
 
 

 
 
Agendapunten  Actie  

 
1. Welkom 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 

2. Vaststellen agenda  
De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

 
 

3. Notulen 
a) Concept verslag ABV #3 2021 

Notulen worden onveranderd vastgesteld. 

 
 

4. Mededelingen en actielijst 
a) Ontwikkelingen Corona 

Er zijn versoepelingen ten aanzien van het sporten ingevoerd waardoor er getraind 
kan worden: 50 personen in de zaal. 22 juni is er de volgende persconferentie waar 
eventuele nieuwe versoepelingen bekend worden gemaakt. Dit wachten we af 
voordat de teamindeling met begeleidende brief naar de leden gestuurd zal worden.  
De NEVOBO heeft posters beschikbaar met de dan geldende regels.  

b) Inhuur trainingsruimte en zaalhuur competitie, beschikbaarheid De Zien en 
grootte groep recreanten 

De zaalhuur voor de trainingen is aangevraagd voor de maandagavonden, inclusief 
mixtoernooi 11 april 2022. Maandag 27 december 2021 kan er niet getraind 
worden. 
Er is op de maandag 1/3 van De Zien beschikbaar vanaf 20.30 uur. Deze ruimte om 
te trainen zal aan H1 aangeboden worden. 
De zaalhuur voor de competitie wordt later aangevraagd door de 
ledenadministratie. 
Recreanten: de recreanten moeten een week van te voren aangeven indien zij van 
een extra veld gebruik willen maken zodat de trainers van D1 en D2 zich kunnen 
voorbereiden op een gezamenlijke training op 1 veld. Op deze manier is er voor de 
recreanten nog geen extra trainingsruimte nodig voor komend seizoen. 

c) Seizoen 2021-2022, indeling teams 
Voorstel teamindeling, waarbij 4 speelsters van D1 zich inschrijven bij D2 en zich 
dan bij D1 later kunnen aansluiten. Dit zal aan trainers van D1 en D2 en de 
ledenadministratie worden gecommuniceerd. 
Er hebben zich 3 dames gemeld van Clam Dyke, zij worden uitgenodigd om een 
aantal maal mee te trainen. 
Bert zal het voor het laatste jaar trainen geven aan D3. De zoektocht naar een 
nieuwe trainer mag zo snel mogelijk gestart: melden in de brief aan de leden. 
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5. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

 
 

6. Penningmeester 
Er is contact geweest met de ledenadministratie over aantal leden in verband met 
de inning voor dit aparte seizoen. Dit verschilt wel eens: nu is er voor het afgelopen 
seizoen voor 1 lid te weinig een berekening gemaakt. Dit zal later door de PM 
worden gecorrigeerd. 

 

7.Technische commissie  
Geen andere punten dan besproken teamindeling. 

 
 

8. Rondvraag 
VVZ: wordt het tijd voor een bericht vanuit het bestuur naar de leden? Er zal in de 
begeleidende brief met de teamindeling ook informatie vanuit het bestuur worden 
toegevoegd. 
TC: is het een idee om met elkaar het seizoen te openen? Eventueel in combinatie 
met sporthal De Zien? Het idee wordt verwelkomd en zal in de volgende 
vergadering verder uitgewerkt worden. 

 
TC/VZ/VVZ 

Afsluiten met nieuwe datum ABV: 
Maandag 12 juli 19.30 uur online. 

 

Algemene Bestuursvergadering #4 
Datum: Dinsdag 15 juni 
Tijd: 19.30-20.30 uur 
Plaats: Digitaal 

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



 
 

 


