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: Notulen ALV VEDC 6 november 2013

Nummer
Datum van de vergadering
Plaats van de vergadering
Tijd
Notulist

: 2013 -3
: woensdag 6 november 2013-11-10
: Café De Doedelzak
: 20.00 – 21.30
: Richard.v.Baal

Aanwezig van de VEDC

Afwezig met kennisgeving

: Theo van Baal, André Drenth, Matthieu Kats,
Vincent Klement, Rene ten Wolde, Reiny Hinnen,
Richard van Baal.
: Joyce Ballast

Aantal aanwezige leden

: 7 bestuursleden, 15 leden en 2 locatiehouders.

1.Opening door de voorzitter.
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door de voorzitter,Theo heet alle
aanwezigen welkom.

2.Vaststellen notulen vorige ALV vergadering 28-11-2012.
Van het bestuur: in de vorige ALV is afgesproken dat het
wedstrijdsecretariaat alleen bereikbaar is op vaste tijden en telefoonnummers
van de VEDC. Dit gaat nogal eens mis en deze mensen worden ook op hun
privé nummer gebeld worden ook tijdens hun werk en op zeer
onpasselijke tijden. De tijden van bereikbaarheid worden wederom
op de VEDC-site geplaatst en eenieder wordt verzocht om zich hieraan te
houden. Mocht blijken dat hieraan niet wordt voldaan dan worden deze
leden hierover door het bestuur van de VEDC aangesproken
De notulen van de ALV vergadering van 28-11-2012 zijn verder vastgesteld
en goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken.
Er zijn bij de secretaris 4 afmeldingen binnen gekomen deze zijn vermeldt op
de presentielijst.

4. Uitgaande stukken.
Geen.

5. Mededelingen bestuur.
a. Er heeft een wijziging plaats gevonden in het bestuur in het afgelopen jaar:
Raymond Kerver en Herman Escobosa zijn beiden gestopt om privé redenen,
via deze weg worden deze mensen bedankt voor hun inzet binnen de VEDC.
Als vervangers zijn hiervoor benoemd: Vincent Klement en Reiny Hinnen,
doordat deze nieuwe mensen als plaatsvervangers voor de eerder genoemde
leden zijn aangesteld is ook de aftreddende datum blijven staan.
b. Wijzigingen statuten en reglementen worden goedgekeurd mede omdat het
wijzigingen betrof die alleen tekstueel waren bij overige wijzigingen zullen
deze altijd eerst aan de ALV worden voorgelegd.
c. Vaststelling begroting seizoen 2013-2014.
De begroting en de financiele afsluiting van het seizoen 2012-2013 zijn
goedgekeurd door de kascommissie. De begrote winst is
€ 450,- De begrote winst voor het seizoen 2013-2014 bedraagt ongeveer
€ 600,d. Verkiezing kascommissie.
Zitting: Hans Bouman, Erwin Gomes.
Aftredend: Hans Bouman.
Beschikbaar gesteld: Feline Bouman en Appie Roozeboom als reserve.
e. Vaststelling promotie en degradatie regeling seizoen 2013-2014.
De regeling is goedgekeurd. Er wordt aan het bestuur gevraagd om te
gaan bekijken of er in de 1é divisie in de dubbels gegooid kan worden om
de best of 5. Het bestuur gaat dit meenemen in de volgende
bestuursvergadering.
Er zijn momenteel kleine problemen met de software vanaf januari zal dit
opgelost moeten zijn.
Er komt een uitleg op de site hoe men de hoge scores en 180 érs kan
invullen.
Het algemeen VEDC kampioenschap zal plaatsvinden op 28 april 2014 bij
Café de Doedelzak.
De beker finale zal in overleg met de finalisten op een nader te bepalen datum
worden gespeeld.

6. Agenda:
Er zijn geen evenementen gepland voor dit jaar, vanuit de leden wordt
aangegeven dat er wel behoefte is aan een eindfeest de activiteitencie
zal hier op terug komen.
7. Wat verder ter tafel komt.
Anton Zwier geeft aan dat er in geval dat er een stemming zal moeten
plaatsvinden het in principe zo zal moeten zijn dat 75% van de leden
aanwezig zal moeten zijn. Indien er echter een extra vergadering zal
plaatsvinden omtrent een stemming dan bepalen de aanwezige leden
de stemming, het bestuur zal dit meenemen in de volgende bestuurscie.
Ook wordt het uitstellen van wedstrijden nogmaals onder de aandacht
gebracht, ook dit wordt meegenomen in de volgende bestuurscie.
Het bestuur van de VEDC wordt namens A.Roozeboom bedankt voor
de inzet om de VEDC te leiden.
8. Sluiting:
De voorzitter Theo van Baal bedankt iedereen voor de opkomst en sluit de
vergadering om 21.30 uur met de vermelding dat er namens de VEDC
een consumptie kan worden besteld aan de bar.

