
 
 

 
Algemene Bestuursvergadering #6 
Datum: Woensdag 5 augustus 2020 
Tijd: 19.30-21.00 uur 
Plaats: digitaal  

Aanwezig: VZ, AB, PM, TC 2x, SC. 
 
Afwezig: VVZ 
 

 
 
Agendapunten  Actie  

 
1.Welkom 
De VZ heet iedereen welkom. 

 

2.Vaststellen agenda  
De recreanten als agendapunt toevoegen. 

 
 

3.Notulen 
Het concept verslag ABV#5 wordt goedgekeurd. 

 
 

4.Medelingen en actielijst 
Er zijn geen mededelingen en openstaande actiepunten. 

 

5.Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

6. Penningmeester 
Wat is de stand van zaken rondom de buitentraining?  
De eigenaar van de camping kon nog niet toezeggen of er nog andere avonden 
beschikbaar waren voor de buitentraining voor H1. De VZ heeft H1 gevraagd of 
zij restitutie van een gedeelte van de kosten willen of het zo laten. H1 heeft nog 
geen reactie gegeven. De dames kunnen nog wel 2 maal trainen maar dan 
zonder trainer. 

 

7.Technische commissie  
a) Start van het seizoen. De TC stuurt de startmail zodra de regels en het 

protocol duidelijk zijn. Streven is om dit begin volgende week te doen. 
b) Corona protocol, geen toevoegingen vanuit Sporthal De Zien aan dit 

protocol. Hoe om te gaan met het wisselen van sporters in de zaal? De 
TC zal dit navragen bij De Zien. H1 moet in de andere trainingsruimte 
ook zorgen dat het protocol wordt nageleefd. 

c) Het opstarten van een jeugdteam lukt nog niet echt. Er is geen trainer 
en ook het team is nog niet volledig; alleen de 4 meisjes die zich 
aangemeld hebben. De TC zal dit terugkoppelen aan deze meisjes 
waarbij we aangeven dat we contact met ze zoeken mocht de situatie in 
de toekomst veranderen. 

d) De zaalhuur is aangevraagd voor de thuiswedstrijden bij de gemeente. 
Eenmaal de volledige zaal, de rest van de competitie wordt de zaal voor 
2/3 gehuurd ook als er 1 wedstrijd is. Op deze manier creëren we gelijk 
meer ruimte voor de recreanten of een extra veld voor een 
inhaalwedstrijd. 

e) De scheidsrechters voor het komend seizoen zijn ook ingedeeld. 

 
TC 
 
 
TC 

8. Recreanten 
Het plan voor de recreanten is door de VZ verstuurd naar de trainers; D1 en D2 
samenvoegen vanaf 19.45 bij 16 recreanten of meer, zodat de recreanten vanaf 
19.45 uur een extra veld hebben. Evaluatie hiervan vindt plaats na 3 maanden. 
Deze informatie ook toevoegen aan de startmail. 
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9. Rondvraag 
Presentje voor VVZ zal geregeld worden door de TC. 

 
TC 
 

Afsluiten met nieuwe datum ABV: 
Woensdag 16 september 20.15 uur 
  

 

PM 
Opstellen stukken voor AVL in november. 

 

 


