Verslag najaarsvergadering d.d. 25-11-2015
01. Voorzitter opent de vergadering en heet in het bijzonder de Ereleden en het Lid van verdienste.
02. Afmeldingen zijn ontvangen van STOLWIJK - de Sprinter - K.B.C.
03. Vaststelling agenda / Punt 4.1. Bestuursverkiezing komt te vervallen. Gosse Noordenbos neemt voorlopig nog
de honneurs waar voor de recreanten, omdat zich hier nog geen nieuwe kandidaat heeft aangemeld.
3.1. Verslag Voorjaarsvergadering wordt later dan gebruikelijk ter goedkeuring voorgelegd. Opmerking wordt
gemaakt dat in de Notulen niet de evaluatie was te lezen of met 6 of 8 spelers zou worden gespeeld. Dat
werd alsnog genotuleerd, waarna het verslag werd goedgekeurd.
04. Bestuurszaken: Zoals eerder aangegeven: -> niet behandeld.
05. Competitie
5.1. Met een Bestuurlijke Maatregel is besloten de Moyenneberekening helft competitie voor alle klassen
gelijktijdig te berekenen.
Voor de duidelijkheid wordt nog eens uitgelegd hoe het zit met de moyenneberekening voor NO spelers,
want hier is een meningsverschil over. Spelers die met een niet officieel moyenne zijn begonnen
worden na 4 gespeelde partijen herzien, (alleen naar boven) dit herziene moyenne wordt gezien als het
startmoyenne van dat seizoen.
Gevolgen terugtrekken B1 team van Concordia: Meerderheid van de verenigingen vind dat alle resultaten van en tegen dit team moeten vervallen, vanwege de ongelijkheid in het aantal keren dat bepaalde
teams tegen dit team heeft gespeeld.
5.2. Organisatieschema Teamfinales is puur informatief en staat verder niet ter discussie.
06. Persoonlijke kampioenschappen: Aanmelding Dames Libre 2e klas uiterlijk 1 december, 3Bnd Gr./Kl.
uiterlijk 1 januari. Driebanden blijven wij vooruit spelen omdat het wedstrijdschema geen ruimte biedt.
Anders moeten finales gelijk gaan vallen. We hebben inmiddels 1 afvaardiging gehad naar het N.K. (
Gerard Mitgenberg ) en Gerard behaalde daar een verdienstelijk vierde plaats.
Discussie ontstaat omtrent het stukje vergoeding vanuit het District welke aan de verenigingen voor een
te organiseren finale wordt gegeven.
Afgesproken wordt dat binnen het Bestuur deze materie opnieuw zal worden gewogen. Punt waar alles
om draait is of differentiatie van vergoeding mogelijk is. Een overleg met alle verenigingen is een optie
en zal met de penningmeester van het District worden besproken. Hier komen we in de
voorjaarsvergadering op terug.
Er zal in ieder geval voor worden gezorgd dat hier duidelijke richtlijnen voor komen. Een idee werd
gelanceerd om de hoge klasse met 6 en de lagere klasse met 8 deelnemers te spelen. Dit wordt later
uitgewerkt. ( T/m 3e klas 8 - Hoger 6 ).
Provinciale kampioenschappen: DIT IS GEEN VERVANGING VAN DE P.K. het betreft o.a. een probeersel
om meer leden te werven.
Omdat bepaalde locaties met voldoende tafels steeds meer finales heeft te organiseren wordt een
beroep gedaan om de lasten van de organisatie eerlijker te verdelen. Een back-up ter ondersteuning van
andere verenigingen is gewenst. Voorbeeld Organisatie locatie X - Leiding vereniging Y.
Het deelnemen aan voorwedstrijden moet ook de verplichting hebben om te helpen bij een finale als
iemand zich hiervoor niet heeft geplaatst. Wordt binnen het bestuur eerst nader besproken.
07. Pauze
08. Financiën
8.1. Begroting 2016 Wegens afwezigheid van de penningmeester; Eventuele vragen: contact opnemen met
de penningmeester van het District.
09. Arbitrage
Loek van Kersbergen deelt mee dat het lastig is om finales te arbitreren, maar blijft zijn best
doen om dit goed te verzorgen. Het plan dat klaar ligt is te prematuur en moet eerst bestuurlijk worden
besproken.
10. P.R. -zaken

Adverteerders zijn nog altijd van harte welkom financiële ondersteuning te geven.

11. Rondvraag
De Musketier: Mailwisseling ook naar Ron Zee. Stukken ALV komen in het vervolg op
de site. O.N.A. Deelnemers laten opgeven wie hij/zij meeneemt als schrijver of als arbiter.
12. Sluiting

Om 21.50 uur wordt de vergadering gesloten en iedereen bedankt voor de positieve inbreng.

