
        18 mei 2018, Ermelo 

 

Aan het bestuur en leden van district Een en Flevoland van de KNBB 

 

Gezien de toezegging van de voorzitter tijdens de wedstrijdleidersvergadering van 25 april 2018 om 

uit te zoeken hoe het zit met de ingezonden brief die niet besproken is tijdens de 

wedstrijdleidersvergadering van 2017, heb ik nog niets mogen vernemen. Vandaar dit schrijven. Dan 

is voor iedereen duidelijk waarover we het hebben. 

 

Even wat feiten op een rij: 

Op 10 april 2017 heb ik een brief ingezonden: Toepassen aanvullend reglement 11 dubbelpartijen. 

Op 14 april 2017 is deze brief op de site gepubliceerd als: Toepassen aanvullend reglement TC. 

Op 19 april 2017, is het ingekomen stuk niet aan de orde geweest. Ik heb de voorzitter daar direct op 

gewezen dat hij het ingekomen stuk moet behandelen en niet het volgende punt van de agenda 

moet bespreken. Dat ik dit heb gezegd is niet in de notulen opgenomen door de notulist. 

Op 5 mei 2017 zijn de notulen van de wedstrijdleidersvergadering gepubliceerd op de site. Daarin is 

duidelijk te zien dat het ingekomen stuk niet besproken is. 

Op 7 mei 2017 heb ik een mail gestuurd met de mededeling dat de brief ‘toepassen van aanvullend 

reglement 11 dubbelpartijen’ niet besproken is. En de vraag om het bij de voorjaarsvergadering weer 

op de agenda te zetten. Hier is niet op gereageerd door het bestuur.  

Op 25 april 2018 heb, tijdens bespreking van de notulen van de vergadering van 2017, gevraagd 

waarom het ingekomen stuk ‘toepassen aanvullend reglement 11 dubbelpartijen’ niet besproken is. 

De voorzitter deed alsof hij niet wist waarover ik het had maar deed de toezegging het uit te zoeken. 

 

Maar waarom wil het districtsbestuur dit ingekomen stuk niet bespreken. Gezien bovenstaande 

feiten op een rij kan er geen argument zijn dat ze het niet wisten dat er een ingekomen stuk niet 

besproken was. Is deze ingezonden brief op zich belangrijk? We hebben het tenslotte over de 

competitie van 2016 – 2017. Het gaat mij meer op de gevolgen van de genomen beslissing van de 

wedstrijdleider TC. Een toelichting van mij zal dit duidelijk maken. 

Ik zal bij de vergadering aanwezig zijn. Ik ben van mening dat het overslaan van het ingekomen stuk 

een fout is van het districtsbestuur. Deze fout kan recht gezet moet worden door het wederom op te 

nemen op de agenda van de voorjaarsvergadering (van 2018) 

Met vriendelijke groet,  

namens Entre Nous Ermelo, George Schipper 


