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Notulen Algemene Leden Vergadering.
Gehouden op: 31 mei 2016
Plaats

: Het Hof van Giesbeek, te Giesbeek

Voorzitter
Notulist

: Hans Krähe (dagvoorzitter op uitnodiging bestuur)
: Bennie Cooper (op uitnodiging bestuur)

Aanwezige Ereleden en leden van Verdienste: (Ereleden) Dhr. Langenbach. Dhr. Koolen, Dhr. Meutstege. (Leden
van verdienste) Mevr. Van de Ven – Bouman en Dhr. Zweers.
Aanwezige verenigingen: TOG Concordia, Ons Huis, DVS, West Arnhem, Gelre, Renkum, WCK, Rembrandt,
Elderhof, Pumpke, Petersberg, Les Cinq Amies, Snelpost, F-Eckt, St. Marten, Drieschaar, Harmonie +, Ons Huis +,
Paperclip, Sbk, Boerderij, BOD Rheden, Petersborg, Recreanten Elderhof, KOT, Bc. Arnhem, Bemmel, Croydon,
Driemond, Grenspost, Molenberg, Renkum +, Waalstaete 2000, S&O PTT, Sjonnie’s bar, Dss Schutterberg.
Afwezig met kennisgeving Verenigingen: RBV.
Afwezig zonder kennisgeving Verenigingen: BC Concordia, Sailor, Matsers, BCO, Markt, Korenmolen, Dbb.
Aanwezige deelnemers Nederlandse Kampioenschappen: Joop de Man (Croydon), John Wijninga (Gelre) en Eric
Eickhoff (DVS).
Aanwezige bestuursleden: Jose Knoops-Lubbers, Ron Lieferink, Hans Trausel.
Afwezig met kennisgeving Bestuur: Udo Hagenus (penningmeester a.i.)
Aanwezig A.G.D.V.: Jose Knoops-Lubbers
Afwezig met kennisgeving A.G.D.V.: Jaap van Herwaarde
Opening:
De dagvoorzitter Hans Krähe opent de vergadering en heet alle aanwezige van harte welkom namens hemzelf en
alle overige bestuursleden van het District Veluwezoom, en hoopt op een goede en zinvolle vergadering.
Staande de vergadering herdenken wij de leden die ons de afgelopen tijd ontvallen zijn t.w.: Cor Hegh
(Petersberg/Snelpost), Piet Camps (Waalstaete), Jan te Boekhorst (Ons Huis+), Teun Boterman (SBK), Joke
Verhaaf-Leenders (BCA/WCK), Harrie van Langen (Snelpost/BCA/WCK), Charles Oranje (S&O PTT) en Theo van
Hal (Petersberg).
Ingekomen stukken:
- Bennie Cooper (B.v. De Grenspost) heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van secretaris;
- Brief van BiljartPoint betreft de roostergenerator (Hans Eekels).
- Brief van Albert Zijlstra (S&O PTT). Wedstrijdleiding neemt dit idee mee, en kijkt of het past in het plan van aanpak
voor seizoen 2016/2017.
- Brief van Hans van de Velden met betrekking nieuwe indeling van het gewest (*).
Goedkeuring en vaststelling notulen.
Het betreft de notulen van:
ALV d.d. 29-05-2015; (*)
BALV d.d. 16-12-2015; (*)
BALV d.d. 13-04-2016 (*)
Alle aangeboden verslagen worden zonder op en aanmerking door de aanwezige leden goedgekeurd.
Huldiging Prestatie spelers:
Het is een goedgebruik van het bestuur van het District Veluwezoom om spelers die een goed resultaat hebben
gehaald op een Nederlands Kampioenschap of hoger in het zonnetje te zetten. Dit jaar zijn dit: Joop de Man
(Croydon) Brons driebanden klein 1e klasse, John Wijninga (Gelre) Zilver, libre klein 1e klasse, Rudy Gerritsen
(Rembrandt) Zilver, driebanden groot 1e klasse en Eric Eickhoff (DVS) Brons, bandstoten klein 3e klasse. De leden
die voor het eerst een top drie resultaat hebben gehaald ontvangen een bloemetje alsmede de Veluwezoompenning.
Hans Krähe feliciteert hen met het behaalde resultaat. Ron Lieferink maakte van de gehuldigde een foto die op onze
website zal worden geplaatst.
Financiën.
Het financieel overzicht en de begroting voor het komende jaar hebben bij de ingang ter inzage van alle aanwezige
leden gelegen. Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld of deze in de toekomst niet met de uitnodiging mee
kunnen worden gestuurd. Hierop wordt door geantwoord dat er al een tijd geleden is besloten om dit niet meer te
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doen. Gerrit Luiten (kandidaat penningmeester) geeft aan dat hij weinig over de stukken kan zeggen, omdat zij zijn
opgesteld door de aftredende penningmeester a.i. Udo Hagenus die helaas deze avond niet aanwezig is.
Gerrit Luiten geeft aan dat er een kascontrole is uitgevoerd bij Udo Hagenus maar dat hij niet met zekerheid kan
stellen die dit hebben gedaan. José Knoops – Lubbers geeft aan dat er een kopie (*) in het archief aanwezig is met
de goedkeuring van de kascommissie. Uitgevoerd door: Dhr. Beumer (B.v. Petersberg) en Dhr. Hoefnagels (B.v. TOG
Concordia).De vergadering besluit om de penningmeester a.i. decharge te verlenen.
Bestuursverkiezing.
De nieuwe kandidaten Gerrit Luiten (penningmeester) en Bennie Cooper (secretaris) stellen zich in het kort aan de
leden voor zodat zij weten op wie zij gaan stemmen. Hans Krähe geeft aan dat het een normale gang van zaken is
(zie huishoudelijk reglement en de statuten) om over personen schriftelijk te stemmen. Ook dienen de voorzitter,
secretaris en penningmeester officieel in functie te worden gekozen. Omdat alle stukken met betrekking tot de
verkiezing van de bestuursleden al ruim 4 weken van te voren zijn verstuurd, en Bennie Cooper op het laatste
moment heeft besloten om zich kandidaat te stellen, verzoekt hij de vergadering om dit maal van de gebruikelijke
schriftelijke stemming af te zien en akkoord te gaan om de stemming middels handopsteking te doen. De aanwezige
leden hebben voor de keer geen bezwaar om het op deze manier te doen.
De volgende personen worden door de leden in functie gekozen en ziet het bestuur er als volg uit:
Penningmeester/vicevoorzitter: Gerrit Luiten
Secretaris
: Bennie Cooper
Algemene Wedstrijdleiding
: Jose Knoops-Lubbers
Wedstrijdleiding
: Hans Trausel (tevens Algemeen bestuurslid)
Algemeen bestuurslid
: Ron Lieferink
Alleen de functie van voorzitter blijft voorlopig vacant en wordt aan de aanwezige leden toestemming gevraagd om in
de loop van de tijd op zoek te gaan die de functie van voorzitter tot de volgende Algemene Leden Vergadering a.i. zal
functioneren. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.
Opmerking notulist: Ten tijde van het schrijven van deze notulen heeft Hans Krähe aangegeven dat hij deze functie
als interim wil gaan bekleden, met het verzoek om voor de volgende Algemene Leden Vergadering met een nieuwe
kandidaat te komen.
Wedstrijdzaken.
Goedkeuring en vaststelling notulen WL vergaderingen:
Het betreft de notulen van:
WL vergadering dag competitie d.d. 26-04-2016; (*)
WL vergadering avond competitie d.d. 12-03-2016; (*)
Alle aangeboden verslagen worden zonder op en aanmerking door de aanwezige leden goedgekeurd.
De volgende onderwerpen zijn reeds in eerder gehouden wedstrijdleiders vergadering besproken. Vanuit de zaal
wordt opgemerkt dat er in de wedstrijdleiders vergadering geen besluiten kunnen worden genomen, zij hebben een
adviserende functie en alleen in de Algemene Ledenvergadering kunnen besluiten worden genomen.
Bekertoernooi: De bedoeling is om in het seizoen 2016/2017 te starten met een bekercompetitie voor zowel de dagals avondcompetitie, waaraan het liefst alle verenigingen deelnemen. Deelname aan dit toernooi is echter geheel
vrijblijvend.
12 puntensysteem: Bij ingang van de nieuwe competitie zal in alle klasse in de avond competitie dat wil zeggen: dat
in de C2, C3 en de C4 het 12 puntensysteem zal worden gehanteerd. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Opgetrokken spelers: In de C2 mag slechts met 1 opgetrokken speler worden gespeeld. In het verleden werd een 2 e
opgetrokken speler oogluikend toegestaan. Wij moeten echter hiervan afzien omdat het indien een team kampioen
wordt met 2 opgetrokken spelers niet deel mogen nemen aan de gewestelijke finale, omdat daar slechts 1
opgetrokken speler is toegestaan. De wedstijdleiding heeft het niet bij het gewest voor elkaar kunnen krijgen om dit te
veranderen. De verenigingen zullen hiervan per mail op de hoogte worden gesteld.
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Herzieningen: Herzieningen kunnen alleen bij de kerst (niet meer omlaag alleen omhoog) en bij het einde van de
competitie zal de herziening (omhoog en omlaag) plaatsvinden. In extreme gevallen (bijvoorbeeld bij ziekte) kan de
competitieleiding bij de kerst ook iemand omlaag herzien. Voor nieuwe spelers geldt dat deze na 4 of 8 wedstrijden
herzien kunnen worden nadat zij tegen diverse verschillende spelers hebben gespeeld.
De moyennes worden bepaald door het aantal gemaakte caramboles te delen door het aantal gemaakte beurten.
Dag- avondcompetitie: De KNBB is nog bezig met het vraagstuk over het gelijktrekken van de moyennes in de dagen avond competitie.
A.D.V.G.:
Jose Knoops-Lubbers coördinator/secretaris van deze groep geeft aan dat alles in deze groep soepel verloopt. Er zijn
6 nieuwe arbiters bijgekomen. Gekeken zal worden of de nieuwe Clubarbiters (Arbiter I) door kunnen stromen tot
Districtsarbiters (Arbiter II). Minpuntje is echter dat de penningmeester is terug getreden als penningmeester. Er wordt
in het bestuur over dit punt overleg gepleegd, er is een kandidaat voor deze functie.
Rondvraag:
Evert Sweers: Mogen alle spelers in diverse teams (vereniging spelen)?
Hans Trausel: Hierover zijn afspraken gemaakt. Iemand die lid is van 2 verenigingen kan in beide teams spelen, met
uitzondering als deze teams tegen elkaar spelen.
Henny Brugman: Moet ik wachten met het opgeven van de teams?
Hans Trausel: De teams kunnen gewoon worden opgegeven, alleen moeten de moyennes en de daaraan
gekoppelde te maken caramboles nog worden uitgerekend.
Lena Borstel: Waarom geen 12 puntensysteem bij het driebanden? Enige jaren geleden is als proef het 2 punten
systeem geïntroduceerd, maar het is nooit terug gedraaid.
Hans Trausel: Kijken of het 12 punten systeem in de toekomst heringevoerd kan worden ook bij het driebanden. Dit
is wel eerlijker.
Ron Lieferink: Vraagt aan Hans Krähe om na te denken voor de functie van voorzitter.
Sluiting
Verder niets meer aan de orde zijn sluit de voorzitter om 20.59 uur de vergadering en wenst een ieder goede
thuiskomst en prettige vakantie toe.

Voor akkoord, de voorzitter,

Wordt op de website geplaatst (*)

Voor akkoord de secretaris.

