
 

 

 

Verslag voorjaarsvergadering 25-4-2018 
 

1. Voorzitter opent de vergadering.  

Allereerst en in het bijzonder worden welkom geheten onze Nationale Kampioenen Lisanne van Os 

en Ron IJsselstein welke met een mooi applaus werd beantwoord. 

 

2. Ingekomen stukken/Mededelingen 

Bericht van afmeldingen: Bab – Stolwijk – Mainstreet - de Amstelbron – Anti Poedel 

Verenigingen opgehouden te bestaan: BAB – KBC – ’t Wiel – Stolwijk 

 

3. Vaststelling agenda. De jaarvergadering wordt de voorjaarsvergadering. 

 

4. Verslag najaarsvergadering wordt goedgekeurd. 

 

5. Competitie: 

5.1 Evaluatie 2017 – 2018 We kunnen met z’n allen vaststellen dat er over het afgelopen geen 

problemen zijn geweest. Marcel stelt de vraag hoe het is afgelopen met het aantal verplaatsingen. 

Antwoord was niet te geven, was niet paraat.  

De opmerking van OVA dat in de laatste ronde twee teams van dezelfde vereniging tegen elkaar 

speelde was verkeerd en hier zal een volgende keer goed op worden gelet. 

5.2 Vooruitblik 2018-2019 De B1 klasse wordt bij voldoende deelnemers – lees minimaal 6 – een 

eigen klasse.  

5.3 Uitreiking prijzen van het afgelopen seizoen. Allereerst kreeg Lisanne van Os uit handen van 

Peter Kalkman een bos bloemen en de oorkonde uitgereikt behorend bij het behalen van de 

Nationale Titel. Tevens werden beiden benoemd tot  Lid van Verdienste en werd de daarbij 

behorende speld uitgereikt. 

 

6. Uitslag Enquête aantal finalisten: De overgrote meerderheid kiest voor 6 deelnemers. 

Impuls maakte bezwaar dat geen controle op de uitslag mogelijk is. 

 

7. Bestuursverkiezing: Bas Blok en Peter Kalkman zijn in functie herkozen.  

 

8. Financiën:  

8.1. Jaarstukken: Rekening: Positief resultaat. Balans: Reserve  ziet er gezond uit.  

8.2. Verslag commissie kascontrole: Francis legt verklaring af dat de boeken zijn gecontroleerd en er 

geen afwijkingen zijn geconstateerd. 

8.3. Als nieuw lid voor de kascontrolecommissie schuift Bart door, reserve wordt Dirk Demper. 

 9.  Arbitrage: Loek legt uit dat minimaal bij de gewestelijke finales arbiters aanwezig zullen zijn.  

      De vergoeding per getelde partij zal een vergoeding van € 5 zijn.  

 

10 Rondvraag: Bob de Zeeuw Eindmoyenne wordt dat naar boven afgerond? Antwoord is nee, gebeurd 

als een cel te klein is gebeurd dat wel. – Dirk Demper: Geldt de Privacywet voor iedere vereniging? 

Antw. Ja. 

 

11 Sluiting: Om 22.00 uur wordt iedereen bedankt voor de aanwezigheid en de vergadering gesloten. 

District Midden Holland 


