
Notulen Bestuursvergadering 10 april 2018 
Den Hommel, aanvang 17.30. Aanwezig: Willem Jan van Rooijen, Felix Ophorst, Marc 
Kuijpers, Jaap Hazewinkel, Henk van Doren, Anneke Douma 
 

1. Opening / ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
2. Notulen BV 14 maart 
Geen opmerkingen. Alle actiepunten zijn afgehandeld of in gang gezet. 

 
3. Bestuurssamenstelling 
We zijn gelukkig met de toezegging van Henk van doren en Anneke Douma om tot het 
bestuur toe te treden (uiteraard onder voorbehoud van goedkeuring door de ALV).Jaap 
polst nog een 6e bestuurslid, personele versterking kan immers nooit kwaad. 
 
4. Beleid t.a.v. selectiecommissie 
De ingekomen mail van Louk Herber (namens de cie) wordt besproken. Willem Jan zal 
daar een concept antwoord op maken en dat rondsturen aan het bestuur. Daarin geeft hij 
aan dat het bestuur zelf de ingekomen mail van Louk niet op de agenda van de ALV zal 
plaatsen, maar dat het de SC vrijstaat om het als ‘agendapunt van leden’ in te brengen, 
waarna het uiteraard ook op de website wordt gepubliceerd. 
Marc zal een korte tekst maken voor de agenda van de ALV waarin de belangrijkste 
argumenten worden genoemd die het bestuur er toe hebben gebracht voor te stellen om 
de SC op te heffen. Als dit voorstel wordt aangenomen, is er een nieuwe versie van het 
Huishoudelijk reglement nodig. Die is voorbereid door Willem Jan, die de diverse 
opmerkingen van de vergadering zal verwerken, 

 
5. Agenda ALV 
Er worden enige aanpassingen en een toevoeging voorgesteld, die zijn inmiddels 
verwerkt. 
 
6. Jaarverslag 2017-2018. Alle actiepunten af te ronden uiterlijk  per 15 mei. 
- Woord van de voorzitter: WJ 
- Verslag secretaris: Felix, gedaan, bijgevoegd ter beoordeling  
- Verslag SGCT: Anneke regelt dat Mariette dit schrijft 
- FzL-trofee: Felix heeft een concept geschreven en voorgelegd aan Jan Meijer 
- Feestcie: WJ tekst + oproep maken (zie tekst Felix in concept jaarverslag) 
- TC: Marc 
- Selectiecomissie: WJ zorgen dat Ed of Jan of Louk verslag maakt 
- Protestcomité: Marc regelt dat Frans schrijft 
- Speelkalender: Marc 
- Jaarverslag en budget: Jaap 
Als alles gereed is, stuurt Felix het jaarverslag en de agenda voor de ALV door naar 
Willem Jan, die dan zorgt dat e.e.a. samen met de aangepaste versie van het 
Huishoudelijk reglement en van het Competitiereglement op de site komt. 
 
7. Rondvraag en sluiting 
Marc: de TC zou (nieuwe) clubbekers weer willen invoeren. Het bestuur voelt daar niet 
voor. Bestaande bekers blijven, maar worden niet meer gegraveerd. Winnaars krijgen 
een eervolle vermelding op de site met foto van de bekeruitreiking. 
Marc: in het speelschema komt (zoals wel eerder gebeurd is) een TI op woensdag 3 
januari.  
 

 
 



  
 
 
 
 


