
 
 

Algemene Bestuursvergadering #5 
Datum: Maandag 12 juli 2021 
Tijd: 19.30-20.30 uur 
Plaats: Digitaal 

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

 
 
Agendapunten  Actie  

 
1. Welkom 
De PM heet iedereen welkom. 

 

2. Vaststellen agenda  
De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

 
 

3. Notulen 
a) Concept verslag ABV #4 2021 

Het verslag wordt onveranderd goedgekeurd. 

 
 

4. Mededelingen en actielijst 
a) Ontwikkelingen Corona 

De ontwikkelingen rondom Corona zijn nog niet duidelijk voor de start van het 
seizoen. De ontwikkelingen rondom de maatregelen worden gevolgd maar 
vooralsnog mogen de trainingen starten vanaf maandag 30 augustus. 

b) Inhuur zaalhuur competitie, beschikbaarheid De Zien 
De Zien is beschikbaar vanaf maandag 30 augustus. 

c) Start seizoen 2021-2022 
De startbrief wordt deze week verzonden door de TC. 
Hoe gezamenlijk te starten? Idee: uitdelen van rolletjes druivesuiker snoepjes met 
sticker erop met leuke tekst. PM zal op dit gaan inkopen. VZ wordt gevraagd naar 
creatieve tekst voor op de sticker. Deze zullen dan bij begin 1ste training worden 
uitgedeeld. 
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5. Ingekomen stukken 
D1 heeft een mail naar het bestuur gezonden vanwege de indeling competitie: er 
zijn veel wedstijden met een lange reistijd (Texel, Den Helder, ’t Zand en 
Warmenhuizen).  De mail mag naar de ledenadministratie doorgestuurd worden, 
mogelijk dat de NEVOBO er nog iets aan kan doen. PM zal dit doorgeven aan D1. 
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6. Penningmeester 
Geen punten vanuit de PM. 

 

7.Technische commissie  
Voorstel naar trainers van D1 en D2: Jessica en Mandy trainen mee met D2 en 
Marlies en Brenda trainen mee met D1. De TC zal de trainers mailen. 
SC zal in app D1 de teamindeling en meetrainen D1 en D2 bevestigen. 
Scheidsrechter indeling: bij 4 teams thuisspelen, dan 2 wedstrijden vroeg en 2 
wedstrijden later. Bij 3 teams thuisspelen dan 4de team fluiten zodat er 3 wedstrijden 
vroeg gespeeld kunnen worden. Bovenstaande zal door de TC met de 
ledenadministratie worden opgepakt. 
Muntjes: de aanvoerders kunnen aangeven indien zij tekort gaan komen in de loop 
van de competitie. Dit punt zal door de TC aan de aanvoerders doorgegeven 
worden. 
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8. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 
 

Afsluiten met nieuwe datum ABV: 
Dinsdag 17 augustus 19.30 uur, digitaal. 

 

PM volgende vergadering: 
a) Back up ledenadministratie 
b) Werkbeschrijving aanvragen zaalhuur competitie 
c) Back up PM 

 

 
 


