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1. Voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Mededelingen: Berichten van verhinderingen: Mainstreet - Impuls - OVA - KBC. 
   Ingezonden brief van Impuls werd voorgelezen. 
  
3. Vaststelling agenda: Toegevoegd aan Financiën:  Verslag Kascontrolecommissie 2015. 
 
4.  Verslag Voorjaarsvergadering Verslag wordt goedgekeurd. 
 
5. Competitie. Concept planning nieuwe competitie wordt bekend gemaakt.  Geen discussie over de opzet of 
 inhoud, maar Moerkapelle vraagt of ronde 14 ook een rustweek kan worden omdat in die week veel 
 feestjes op/bij bedrijven gepland staan; competitie eindigt dan in week 13. 
 Vraag van Marcel hoe te handelen bij een naar voren gehaalde wedstrijd werd uitgelegd en gaf  verder geen 
 discussie.  
  
6. P.K.  Simon Huslwit is op het NK 3e kl. 3Banden klein als 7e geëindigd. 
  Vraag van Moerkapelle om voorwedstrijden op 2  in plaats van 3 avonden te spelen; Indien spelers 
  hiertegen geen bezwaar hebben zal een poule worden samengesteld om dat mogelijk te maken.  
  De wedstrijdleider P.K. zal hier rekening mee houden. 
  De opzet van de P.K. gaat volgend jaar compleet anders lopen, volgens de nieuwe moyenne tabellen  
  LIBRE KLASSE  heeft 4 klassen:  1e t/m 4e klas ( 4e en 5e worden samengevoegd ) 
   3 BANDEN KLEIN heeft alleen een 1e en 2e klas. 0.00-0.88 
   3 banden groot 3e klas tot 0.48  blijft District, 
   3 banden groot van 0.48 tot 0.65  = Gewest , 
   3 banden groot boven 0.65   = Nationaal. 
   Bandstoten kl. 3e t/m 1e klas 0.00-3.00 = District  
   Bandstoten klein moyenne 3.00-6.00  = Gewest  
   Bandstoten klein moyenne >6.00  = Nationaal   
   Dames Libre ongewijzigd.  
   
7. Financiën  7.1 Begroting geeft geen aanleiding tot discussie. 
   7.2 Kascontrolecommissie geeft verklaring van goedkeuring af van de uitgevoerde controle. 
 
8. Arbitrage: Loek bespreekt plan andere opzet arbitrage.  Er is geen besluit genomen. 
   Verenigingen krijgen opnieuw de mogelijkheid om met voorstellen te komen, op grond  
  waarvan het zal worden uitgewerkt en gepresenteerd op de  Voorjaarsvergadering.  
  
9.  Recreanten:  N.V.T. 
 
10. Rondvraag.  Janine Verkerk: Damesfinale teams is terug op de kalender.  Uiteraard is zij blij hiermee. 
   Vraag:  Waarom is dat niet is gecommuniceerd  met de verenigingen. Is vergeten, maar zal 
   beter in de gaten worden gehouden. 
   Koert Veninga Vraag; kunnen teams uit 2 personen worden samengesteld waar om en om 
   iemand dan een dubbelpart speelt? >, Nee. 
   Bob de Zeeuw Vraag 1 hoeveel districten heeft ons gewest Antwoord: 6 
   Vraag 2 de vraag van KBC uit de vorige vergadering, over finales niet op zondag spelen > 
   gaat niet veranderen  
   Vraag 3. er is niet gesproken over arbiters tijdens team finales > alleen tijdens de finale, moet 
   in arbiter voorstel meegenomen worden 
 
 
  Sluiting Om 22.30 uur werd iedereen bedankt voor de positieve inbreng en de vergadering gesloten. 
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