Notulen 18 november 2015
Onderwerp

: Notulen ALV VEDC 18 november 2015

Nummer
Datum van de vergadering
Plaats van de vergadering
Tijd
Notulist

: 2015 -3
: woensdag 18 november 2015
: Café Ossenvoort
: 20.00 – 21.30
: André Drenth

Aanwezig van de VEDC

Afwezig met kennisgeving

: Theo van Baal, André Drenth, Matthieu Kats,
Vincent Klement, Reiny Hinnen,
Richard van Baal.
: Eric de Jonge

Aantal aanwezige leden
Afmeldingen

: 6 bestuursleden, 13 leden en 2 locatiehouders.
: 0 afmeldingen

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

2.Vaststellen notulen vorige ALV vergadering 06-11-2014.
De notulen van de ALV vergadering van 06-11-2014 zijn vastgesteld en goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken.
Ingekomen stuk betreft een mail van Martin Geluk omtrent 1 punt voor de competitie indeling
en 2 punten voor de statuten en reglementen.
Het punt voor de competitie indeling wordt meegenomen door de competitie leiders en de 2
punten voor de statuten en reglementen zullen in de volgende bestuursvergadering besproken
worden en wellicht worden meegenomen in de volgende versie.

4. Uitgaande stukken.
Geen.

5. Mededelingen bestuur.
a. Voorzitter Theo van Baal is aftredend en niet herkiesbaar. Hij bedankt de overig
bestuursleden voor de samenwerking en de inzet. Uit handen van André Drenth ontvang Theo
een aandenken aan de VEDC.

Mede door het aftreden van voorzitter Theo van Baal is een voorstel voor een nieuwe
organisatie structuur van het bestuur ter beoordeling aan de captains gestuurd. Hierop zijn
geen reacties gekomen, waardoor deze structuur met ingang van vandaag zal ingaan.
b. Afgezien van een 2-tal punten eerder ingebracht door Martin Geluk en in beraad bij het
bestuur zijn er verder geen op- of aanmerkingen ten aanzien van de huidige statuten en
reglementen, waardoor deze ook door de ALV goedgekeurd wordt.

c. Vaststelling begroting seizoen 2015-2016.
De begroting en de financiële afsluiting van het seizoen 2014-2015 zijn goedgekeurd door de
kascommissie. Penningmeester geeft mee, dat de VEDC financieel een zeer gezonde
vereniging is. Er is zelfs ruimte om in de begroting van het lopende seizoen een bedrag te
reserveren voor een eventuele feestavond ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de
VEDC. Het bestuur zal zich op de volgende BV hierover buigen.

d. Verkiezing kascommissie.
Zitting: Felina Bouman. Appie Roozeboom en Han Petter.
Felina is aftredend, waardoor Nienke Escebosa doorschuift.
Beschikbaar gesteld als reserve: Martin Geluk.

e. Competitie opzet 2015-2016 en indeling 2e seizoenshelft.
Er zijn bij de competitie leiders een paar opmerkingen gekomen omtrent de indeling en dan
met name om het feit dat teams 3 x tegen elkaar spelen.
Competitie leiders geven aan, dat dit een keuze is geweest tussen 2 opties : een
competitieopzet waarin een anderhalve competitie gespeeld wordt, zonder vrije dagen óf een
hele competitie met vele vrije dagen als gevolg. Competitie leiders hebben voor de 1e opzet
gekozen. We willen darten en niet teveel vrije avonden hebben.
De indeling voor de 2e seizoenshelft blijft onveranderd.
Voor volgend seizoen zullen de competitieleiders tevens kritisch kijken naar de indeling om
zoveel mogelijk nieuwe teams bij elkaar in te delen.

6. Agenda:
Het bestuur zal zich gaan beraden over een mogelijke feestavond ter gelegenheid van het 5jarig bestaan van de VEDC in 2016.

7. Wat

verder ter tafel komt.

Er zijn geen bijzonderheden.

8. Sluiting:
De voorzitter Theo van Baal bedankt iedereen voor de opkomst en sluit de vergadering rond
21.30 uur met de vermelding dat er namens de VEDC een consumptie kan worden besteld aan
de bar.

