Notulen alv 02-09-2020

1. opening
Opening word verzorgt door de voorzitter.
2. Notulen alv 2019
Op de agenda stond de notulen van 2020 dit moest uiteraard 2019 zijn.
Geen van de leden heeft vragen/opmerkingen
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
Deelname Ermelo. De captain van T’ is om te janken 3 geeft aan
bezwaar te hebben over deelname van Ermelo. Bestuur geeft aan en
bewijst dat Ermelo binnen de max afgesproken afstand valt (35 km rond
Dronten). De overige aanwezigen zijn het eens met de beslissing om
Ermelo toe te laten.
4. Algemeen verslag afgelopen seizoen en toekomst FDD
Voortijdige beëindiging seizoen 2019 2020. Zoals bij iedereen bekend
kwam in maart corona om de hoek. Alles moest dicht en het einde van
deze periode was niet duidelijk. Het bestuur heeft zolang mogelijk
gewacht met het besluit het seizoen te stoppen om zo eventueel de 3e
periode en de beker alsnog af te ronden. Helaas is dit mogelijk
gebleken.
Opstarten seizoen 2020 2021. Het bestuur heeft in de gaten gehouden
wat de NDB ging doen, maar zelf ook alle mogelijkheden bekeken.
Hierop is besloten toch te starten in september met het nieuwe seizoen.
Wel zijn duidelijke afspraken gemaakt. Heb respect voor elkaar met de
persoonlijke ruimte niet iedereen heeft hier een gelijke gedachte bij.
Speelgelegenheden. Met alle locaties is contact geweest contact
geweest over hoe en wat in deze tijd. Onze speellocaties vallen onder 2
regelgevingen: Horeca en sportvereniging. Dit houd in dat er ook 2
protocollen voor zijn. Horeca: sport beoefenen in een afgebakende
ruimte met vaste zitplaatsen en 1,5 meter afstand houden. Sport: geen
afgezette ruimte en zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden. Om
problemen te voorkomen gelieve met maximaal 6 personen per team
naar een locatie gaan. Ook zijn er speelgelegenheden die maar 1

thuisspelend team per avond kunnen hebben i.v.m. de ruimte hiermee is
rekening gehouden in de competitie indeling.
De 2de divisie speelt ipv de teamgame een solo captains choice 501 best
of 3
5. Financieel verslag
Bij aanvang zijn financieel jaaroverzichten verstrekt aan alle leden. De
captain van T' is om te Janken 3 is van mening dat de bestuurskosten
hoog zijn en vraagt hoe het zit met de bbq inkomsten die maar 25 euro
bedragen. . De voorzitter verklaard hoe deze kosten tot stand zijn
gekomen en verklaart de inkomsten van de bbq omdat een deel al in het
vorige boekjaar zijn verwerkt.
Kascommissie geeft verslag en verklaart dat alles in orde is. Leden
geven akkoord op de decharge.
Kascommissie: Anouska stapt eruit. Frans Deegens en Bennie Grevelink
nemen over mede omdat Dennis van Beesten geen lid is en geen
kascommissie kan doen waar hij wel reserve voor stond. Nieuwe reserve
word Anouska.
Begroting: deze is bij aanvang ook uitgedeeld. Hierbij word wel vermeld
dat de contributieverhoging voor bestaande leden 1 jaar word uitgesteld
en de nieuwe leden wel de verhoogde contributie betalen. Dit uitstel is
vanwege de vroegtijdige stop door corona.
6. Verslag wedstrijdleiding
Competitie 2019 2020. Het seizoen is goed verlopen tot de coronacrisis.
Kampioenen hebben de bekers ontvangen, 170 aandenkens zijn ook
overhandigd.
Gesloten FDD. Ter sprake is gekomen of het prijzengeld van de gesloten
FDD niet omlaag moet. Afgesproken is dat we hier over zullen stemmen
tijdens de captainsvergadering omdat nu niet alle teams
vertegenwoordigd waren doordat de alv heel kort na sluiting inschrijving
was en een aantal teams niet op tijd van de alv en ook niet een
machtiging heeft kunnen geven omdat deze vraag niet in de agenda
stond.

7. Aanpassen competitie regelementen
Bestuur heeft geen punten. D Darts vraagt of de straf voor afwezigheid
geld tijdens de alv. Bestuur reageert dat dit tijdens de alv nog niet zal
gelden maar wel tijdens de captainsvergadering.
Verder komt de vraag hoe en wat bij een positieve coronatest bij een
van de teams. Dan hoeven de wedstrijden die afgezegd moeten worden
niet in de eerst volgende inhaalweek gespeeld te worden omdat dit vaak
2 wedstrijden achter elkaar zullen zijn. Wel moet er aan de
wedstrijdleiding bewijs worden geleverd van de coronatest.
8. Bestuur en commissie
Erik Deegens heeft zijn functie als penningmeester na afloop seizoen
2019 2020 neergelegd.
Djaimie Vermeer is na captainsvergadering als interim bestuurslid
toegetreden en is nu verkiesbaar. Leden stemmen hiermee in.
Ook word er gevraagd of er nog meer mensen in het bestuur willen
deelnemen. Andre Meinert en Stefan Deegens. Beide worden door de
leden gesteund tijdens de stemming. Verder zal Anouska als adviseur
blijven voor het bestuur.
Bij de wedstrijdleiding stopt Co omdat die het niet meer kan combineren
met zijn werk.
9. Rondvraag
Er zijn geen vragen bij de leden.
10.

Sluiting

Voorzitter sluit de alv af.

