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Notulen najaarsvergadering d. d. 6 november 2019 

Aanwezig: (van bestuurszijde) O. van der Meer, R. Slim, A. Hoogendoorn, L. Albers,  

W. van ’t End, A. Janssen en G. Hoogerduijn (bestuurslid a.i.) 

              De afgevaardigden van 22 verenigingen. 

Afwezig: (m.k.) Afgevaardigde van Swift’ 71 

             (z.k.) De afgevaardigden van De Baggelaar, B.B.C. B.C.S. 2002, De Gooyer, 

             K.O.T.  O.O.O.  Princesse, ’t Trefpunt en BV Zeewolde. 

Opening door de voorzitter: 

De voorzitter heet klokslag 20.00 uur alle aanwezigen van harte welkom. Hij geeft een 

toelichting op het feit, dat achter de bestuurstafel een nieuw gezicht zit, te weten de hr. 

G. Hoogerduijn (2-brothers), die t.z.t zal toetreden tot het districtsbestuur. 

Notulen voorjaarsvergadering d.d. 02-05-2019: 

De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd onder dankzegging aan 

de secretaris. 

Mededelingen en ingekomen stukken: 

De voorzitter doet in het kort verslag van de gewestelijke bijeenkomst te Nieuwegein. 

Tijdens deze bijeenkomst is gebleken, dat het district vrij is in de keuze om bij het 

vaststellen van de ranglijst na het verspelen van de voorrondes PK het percentage 

moyenne te gebruiken i.p.v. het percentage caramboles, dat dit seizoen is gehanteerd. 

Tijdens de WL vergadering in 2020 zal deze materie nogmaals aan de orde worden 

gesteld. 

Ingekomen stukken: 

• Bericht van verhindering van de afgevaardigde(n) van Swift’ 71 

• E-mail van Almere ’83, waarin zij het bestuur er op wijzen dat de 

ledenvergaderingen dienen te geschieden volgens art. 20, lid 4a van de statuten. 

Financiën: 

• Resultatenrekening 2018-2019 en toelichting. 

De penningmeester geeft aan, dat er een klein verlies is geleden, dat zal worden 

aangevuld uit de algehele reserves. 

• Balans per 30-06-2019 

De hr. Kamerbeek (D.O.S.) merkt op, dat er voor een eventueel te houden 

jubileumfeest geen geld is gereserveerd. Dit is inderdaad juist, maar het bestuur 

is van mening, dat het vieren van jubileum met een voor alle leden aantrekkelijk 

programma anno 2020 zeer moeilijk wordt. De voorzitter doet nogmaals een 

oproep aan alle aanwezigen om met eventuele voorstellen te komen voor de 

invulling van dit jubileumprogramma. 

De penningmeester geeft aan, dat de materiele vaste activa op de balans in de 

toekomst niet meer zal worden opgevoerd. 

• Verslag FAC 

De penningmeester leest het verslag van de FAC, bestaande uit de heren E. 

Hofman en A. Hoek, voor. Het FAC stelt naar aanleiding van hun controle van de 
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boekhouding voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële 

beleid over het boekjaar 2018-2019 

Wedstrijdwezen: 

Het jaarverslag van de wedstrijdcommissie wordt goedgekeurd. Wel wordt er opgemerkt, 

dat de uitslagen van de gewestelijke- en nationale kampioenen bij de dag competitie niet 

zijn vermeld. Deze omissie zal alsnog worden hersteld. 

Najaarsvergadering KNBB sectie KVC d.d. 16 november 2019: 

De voorzitter merkt op, dat de vergadering van de KNBB sectie KVC niet op 26, maar 16 

november plaats vind. Hij zal gezamenlijk met G. Hoogenduijn deze vergadering 

bijwonen. Hij vraagt de aanwezigen of zij nog punten hebben die dan door hem kunnen 

worden ingebracht. Geen van de aanwezigen heeft hiervoor iets te melden. 

Voorstellen wedstrijdcommissie/bestuur: 

Er zijn geen voorstellen. 

Rondvraag: 

Alvorens de voorzitter aan de rondvraag begint vraagt hij de aanwezige verenigingen 

toestemming de niet aanwezige verenigingen de gebruikelijke  heffing wegens 

administratief verzuim te mogen opleggen. De vergadering stemt hiermee in. 

Almere ’83 (dhr. Tijsterman) vindt het ongebruikelijk, dat een aspirant bestuurslid nu al 

achter de bestuurstafel zit. 

Dhr. F. Meulensteen (BV Leusden) merkt op, dat de communicatie over de 

voorwedstrijden welke in het gewest worden gespeeld zeer te wensen over laat. Het 

huidige systeem werkt niet. 

Deze constatering wordt door de wedstrijdcommissie gedeeld, maar een goede oplossing 

ligt niet voorhanden. 

Sluiting: 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze zeer vlot verlopen vergadering om 

20. 45 uur en wenst allen een goede thuisreis. 

 

Aldus opgemaakt te Voorthuizen, 

O. van der Meer-voorzitter                                         R. J. Slim-secretaris 

Besluitenlijst: 

• Goedkeuring notulen voorjaarsvergadering d.d. 02-05-2019 

• Goedkeuring balans per 30-06-2019 

• Décharge bestuur met betrekking tot gevoerde financiële beleid. 

• Goedkeuring jaarverslag wedstrijdcommissie. 

• Opleggen heffing wegens administratief verzuim aan de niet aanwezige 

verenigingen. 

 


