Ledenvergadering
Datum

Aanwezig:

30-05-17
Poule A:
Maas / Tops
Topfitt
Vencomatic
Balconys
Websitepromotor

Poule B:
De Bengel 1
De Kempen
Markhorst
CCE
't Hof
De Mert
MUPA

Poule C:
Acer
ORKA Vuurwerk
De Kraanvogel
DAS Keukens
Ergonomique
vd Heijden Hoveniers
De Kraanvogel (Kantine)
Tiki Taki (Nieuw)
Den Hazelaar (Nieuw)

Poule A:
Familys
F3-Design
AO Metaal

Afwezig:

Poule B:
Sindsdien

Poule C:
Lunet Zorg
Kempen Kings

1- Algemene mededeling:
- Helaas geen afmeldingen van de niet aanwezige teams. Verder wel een goede opkomst
voor deze ledenvergadering.
- De ledenvergadering stemt er mee in dat het huidige bestuur aan blijft.
2- Kascommissie:
- De kascommissie '16/'17 bestaande uit Bart Verberne & Jesper Blox hebben het kas boek
goedgekeurd na controle.
- De kascommissie '17/'18 bestaat uit Jesper Blox en Daan vd Broek,
Erik de Kroon zal reserve zijn.
3- Financiën:
- Het eigen vermogen is gestegen van € 1.560 naar € 2.475. Echter doordat we volgend seizoen
waarschijnlijk minder deelnemende teams zullen hebben, wil dit zeggen dat er ook minder
inkomsten zullen zijn. Afhankelijk van het aantal teams zal er een opzet gemaakt
worden voor de indeling met daarbij de eventuele verhoging van de contributie.
Hierbij is ook van belang hoeveel teams zich in willen schrijven voor het bekertoernooi.
- We gaan proberen de kosten te reduceren en inkomsten te genereren door onder andere:
* Deel te nemen aan de Rabobank clubcampagne
* Eventueel met de gemeente te overleggen over een korting op de zaalhuur
samen met andere verenigingen
- De boetes voor gele en rode kaarten zullen in verhouding met ander boetes worden verhoogd.
Optie opzet competitie:
- 3 poules van 7 teams
- Spelen 3 keer tegen elkaar (dus 18 wedstrijden per team per seizoen
- Bekertoernooi wel/niet is afhankelijk van het aantal inschrijvingen
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4- Afsluiting seizoen '16 / '17:
- Kampioenen:
Poule A
Poule B
Poule C
- Bekerwinnaar
- Supercup
- Sportiviteitsprijs

-

F3-Design
Markhorst
DAS Keukens
F3-Design
F3-Design
Ergonomique

Seizoen
15 / '16
16 / '17
Gecancelde wedstrijden
20
30
Rode kaarten
1
1
Gele kaarten
20
15
Geen grensrechter
9
6
Boetes
€ 82,00 €
85,00
Aantal gecancelde wedstrijden is hoger mat name omdat er 2 teams
bij zijn die vaak hebben afgezegd waarvan 1 teams zeker stopt en
1 team waarschijnlijk stopt.

5- Voorbereiding seizoen '16 / '17:

Poule A
Websitepromotor
Balconys
Vencomatic
F3-Design
Maas / Tops
Topfitt
Markhorst

Reguliere competitie
Poule B
DAS Keukens
ACER
De Kempen
Mupa Schakelkasten
CCE
De Mert
Muziekcafé 't Hof

Poule C
De Bengel 1
De Kraanvogel
Van der Heijden Hoveniers
Tiki Taki
Ergonomique
ORKA Vuurwerk
Den Hazelaar

- Dit is een voorlopige indeling, we proberen nog teams te werven (o.a. door De Kempenaer, De Hint etc.)

Poule D

Poule E

Bekercompetitie
Poule F

Poule G

- We gaan de inschrijvingen opnieuw beoordelen nadat de keuze is gemaakt voor opzet van de reguliere
competitie.
- Start seizoen '17 / '18:
d.d. 01-09-17
- Einde seizoen '17 / '18:
d.d. 25-05-18 (Naar verwachting)
* Einde seizoen is géén definitieve datum. Veel hangt af van de nieuwe opzet
van de reguliere competitie en de beker.

- Uiterlijk 01-08-2017 ontvangt iedereen het concept speelschema van de 1e helft van het nieuwe seizoen.
- Uiterlijk 15-07-2017 moeten alle teams aangegeven hebben op welke datums ze verhinderd zijn.
Maximaal 2 datums per seizoenshelft.
s.g.h.heinen@live.com
Daarna komt het definitieve speelschema op de site.
- Er wordt komend seizoen niet gespeeld op:
22-12-17
Kerstborrel
12-01-18
Sporthal bezet
09-02-18
Carnavals vrijdag
11-05-18
Brugdag na Hemelvaart
- De nieuwe ledenlijsten dienen uiterlijk 01-08-2017 bij ons in het bezit te zijn. Mocht er niks veranderen
dan gelieve dit ook per mail aan te geven.
h.ven16@chello.nl
- Er is een voorstel van Webbees gekomen om tegen een vergoeding de website te verbeteren en deze
te onderhouden. Hier staan wij positief tegenover, echter onze financiele situatie vraagt erom om hier
goed naar te kijken. Emile Klomp zal hiervoor een offerte sturen.
ken_lepelaars@hotmail.com
6- Website:

- We gaan proberen de uitslagen sneller op de site te krijgen.
- We gaan kijken of we een link naar een facebookpagina aan kunnen maken.
- Deze notulen zullen we ook proberen te gaan publiceren op de website.

7- Rondvraag:
Teun Lavrijsen:
1- Mag het maximale aantal van 18 spelers omhoog?
Ja de ledenvergadering stemt er mee in dat deze wordt verhoogd van 18 naar 20 spelers.
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