NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 4 DECEMBER 2012
________________________________________________________________________
Aanwezig: Arthur Vuijk, Marianne Sannes, Gerard Klifman, Kelly Bontenbal, Michel
Taillie, Frans Verschure, Tycho Bavelaar, Marijke Blasman, Milon van Seventer, Moniek
Oldenburg, Petra Romeijn, Wessel Klos, Madelon Spee, Helen Taillie, Peter Doorduin,
Ernst van der Meer, John Zonneveld, Patricia Trijzelaar, René Trijzelaar, Liesbeth
Bastemeijer, Marijanne Pranger, Amy van Leiden, Chris Vuijk, Annelies van Eekelen,
Jaap Klifman, Marina Putter, Tjeerd de Vries, Sytze de Jong, Marja van Vliet, Gijsje de
Groot, Rens Manse, Hetty Breukel, Cees Dullaart, Niek Vos, Alice Mertens, Adri van der
Born, Veronica Hazenbroek.
Afwezig (m.k.): Leonie Doorduin, Maartje de Groot, Johan Stevens, Marcel Vos, Folkert
van Staalduinen.
_________________________________________________________________________
01. Opening.
Om 19.35 uur opent de voorzitter de vergadering met een welkom, een extra welkom
voor 3 ereleden, en dank voor de flexibiliteit en begrip voor de datumverandering en
vroeger tijdstip van deze algemene ledenvergadering. Hij last een leespauze in voor de
notulen van 15 mei 2012.
02. Notulen vorige vergadering.
De notulen van de vorige vergadering verdienden een aanpassing, t.w. het niet
vermelden van het aftreden van Hetty Breukel met de ALV voorjaar 2013. Hierna
werden de notulen goedgekeurd.
03. Ingekomen stukken.
5 afmeldingen voor deze vergadering.
04. Mededelingen bestuur.
De voorzitter is op 5 november jl. naar de clusterbijeenkomst van de Nevobo geweest,
waar onder andere over de competitieplanning is gesproken. De problemen door deze
planning, met name betreffende extra zaalhuur, enz., zijn niet bekend bij de Bond.
Komend seizoen zal het in ieder geval mogelijk zijn om urgentie van een bepaalde
indelingsletter aan te geven (b.v. omdat zalen beperkt beschikbaar zijn) en zal het
mogelijk worden om aan te geven dat de indelingsletter niet zo van belang is, maar
wel het tegelijk thuis en uit spelen.
Het bijzonder slechte onderhoud van de Rozet zal aangepakt gaan worden, onder
andere door het vervangen van afgekeurde materialen evenals de plafonds in de
kleedkamers en de toplaag van de vloer in de sporthal; tevens heeft de deelgemeente
toegezegd het schoonmaken te verbeteren.
De nieuwe beheerder zal altijd aanwezig zijn tot het sporten is afgelopen.
De exploitatie van de restauratie zal zolang Sander nog de exploitatie voert geen
problemen opleveren. Bij stoppen van Sander zal een nieuwe situatie ontstaan welke
op dat moment bezien moet worden. Het gebruik van de ruimte beneden als zodanig,
wordt nu gedoogd.
Er zijn voor 3 scheidsrechterstoelen offertes gevraagd. Alvorens te besluiten welke het
gaat worden, verdient het aanbeveling o.a. de stabiliteit en meerkosten voor een
afwijkende maatvoering zo goed mogelijk te onderzoeken.

Voor het nieuw te bouwen MFC is nu de architect bekend. Na de algehele uitleg door
Arthur over het ontwerp, kan hij meedelen dat de planning MFC-gereed oktober 2015
is.
05. Financieel overzicht en begroting.
Op de toelichting van het Financieel overzicht werden geen vragen gesteld.
06. Verslag kascommissie.
De kascontrole is deze keer uitgevoerd door Madelon Spee en Tjeerd de Vries.
Het enige punt van aandacht, eventueel verbetering, betreft het “tellen” van de
kantine-opbrengsten, zodat dit niet meer alleen voor de verantwoording van Rens
komt. Het bestuur neemt deze aanbeveling over en zal met Rens naar een oplossing
gaan zoeken.
De penningmeester wordt gedechargeerd voor het seizoen 2011/2012.
07. Verkiezing kascommissie.
Tjeerd de Vries is nu 1e commissielid, Adri van der Born 2e commissielid, met de nu
aangemelde Marja van Vliet als reserve.
08. Jeugdzaken.
Marijke meldt dat Leonie Doorduin geen deel meer uitmaakt van de jeugdcommissie;
in haar plaats hebben Petra Romeijn en Tycho Bavelaar zich hiervoor gemeld.
Buiten het goed geslaagde “paintballen” is deelname aan de Avond4daagse en de
leuke Sint-training goed bevallen.
Er draaien nu 4 jeugdteams in de competitie, waarbij de eerste plaats op de ranglijst
voor Meiden B complimenten verdient. Het plan is met een CMV 5 team aan het
tweede deel van de competitie deel te nemen.
Met de jeugdtrainers is overleg geweest, waarin o.a. het stellen van doelen, het
toekomstbeeld, het spelsysteem/opstelling, de trainingsopbouw en techniek aan de
orde zijn gekomen.
De integratie van jeugdleden bij de Dames- en Heren-teams geeft een goede
ontwikkeling te zien. Er wordt extra aandacht besteed aan de beperkte bezetting van
het Mix-A team. Nog voor het einde van de eerste speelhelft zal een gesprek
aangegaan worden met team, trainer en coach over de toekomst.
09. Rondvraag.
Annelies van Eekelen merkt op dat de uitnodiging voor de ALV aan de late kant was.
Antwoord: Is correct; formeel gesproken zouden er zelfs 3 weken tussen uitnodiging
en datum vergadering moeten zitten. Het bestuur belooft beterschap.
Helen Taillie vraagt na te gaan of het mogelijk is Meiden C niet naast Heren 2 te laten
spelen, maar op een ander veld, het liefst vooraan gezien het publiek van ouders.
Antwoord: Zal nader moeten worden bekeken; zal niet meevallen gezien het volle
programma waarbinnen veel inval- en coachmogelijkheden open worden gehouden.
Mogelijk kan een roulatieschema worden opgesteld voor de veldbezetting. Het bestuur
zal dit rechtstreeks met betrokkenen bespreken.
René Trijzelaar zou graag zien dat de evenementen meer bekend gemaakt worden.
Antwoord: Het digitale clubblad wordt klaarblijkelijk niet door iedereen op
aankondigingen van evenementen nagekeken. Extra mailings en/of aankondigingen in
de zaal kunnen hier mogelijk verbetering in brengen.

10. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur met dank aan de aanwezigen voor hun
komst en biedt een ieder namens de vereniging een drankje aan.

