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Aanwezig: Wybren Tuinstra, Orlando Fortuin, Stefan Marinissen, Koen Kraaijenbrink, Hans Oosterling, 
Michael de Vlieger en 35 leden. 

 
Afwezig met kennisgeving: Patrick Raassens, Shandro Meerdink en 14 leden 
 

Yerseke,06-06-2018 
 

1) Opening en mededelingen (20:00) 
Voorzitter Wybren Tuinstra opent de vergadering. De mededelingen zijn de vragen te bewaren voor 
de rondvraag. Daarnaast wordt mede gedeeld dat voor het selectietoernooi voor de Nederlandse 
selectie Rowdy Schoremans, Tim Kaijser en Bianca de Leijser voldoen aan de criteria. Alle teams 
die kampioen zijn geworden willen naar de NDB kampioenschappen in Nijkerk. Verder geen 
mededelingen. 

 
2) Ingekomen stukken: 

Er zijn deze vergadering geen ingekomen stukken 
 

3) Passering Notulen BALV dd. 10-04-2018 
Notulen van 10-04-2018 zijn goed bevonden en gepasseerd. 

 
4) Penningmeester. 

Stefan legt uit dat de inschrijving persoonlijk gaat moeten gebeuren via een online systeem. Dit heeft 
o.a. met de nieuwe AVG wetgeving te maken. Na aanmelding zal het een doorlopend lidmaatschap 
worden tot het lidmaatschap wordt opgezegd. De teams worden dan later door de captain 
aangemeld voor de competitie. 

 
5) Jeugdzaken 

Wybren vermeld dat jeugdzaken in de eerste weken geen prioriteit hebben gehad. Hier komt in een 
later stadium nog een plan voor. 
 

6) Competitiezaken 
Koen heeft aardig wat wijziging voor het nieuwe seizoen. De beginnende partij van de wedstrijden 
zullen veranderen. Bij alle spelvormen zal het uit team de eerste 2 wedstrijden beginnen en het thuis 
team de volgende 2 wedstrijden. De nieuwe wedstrijd formulieren worden opgestuurd i.p.v. elk jaar 
de dure blokken aan te schaffen. Voor de beker competitie zal er niet meer voor de 3/4

e
 plek 

gespeeld worden. In de wintercompetitie worden er promotie/degradatie play-offs toegevoegd. 
Hierdoor wordt volgend seizoen de inschrijving eerder gestart en gesloten.  
Onny vraagt of er andere spelformats komen. Koen geeft aan dat dit voorlopig dezelfde zullen 
blijven. Frank vraagt of de reglementen hetzelfde blijven. Stefan geeft hierop aan dat dit voorlopig zo 
is en dat alleen de boeteregeling zal veranderen.  
 

7) Verkiezingen 
Corjan Baltus is verkozen tot voorzitter tuchtcommissie 
Hans Oosterling is verkozen tot algemeen lid m.b.t. ICT en Privacy 
 

8) Pauze  
Van 19:45 tot 20:00 uur 

 
9) Bestuursbesluiten 

De bestuursbesluiten worden punt voor punt besproken voor eventuele vragen hierover. Het boete 
beleid zal nog besproken worden binnen het bestuur. Onny vraagt of je bij de persoonlijke 
inschrijving ook een team kan kiezen. Stefan geeft aan dat de teams van het seizoen ervoor in het 
systeem staan waaruit je kan kiezen.  



 
 
Verslag Bijzondere Algemene Ledenvergadering dd. 06 juni 2018 

 

 

Pagina 2 van 2 

 
10) Rondvraag 

Er komt een vraag over de pasfoto’s op de spelerspassen met de nieuwe inschrijvingen online. Koen 
geeft aan dat deze niet meer nodig zijn. Ron vraagt hoe er dan gecontroleerd wordt. Stefan reageert 
dat dit altijd kan aan de hand van je ID-kaart maar dit zal bijna nooit nodig zijn. Het bestuur kijkt dit 
een jaar aan en evalueert het dan opnieuw. 
Frank heeft nog wat vragen over de Brabantcup waarop Wybren reageert dat hij na de vergadering 
hierop terug komt. Tom vraagt of er nog klusjes zijn voor leden buitenom het bestuur. Wybren geeft 
aan dat dit niet nodig is. Mocht dit wel zo zijn wordt dit gecommuniceerd. Rieni vraagt of ze als laatst 
geëindigd team dit jaar wel degraderen. Koen geeft aan dat de laatste teams zullen degraderen. 

  
 
De voorzitter sluit de vergadering 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Orlando Fortuin 
Secretaris 


