
ALV 25-10-2016 BC Grave

Aanwezig: Marc, Herman, Johan, René, Sandra, Henri, Harry, Dorota, Perry, Huub, Eline, 
Erik, Hanneke en Roelof.
Afmeldingen: 22 leden
Afwezig: 6 leden

1: 20:03 René opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2: De agenda wordt conform vastgesteld.
Aanvullende gesprekspunten: Harry: interne toernooien (samenvoegen met stuk van 
Frank)
Nathalie: mail behandelen in rondvraag

3: Geen binnengekomen punten, geen aanmelding voor positie van secretaris.

4: Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorig vergadering en worden 
goedgekeurd.

5: Resultaat 2015-2016: Met name door een goed resultaat van het mei toernooi is het 
seizoen positief afgesloten. Zie hiervoor het financieel overzicht
Begroting 2016-2017: Perry geeft uitleg over de begroting. Belangrijk is dat de subsidie 
regeling is aangepast. Hierdoor wordt subsidie gegeven voor alle leden en niet alleen aan
leden welke in Grave woonachtig zijn.
Contributie 2016-2017: Conform eerder gemaakte afspraken wordt de minimale 
verhoging van €1,= doorgevoerd. 
Senioren: van €117,50 naar €118,50
Aspirant: van €97,00 naar €98,00
Jeugd: van €71,00 naar €72,00

6: Ledenadministratie:
Mutaties: Jeugdleden van24 naar 17, afname van 7

Aspiranten van 2 naar 2, toename van 1
Senioren van 42 naar 38, afname van 4
Ereleden is gelijk gebleven op 3

In totaal is er dus een afname 10 leden wat financiële gevolgen kan hebben voor seizoen,
puur kijkend naar de subsidie.

Lid van het Jaar: Johan Claessens

Vrijwilligers: Marc; Johan; Roelof en Erik (afwezig Kees, Diandra, Stefan).

7: Kas: Is gecontroleerd door de kascommissie en akkoord bevonden. De penningmeester 
wordt decharge verleend. (Red. er is geen nieuwe kascommissie samengesteld. Perry zal 
twee mensen benaderen om zitting te nemen in de kascommissie)

8: Commissies
Jeugd: Erik heeft aangegeven hiermee te willen stoppen. Aan de aanwezigen wordt 
gevraagd of iemand de taak wil overnemen van Erik. Eline geeft aan dit op zich te willen 
nemen.

Toernooicommissie: Het bestuur heeft een mail van Diandra ontvangen met de 
mededeling zij zich alleen wil inzetten voor de één-daagse toernooien maar niet meer 
voor de dorpen competitie. Huub geeft aan dit te willen overnemen van Diandra.

Technische Commissie: Veel rumoer over samenstelling van dorpen teams.  Hoe denk 
men hierover als een commissie samengesteld wordt en bindend adviseert hoe een team 
eruit kan/moet zien. Johan stelt voor om dit ergens te wegen (aan verschillende punten).  
Erik geeft aan dat er verschillende toernooien zijn die een weging kunnen krijgen. Teams 



samenstellen met drie heren moet ook tot de mogelijkheden horen. Mogelijkheid tot 
teamsamenstelling van drie heren en/of drie dames.  Wie bepaalt op welk niveau  iemand
speelt. Hiervoor heb je een groep van wijzen nodig. Huub, Eline en René zullen deze taak 
op zich nemen.

Moeten we doorgaan met ons Clubblad: Kees is hier druk mee bezig en moet het sinds 
kort alleen doen. De inspanningen hiervoor wegen niet op tegen de erkenning die het  
verdient. Gevraagd wordt: Hoe zit het met de sponsoren, zijn deze benaderd en 
geïnformeerd? Dit is nog niet gebeurd, dat zal binnenkort wel moeten gebeuren. 

Roelof geeft aan dat het wellicht een idee is om twee keer per jaar een toernooi te 
houden om meer dekking te krijgen. Dit zal voorgelegd worden aan ons 
Toernooicommissie.  De vraag wordt aan de leden voorgelegd of het akkoord is dat er 
gestopt wordt met ons clubblad. Het besluit om met ons clubblad te stoppen wordt 
unaniem aangenomen. Dit houdt echter in dat we actiever zullen moeten zijn/worden op 
onze website

9: Aftredend: Secretaris. Erik moet verder.

10A: Johan: Alle stukken die geplaatst moeten worden kunnen naar Johan gestuurd 
worden. Hij zorgt dat deze op de website komen. 
10B: Harry: Komt er nog een uitslag van onze interne toernooien? Deze vraag doorspelen 
naar Toernooicommissie. Johan stelt voor om een speelpiramide te maken (dus geen 
grabbel). Huub vraagt of er ook een ander opzet kan komen van de 
clubkampioenschappen. Er is nu geen mogelijkheid om aan alle onderdelen deel te 
nemen. Wellicht over meerdere dagen, zoals bij Cuijk met een finale dag. Het bestuur zal 
deze vragen en opmerkingen opnemen met de commissie.
10C: Clubtenue: Wij verplichten ons aan de sponsor om met het gesponsorde shirt te 
spelen, zowel in de dorpencompetitie als in een externe toernooi.  Graag ook teamfoto’s 
maken en op de site zetten (of naar webmaster doorzetten). Mail eruit dat de er een 
groepsfoto gemaakt wordt.

Rondvraag: Johan; komt Wim v.d. Bult toernooi weer? Ja dit komt weer maar nu met 
dames.
Grabbel toernooi, hier moet iets mee gebeuren, er moet iets anders voor komen. Er 
kunnen verschillende dingen naast elkaar.

Roelof: is het een idee om de adverteerders als banner op de website te zetten. René; 
sommige willen dit wel en sommige willen dit niet.  Vraag aan Kees om dit bij de volgende
ronde te vragen.

Dorota: Vraag over de kleur shuttles, blauw of groen? Er is een tijdje met blauw gespeeld 
maar de spelers hebben geen grote verschillen ervaren. Voorlopig zal gewoon met groen 
gespeeld worden. In onderlinge overleg mag met blauw gespeeld worden.

Perry: Om te voorkomen dat er te vaak met dezelfde mensen gespeeld wordt stelt Perry 
voor om de bordjes vanaf veld 1 aan te vullen. Dit kan problemen voorkomen zoals 
Nathalie heeft ervaren.

Erik: Stuk van Nathalie besproken en moeten rekening houden dat het niet altijd dezelfde 
personen de klos zijn. Speelbanen vullen vanaf baan 1 en dan verder. Op twee leggen 
terwijl er plaats is op baan een kan dus niet. Verschillende mogelijkheden zijn besproken 
en conclusie is dat mensen ook assertiever kunnen zijn en vragen aan een hogere speler 
met hen te spelen.

Volgende vergadering 24-10-2017

 




