ALV WOENSDAG 19 JUNI 2019
LOCATIE CAFE SPORT TE LELYSTAD
aanwezig :
afwezig :

namens bestuur: Sandra Gebben, Erik Deegens
namens wedstrijdleiding Jaap en anouska
namens bestuur JP

Aanvang 20:30
36 leden aanwezig
*****************************************************************************************
*****************************************************************************************
Opening : Erik Deegens
•

geen ingekomen stukken

•

notulen ALV 2017/2018 goedgekeurd. (kanttekening vanuit het bestuur geld gesloten FDD 2018
is niet op de rekening bijgeschreven dit staat wel in de notulen)

Verzoek aan leden om de statuten te laten vast zetten via notaris. Dit omdat het bestuur en
aankomende besturen niet prive-aansprakelijk gesteld kunnen worden bij eventuele vorderingen
(mits deze vordering niet vanuit wanbeleid van het bestuur of een van de bestuursleden is ontstaan)
Leden zijn daarmee: Akkoord
Eerst concept opmaken en leden dat laten inzien / lezen en dan stemmen akkoord of niet en indien
nodig concept verder aanpassen.
Word door een lid voorgesteld evt stemming te doen op de BOTT.
De initiatiefnemers/ bestuursleden van PDC-nop bestaande uit Jan Kluin, Dennis Tossijn, Evelien
Raven, Henk Brouwer en Robin Draaisma waren ook aanwezig. Vanuit de leden komt de vraag
waarom er nog geen gesprek is geweest tussen PDC en de FDD , voorstel was om op 12 juni om de
tafel te gaan bij de Rakegooier in bijzijn van Dirk Schenk en nog 2 neutrale personen.
Dirk Schenk gaf aan dat er op 12 juni een ALV bij de Rakegooier plaats vond en dat de locatie en hij
niet beschikbaar waren ook de bestuurders van FDD op JP van Geffen na waren door het hebben van
andere afspraken niet beschikbaar.
Andere data voorgesteld maar konden helaas niet tot elkaar komen voor deze geplande ALV en deze
ALV verzetten was geen optie mede doordat er een BBQ voor gepland was en deze al besteld was.
FDD bestuur wil nog steeds in gesprek met PDC en PDC geeft aan dit ook te willen.
Sandra merkt op dat PDC aan de aanwezige personen op hun bijeenkomst van 7 juni op de vraag van
een der bezoekers “heeft PDC geprobeerd in gesprek te gaan met FDD” volmondig heeft geantwoord
met Ja dit hebben we geprobeerd maar we hebben geen enkele reactie mogen ontvangen van FDD.
Sandra vind het erg jammer dat dit gezegd is terwijl het niet waar is, de PDC is nooit van plan geweest
met FDD in gesprek te gaan.
Veel over en weer gepraat en beschuldigingen zijn benoemd, waaronder:
De FDD is in bezit van een audio opname van de bijeenkomst van de PDC , en op verzoek word die
vernietigd.
PDC heeft leden van de FDD benadert dmv oude mail bestanden die Dhr Daaisma nog in zijn bezit
heeft/had.
Tevens geeft PDC aan dat het een puinhoop is bij de FDD.
De puinhoop die er was is echter veroorzaakt door 1 van jullie bestuur (PDC) , alles is nu opgelost en
de FDD kan gewoon met een schone lei het nieuwe seizoen in.
De domeinnaam Flevodivisies.nl is sinds half mei weer in bezit van de FDD, en alles eromheen is
afgehandeld .
Dirk Schenk heeft hier een groot aandeel in gehad ivm de mediation tussen oud penningmeester en
FDD.

Notulen Captains vergadering zijn helaas niet gemaakt. De voorzitter is de aantekeningen kwijtgeraakt
en vervolgens ook opgestapt. Dhr van Hoven is gevraagd om deze notulen alsnog te maken met
behulp van diverse personen en blijkbaar heeft hij dit ook met iemand opgeschreven (deze persoon
geeft dit aan ) maar is dat kwijt.
Dhr van Hoven is erg gefrustreerd door ( in zijn ogen) aanvallen , en blijft niet kalm of vriendelijk.
Diverse stemmingen en de uitkomsten:
•

uitbreiden naar Almere (onderbouwing Bant- Harderwijk is 45 min rijden en Bant- Almere Stad
is 46 minuten reistijd 1 minuut kan toch niet een probleem zijn)
Stemmingsuitslag: Nee

•

Jeugd competitie opstarten
Stemmingsuitslag: Ja

•

Zomer competitie
Stemmingsuitslag: Nee

•

Leden passen
Stemmingsuitslag: Nee

•

Contributie verhoging naar €15,Stemmingsuitslag: Nee (volgend jaar wel)
( blijft 10, begrepen PDC 15 euro)

•

Beker splitsen in ere/eerste en 2de/3de divisie
Stemmingsuitslag: Nee

•

Gesloten FDD blijft gratis
Stemmingsuitslag: Nee gewoon weer 5 euro inschrijfgeld

•

Beste dame/heer per divisie
Stemmingsuitslag: Nee

•

regelement DBA hanteren
Stemmingsuitslag: Nee

•

Strafpunten tegen claim
Stemmingsuitslag: Ja houden zoals het is

•

Bij opstappen team punten weg
Stemmingsuitslag: Ja maar aangepast
(bijvoorbeeld 2e deel competitie als eerst deel gespeelt is, ter beoordeling van bestuur)

•

Verzetten wedstrijden max 3 keer per seizoen. spelen zelfde week en omdraaien is geen
verzetten, als de teams er onderling niet uitkomen grijpt wedstrijdleiding in en indien nodig
bepaald wedstrijdleiding de te spelen datum.
Stemmingsuitslag: Ja

•

Wisselen na Round-Robin (ere en 1ste)

•

Stemmingsuitslag: Ja (aanpassen in reglement)

Opmerking :
bij de stemming over deze zaken was het bestuur van de PDC en hun aanhangers ook aanwezig, deze
hebben op alles Nee gestemd.
Het bestuur gaat kijken of de stemming overnieuw gedaan gaat worden , bij een volgende
mogelijkheid !

Verslag wedstrijdleiding, mooi seizoen met 37 teams en maar liefst 309 leden hebben we geplust ten
opzichte van 2017-2018, reglementen zijn nageleefd als ging dat niet altijd zonder slag en stoot en
moesten er soms dingen opnieuw of aangepast worden in teambeheer.
Dhr van Hoven voelt zich weer persoonlijk aangevallen en zijn vocabulaire is niet bepaald netjes te
noemen. Erik verzoekt hem diverse malen tot bedaren en op taal gebruik te letten. Dit werd ook
aangegeven door de diverse aanwezige leden aan Dhr van Hoven.
Bestuur:
Leden schijnen niet te weten dat het bestuur van de FDD moet bestaan uit minimaal uit 3 personen
maar dat het bestuur ook bevoegd blijft bij minder dan 3 bestuursleden, zie huishoudelijk regelement.
Vanuit de leden word gevraagd of er voldoende berichten zijn verzonden om bestuursleden aan te
trekken, het is meerdere keren per email en teambeheer aangegeven, het staat op de Facebook pagina
en op de site van de FDD.
Het bestuur roept op de ALV nogmaals op om zich beschikbaar te stellen als bestuurslid of kandidaat
te stellen voor de functie: Voorzitter.
Helaas levert de oproep tijdens de ALV geen kandidaten op.
Reeds aangemelde personen en bestuursleden die blijven zitten:
Erik blijft aan en ambieert een functie binnen het bestuur,
JP blijft aan als algemeen bestuurslid, hij ambieert geen functie.
Sandra blijft aan maar stelt zich tevens beschikbaar als kandidaat voorzitter alsmede Leo Deegens
(deze laatste ambieert geen andere functie binnen het bestuur)
Tevens ontvingen we een aanmelding van Co Rou om toe te treden als wedstrijdleiding.
Anouska Kuipers blijft aan als wedstrijdleiding en de heer Co Rou zal de wedstrijdleiding versterken,
de heer van Hoven heeft aangegeven nog niet te weten wat hij gaat doen volgend seizoen.
Na deze mededeling geeft de heer van Hoven aan het niet eens met het bestuur en maakt voor de
zoveelste keer een behoorlijke scene de en noemt het huidige bestuur het kutzooitje uit Lelystad en
zegt dat we alleen maar ten gunste van de leden uit Lelystad zijn tevens geeft hij ter plekke aan
zijn functie als wedstrijdleiding neer te leggen, waarna de heer van Hoven duidelijk te merken, boos en
met veel kabaal de ALV verlaat.
kiezen voorzitter :
18 geen stem/ geen van beide ( word aangegeven 18 geen stem wel een signaal)
11 voor Sandra
7 voor Leo Deegens
*** Voorzitter: Sandra Gebben.
Rondvraag:
•

Kunnen de regels met betrekking tot verzetten aangepast worden?
Rekbaarheid ivm verzetten is over gestemd en blijft zo.

•

Word het audio fragment van bijeenkomst PDC verwijdert? word verwijdert

•

wie waar op vakantie gaat? Geen reactie

sluiting ALV : 23.09 uur

