is iemand 
weggevallen deze plaats wordt ingenomen door de reserve Dineke vd Berg. 
Er wordt gevraagd wie de nieuwe reserve wil worden voor de kascommissie. Jan de Jager is 
bereid dit op zich te nemen.   
 
Pt. 5. Jeugd. Joke heeft hier geen nieuws over. 
 
Pt. 6. Competitie, LaCo/Brabant Cup. Ron Schoremans vraagt of er een app kan komen om 
de uitslag op door te geven. Jeannette gaat dit niet doen mede omdat dit nog maar voor een 
half seizoen zal zijn. Zij geeft aan dat het digitale programma momenteel volop getest wordt 
en in april klaar zal zijn. 
Zij gaat dan de eredivisie captains vragen om daar de laatste wedstrijden op in te vullen om 
te kijken of en hoe het werkt. 
Het blijkt dat nog steeds niet ieder team zijn uitslag sms’t naar haar en zij vraagt aan 
Shandro en Koen of zij het eens op de Facebook pagina van de ZDF die zij beheren willen 
vragen of iedereen de uitslag ook naar haar wil sms’en. 
Jeannette geeft toelichting over een aantal lopende en gedane zaken betreffende het 
lopende seizoen. 
Bar de Belt 3 is weggevallen, de spelers mogen bij andere teams het seizoen afmaken mits 
in dezelfde divisie. 
De wedstrijd tussen de Nine Darters en Aardenburg wordt gespeeld in week 11. De Nine 
Darters krijgen een boete daar zij niet naar Aardenburg wilden met 3 man. 
Er is wat protest gekomen op het toevoegen van een nieuw team in de 3e divisie. Jeannette 
legt uit dat dit volgens de reglementen toegestaan is. 
Wim Landsman is het er niet mee eens dat er in de beker na iedere ronde opnieuw geloot 
wordt. Hij vindt dat er na de poules 1 keer geloot moet worden en dat daarna het schema 
gewoon moet worden afgewerkt. 
Jeannette geeft aan dat er op de vorige ALV hierover gestemd is en dat de leden hier zelf 
voor gekozen hebben. Zij zegt hem dat hij voor de volgende ALV hierover een voorstel  kan 
indienen zodat het opnieuw ter stemming gebracht kan worden. 
Jeannette geeft aan dat 2 spelers een officiële waarschuwing hebben gekregen wegens 
onbehoorlijk gedrag tijdens een wedstrijd. De betreffende spelers spelen bij Ambiance en de 
Bounty. 
Er zijn vragen over het schema van de eredivisie dit seizoen. Het blijkt dat er in de laatste 
speelweek 2 teams van de Belt tegen elkaar spelen evenals 2 teams van SPG. Men denkt 
dat er dan competitie vervalsing mogelijk is. Jeannette geeft aan dat dit zeker niet klopt maar 



zegt ook dat Cees dit schema heeft gemaakt. Cees geeft iedereen gelijk en biedt meerdere 
keren zijn verontschuldigingen aan, evenals Jeannette vanwege het niet controleren van het 
schema toen dit klaar was. 
LaCo dames en heren hebben beide 1 keer een wedstrijd gewonnen. Het gaat met de heren 
steeds beter, ze raken steeds beter op elkaar ingespeeld. 
Er wordt tussen de dames van de LaCo en Brabant Cup teams volop gewisseld bij gebrek 
aan voldoende speelsters op wedstrijddagen. Gelukkig gaat dit in goede harmonie tussen 
beide teams. 
Het Brabant Cup team heeft tot nu toe 2 wedstrijden gewonnen en maken nog steeds kans 
op de Playoffs. 
 
Pt. 7. Verkiezingen. Het bestuur stelt Monique Schrijvers voor als opvolger van Alex de Best 
als penningmeester. 
Wesley van Hoeijen stelt zich beschikbaar als secretaris en Koen Kraaijenbrink als 
toernooileider. 
Hierover wordt door de aanwezigen gestemd en een ieder wordt gekozen voor de 
betreffende functie. 
 
Pt. 8. Ranking. Pascal Swart heeft een voorstel ingediend over seeding op de ranking.Vanaf 
volgend seizoen zal er op de rankings geseed gaan worden bij de singles. Dit zal plaats 
vinden bij het indelen van de poules. De rankingreglementen zullen hiervoor aangepast 
moeten worden. 
Dit zal ook nog gebeuren voor het nieuwe puntensysteem op de ranking. 
 
Pt. 9. Cees geeft aan dat er geen nieuws is van het NDB front. Hij bedankt een ieder voor 
zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. 


