District Midden Holland

Verslag A.L.V. Najaarsvergadering d.d. 29-11-2017
1. Opening
Voorzitter opent de vergadering en geeft een aantal toelichtingen.
Aangehaald wordt dat Simon Koolwijk de taak als wedstrijdleider P.K. om persoonlijke
reden na dit seizoen niet zal voortzetten. Wij zijn hem dankbaar voor de tijd dat hij deze
functie heeft vervuld en zijn dus nu op zoek naar een nieuwe wedstrijdleider P.K.
2. Ingekomen stukken/mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Agenda
3.1. Vaststelling agenda: Agenda wordt op onderdelen aangepast.
3.2. Verslag Voorjaarsvergadering 26-4-2017 word goedgekeurd.
4. Bestuurszaken
4.1. Bij meerderheid van stemmen is men akkoord gegaan Wijzigingsvoorstel Statuten KVC.
Voor: 186 Tegen: 52
4.2. Voorstel tot wijziging moyennetabellen P.K. Naar 6.1.
5. Competitie
5.1. Opgemerkt word dat er op dit moment - helft competitie - al 433 verzettingen!! zijn
gedaan. Het belangrijkste knelpunt is dat verzettingen niet altijd in overleg met de
tegenstander wordt gedaan, waardoor veel problemen ontstaan.
5.2. Districtfinale teams dames gaat - net als vorig jaar - door als Maartje de Jong weer 4
teams heeft. Zodra hier meer over bekend is wordt dit op onze site vermeld.
5.3. Wij hebben standaard 1 Extra afvaardiging C3 klasse. De kampioen van poule A speelt
tegen de kampioen van poule B om het kampioenschap - die gaat naar de halve finale.
De twee andere teams gaan naar de kwalificatie.
Quirien Schoonderwoerd kwam met een opmerking over een incident dat zich in competitieverband had voorgedaan. Opgemerkt dient te worden dat dit incident als fait
accompli ter tafel en ter discussie kwam terwijl dit volgens de procedure per ingezonden brief aan het bestuur had moeten worden gemeld. Omdat dit niet is gedaan kunnen wij hier als bestuur niets mee. Intern wordt dit door de vereniging afgehandeld.
6. P.K.
6.1. Ter verbetering en het vergroten van de individuele kansen voor iedere deelnemer
aan een P.K. wil men de tabellen, net als in de competitie gebruiken. Verenigingen
willen dit eerst met hun achterban communiceren en krijgen tot 14 dec. de tijd om zich
voor of tegen uit te spreken over dit voorstel.
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7. Financiën
7.1 Jaarrekening 2016
7.2. Begroting 2018
7.3 Verslag Kascontrole commissie
7.4 Nw lid kascontrolecommissie

Wordt nader uitgelegd / besproken en goedgekeurd
Wordt nader uitgelegd / besproken en goedgekeurd
Francis de Keijzer doet verslag en geeft goedkeuring.
Hannelore Vergeer
Reserve: Bart den Hertog.
Francis de Keijzer is volgend jaar aftredend.

8. Arbitrage
Bob de Zeeuw geeft uitleg over een voorstel dat in overleg met alle betrokkenen tot een
eind oplossing van dit steeds maar weer terugkerende vraagstuk moet leiden.
Er wordt begonnen vanaf punt 0.
Iedere arbiter is gebeld en het voorstel is gedaan om iedereen per getelde partij € 5 als
vergoeding te geven.
Iedere arbiter is gevraagd welke klasse hij/zij bereid is te tellen en hoeveel keer.
We nemen ruim de tijd om de verenigingen de kans te geven om hun leden over de voorstellen welke binnenkort zullen worden voorgelegd te stemmen.
Er komt een voorstel welke we op de "Extra in te voeren Voorjaarsvergadering" als
eindresultaat willen bespreken en afronden.
Voor de rondvraag nog even bericht van Simon Koolwijk
Zijn besluit om af te treden is om persoonlijke reden, en hij biedt zijn verontschuldiging aan over
eventuele dingen die verkeerd of niet goed zijn gegaan. De vergadering vind overigens dat alles wel
goed is gegaan.
Voorstel over aantal deelnemers terug te brengen naar 8 deelnemers komt in de extra vergadering
aan de orde. Moet over gestemd worden.
9. Rondvraag
Bob de Zeeuw : - ) Arbitrageverhaal en 6 of 8 deelnemers is een samenhangend verhaal.
Het een heeft onlos makend met het ander te maken.
Marcel Drost : - ) Opmerking over berichtgeving omtrent overlijden van Bouke. H.B.G. vind
dat het bestuur niets te verwijten valt en hier niet op kan worden aangesproken.
Bart de Hertog: - ) Vraag over afscheid voorzitter: Niet aan de orde, dat wordt 2021.
Chris van Eijck : - ) Intervalvoorstel: Verenigingen krijgen tot 14 dec. de tijd om uitslag.
Aantal leden per vereniging telt hier dus zwaar.
10. Sluiting
Voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit om 22.15 uur de vergadering.
Secretaris
Bas Blok

