Notulen 28 november 2012
Onderwerp

:

Notulen ALV VEDC 28 november 2012

Nummer

:

2012 -2

Datum van de vergadering

:

woensdag 28 november 2012

Plaats van de vergadering

:

Café De Doedelzak

Tijd

:

20:00 – 21:15 uur

Notulist

:

Joyce Ballast

Aanwezig

:

Afwezig met kennisgeving

:

Theo van Baal, Herman Escobosa, André Drenth, Richard van Baal,
René ten Wolde, Matthieu Kats
Raymond Kerver

Aanwezig aantal leden

:

25 leden

1. Opening door de voorzitter
De vergadering wordt om 20:00 uur geopend door de voorzitter. Theo heet alle aanwezigen
welkom.

2. Vaststellen notulen vorig overleg
De notulen van de ALV van woensdag 23 november 2011 zijn vastgesteld en goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken
Via de secretaris zijn geen stukken binnengekomen behalve een aantal afmeldingen:
DC Phenix, Acceptabel, Rockin Darts.

4. Uitgaande stukken
Geen.

5. Mededelingen bestuur
a. Er heeft een wijziging plaats gevonden binnen het bestuur Richard van Baal is 2 e
voorzitter geworden. Tussentijdse wijziging bestuur:









Voorzitter Theo van Baal aftredend in 2015
Vice Voorzitter Richard van Baal aftredend in 2016
Secretaris André Drenth aftredend in 2015
Penningmeester Matthieu Kats aftredend in 2014
Ledenadministratie Raymond Kerver aftredend in 2014
Competitie-leider André Drenth aftredend in 2015
Competitie-leider Herman Escobosa aftredend in 2014
Bestuurslid Rene ten Wolde aftredend in 2014

André Drenth stelt zich niet herkiesbaar in 2015. André wil wat meer tijd aan zijn gezin
besteden. Mensen die belangstelling hebben kunnen zich aanmelden bij het bestuur.
b. Vaststelling gewijzigde statuten en reglementen
De statuten en reglementen zijn vastgesteld en goedgekeurd.
c. Vaststelling begroting seizoen 2012-2013
De begroting 2011-2012 is goedgekeurd. Het winstsaldo van het seizoen 2011-2012 is
€ 166,-. De begrote winst voor het seizoen 2012-2013 bedraagt ongeveer € 900,-. Het
huidige resultaat tot nu toe is €1.473,-.
d. Verkiezing kascommissie
Zitting hebben: Anton Zwiers, Richard Snijder en Sacha Jaeger.
Aftredend: Anton Zwiers.
Beschikbaar gesteld: Hans Bouwman en 1e reserve Erwin Gomis.
e. Vaststelling promotie- en degradatie regeling seizoen 2012-2013
De promotie en degradatie regeling voor het seizoen 2012-2013 is goedgekeurd.
Uit de ere divisie zullen 2 teams degraderen en uit de 1e divisie zullen 2 teams promoveren
aan het eind van het seizoen.

6. Agenda
De bekerfinale zal gespeeld worden op maandag 6 mei 2013.
Het algeheel VEDC kampioenschap zal gespeeld worden op maandag 13 mei 2013.
Wanneer de zomercompetitie van start gaat is nog niet duidelijk waarschijnlijk zal er een
ander concept komen voor de zomercompetitie. Deze winter zal hierover meer duidelijkheid
komen. Info volgt nog.

7. WvttK
De toernooi-leiding bepaald of een speler wel of niet mee mag doen met een toernooi. Dit
geldt zowel voor DVO leden als VEDC leden.
Svp aandacht voor het volgende: je kunt Herman Escobosa en André Drenth bereiken op
de telefoonnummers die op de VEDC site vermeld staan tussen 19:00 uur en 21:00 uur.
Graag respect voor deze tijden.
De activiteitencommissie wil vanaf januari een persoonlijke competitie starten (een soort
ranking) op alle locaties over een periode van 5 weken. Tot nu toe hebben zich 5 locaties
aangemeld. Info hierover staat op de VEDC-site.
Er gaat binnenkort vanuit de activiteitencommissie een mailing de deur uit naar alle
voetbalverenigingen in Enschede ivm een onderlinge competitie deze zal gespeeld worden
bij Phenix. Voor meer info zie de VEDC-site.

Bij het invullen van de stand op de site zit soms een storing bij de hoge finishes en scores,
de softwaremakers zijn hiervan op de hoogte. We hopen dat dit probleem zo spoedig
mogelijk is opgelost.
22 december 2012 darttoernooi bij café de Doedelzak opgeven bij Theo van Baal of René
ten Wolde.

8. Sluiting
Theo bedankt iedereen voor de opkomst en sluit de vergadering om21:15 uur.

