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Notulen van de algemene ledenvergadering VBDM
Op vrijdag 17 mei 2019

Aanvang 14.00 uur; er waren geen afmeldingen van verenigingen; de Langstraat is aanwezig
namens de Hunnenhof.

1.

Opening door de voorzitter

2.

Notulen van de ledenvergadering van 7 mei 2018

3.

Mededelingen bestuur

Voorzitter Henk Groenendaal opent zijn eerste ledenvergadering. En heet
iedereen welkom.
In het bijzonder welkom aan ons erelid Michel van Iersel.
Er wordt een moment stilte gehouden voor de leden, die ons in het afgelopen jaar
zijn ontvallen.

De notulen worden goed gekeurd en ondertekend.

Trudie zet uiteen:
Door de KNBB wijzigingen doorgevoerd betreffende de intervallen; zowel
competitie en PK.
Men wil toewerken aan een gelijkluidend systeem voor dag en avond; dit is nog
niet geheel gelukt, maar ze zijn nader tot elkaar gekomen.
De 5e klasse PK komt te vervallen en er blijven dus in ons geval een 4e, 3e en 2e
klasse over met voorwedstrijden.
Bij driebanden is ook een kleine wijziging in de intervallen van de klassen, maar
blijven er wel 3.
Regel voor inspeeltijd is van 4 naar 5 minuten.
Inschrijving teams is tot 1 juni vanwege deze vergadering waarin de wijzigingen
kunnen worden uitgelegd.
3-banden teams met 3–tallen van 1 of meerdere verenigingen; (evt. uitgebreid
met reserves).
Voorstel 1: wordt aangenomen we gaan in 2 klassen verder; R-1 met 3-tallen, R-2
met 4-tallen.
Voorstel 2:
Kees Pulles: spelen we dan ook in poules van 7?
In principe wel, maar niet noodzakelijk; verenigingen met 1 tafel krijgen poule
van 5.
Ad Oerlemans vind het niet eerlijk als in een poule niet iedereen tegen elkaar
speelt, dat kan soms voordelig en soms nadelig uit pakken.
Bij poules van 5 kan iedereen gewoon tegen iedereen.
We gaan proberen om dit te realiseren; 2 poules van 5 in een lokaal met 2 tafels in
de 4e klasse lost ook veel op.
In de 3e en 2e klasse is dit niet altijd mogelijk.
Na stemming wordt het voorstel aangenomen.
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We gaan zoveel mogelijk proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de
wensen van onze leden.
Voorstel 3: Vrijwilliger kascontrolecommissie via de vereniging is aangenomen.

4.

Ingekomen en uitgaande stukken

5.

Jaarverslag van de secretaris

6.

Financieel verslag van de penningmeester

Wat heen en weer correspondentie tussen KNBB, leden en VBDM zoals te zijn
gebruikelijk.
Uitnodigen voor o.a. vergaderingen van KNBB.
Het blijkt, dat onze verenigingen een uitnodiging hebben gehad voor de leden
vergadering van district Midden Brabant; 146.
De uitnodigingen komen nogal dreigend en intimiderend over, waarbij gedreigd
werd met hoge boetes als men niet zou verschijnen.
Onze vereniging VBDM heeft nummer 159 en dus onafhankelijk van District
Midden Brabant.
Dit is een vreemde actie van MB tegenover onze verenigingen en voelt als een
smakeloze grap.
Mocht U toch verder hebben doorgelezen, dan staat in hun notulen van het vorig
jaar: VBDM is volledig onafhankelijk en geen onderdeel meer is van District MB.
Uiteraard is iedereen vrij om de vergadering bij te wonen.
Theo v.d. Vight; we moeten even een brichtje sturen naar MB, maar wat als we
toch een rekening krijgen voor het niet opkomen? Gewoon bij het oud papier!

Ervan uitgaande, dat iedereen het verslag heeft gelezen.
Wordt oké bevonden.

Jan van Bergen geeft hierop een toelichting:
Inkomsten € 600,00 minder doordat Maasduinen ook contributie is vervallen.
Inschrijvingen PK minder, doordat PK 3-banden later zijn afgerekend.
Minder advertenties door de onzekere situaties zijn we later begonnen met
werven van adverteerders
Uitgaven zijn ook minder, doordat Maasduinen niets meer kost.
Wij hebben geen afscheid genomen van bestuursleden en ook geen etentje gehad.
Er zijn geen extra uitgaven aan kantoorbehoeften geweest.

7.

Verslag van de kascontrole commissie
Verkiezing nieuwe commissie kascontrole

Piet Brekelmans en Cor Nieuwdorp hebben de administratie van de
penningmeester gecontroleerd.
De heren waren lovend over de nauwkeurige werk wijze van de penningmeester
en verzoeken de vergadering decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.
Volgens voorstel 3 was als eerste de Molenvliet aan de beurt en heeft Ad van
Cromvoirt zich aangemeld als reservelid van de kascontrole commissie van VBDM.
Volgend jaar voeren Cor Nieuwdorp en John Boerhof de kascontrole uit.
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8.

Bestuursverkiezing

9.

Pauze

Volgens schema is aftredend: Voorzitter en WL PK’s; zij zijn beide herkiesbaar.
Aanvankelijk zou Jos Meijer het om gezondheidsredenen rustiger aan willen gaan
doen, maar in deze is hij op zijn besluit teruggekomen.
Wel stopt Ton van Rixtel als assistent wedstrijdleider, waar bij wij hem bedanken
voor de inzet.
Hiervoor hebben we een nieuwe kandidaat gevonden in de persoon van Gerrit de
Man. Hiertegen zijn geen bezwaren, dus Gerrit gaat Jos assisteren met de
organisatie van de competitie.

We lassen 20 minuten pauze in en iedereen mag een drankje bestellen op
rekening van de penningmeester.

10. Wedstrijdwezen competitie en jaarverslag
Heeft er iemand nog op of aanmerkingen op het verslag van de WL competitie.
Geen aanmerkingen.
Zoals gezegd sluit de inschrijving van de teams op 1 juni aanstaande.
Dit geldt ook voor de 3-banden competitie in de “vrije” weken.
Deze worden gepland op de maandag van de week waarin gespeeld wordt, maar
de juiste datum wordt vastgesteld in samenspraak met de tegenstander. Dit mag
ook in de week ervoor of de week erna worden gespeeld.
Als er problemen of onduidelijkheden zijn weet U ons te bereiken.

11. Wedstrijdwezen PK’s en jaarverslag
Er zijn geen op of aanmerkingen over de verslag legging van de PK’s

12. Rondvraag

Kees Timmermans, De Schakel: kunnen teamwijzingen na enige tijd na
inschrijving nog worden gedaan?
Ja; tot uiterlijk 4 rondes voor het einde van de competitie.
Het bestuur wordt nog bedankt voor het vele werk, dat ze in het voorbije seizoen
weer verricht hebben.

13. Sluiting

We bedanken de “Blyde Incomste” en bediening voor het beschikbaar stellen van
de ruimte en de goede verzorging; en de verenigingen voor hun aanwezigheid en
de bijdrage.

Notulist Trudie van Engelen Yperlaan
Secretaris
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