
 
 

Algemene Bestuursvergadering #3 
Datum: Dinsdag 10 mei 2022 
Tijd: 19.30-20.30 uur 
Plaats: Online 

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

 
 
Agendapunten  Actie  

 
1. Welkom 
De VZ heet iedereen welkom 

 

2. Vaststellen agenda  
De VZ opent de vergadering en de agenda wordt onder toevoeging van een extra 
mededeling vastgesteld. 

 
 

3. Notulen 
a) Concept verslag ABV # 2 2022 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en kunnen gepubliceerd. 

 
 
SC 

4. Mededelingen en actielijst 
a) Nieuwe trainer D3 

Op dit moment is er nog geen nieuwe trainer gevonden. Allerlei mogelijkheden om 
een trainer te vinden zijn ingezet en zullen vervolgd worden. Er wordt rekening 
gehouden door D3 dat ze mogelijk zelf de trainingen zullen verzorgen. 

b) Afscheid trainer D3 
De laatste training is maandag 16 mei. De AB zal bij de wedstijdsecretaris info over 
de trainer opvragen, bloemen, cadeaubon en een woordje regelen.  

c) Vervolg taken wedstrijdsecretaris/ledenadministratie 
PM en SC zullen een afspraak plannen met de wedstrijdsecretaris over toegang 
informatie leden en andere zaken. Wordt volgende keer vervolgd. 

d) Voluit Buiten Toernooi 
Op dit moment hebben 5 teams zich ingeschreven. Er zijn echter minimaal 8 teams 
nodig om het toernooi door te laten gaan. Er zijn nog wat teams die mogelijk 
interesse hebben. Eind mei wordt er een beslissing genomen over het wel of niet 
door gaan van dit toernooi. Er zal nog extra berichtgeving via social media gedaan 
worden. 

e) Jeugdtraining 14 april en 16 mei 
De training van 14 april was goed verlopen met 8 deelnemende kinderen, met 
vervolgens 4 enthousiaste reacties van de kinderen en ouders om echt te gaan 
trainen. 16 mei gaat de training vanwege onvoldoende aanmeldingen niet door.  
Vervolg: de potentiële trainers worden benaderd om naar hun mogelijkheden te 
vragen zodat daarna de kinderen/ouders actief benaderd kunnen worden en er 
eventueel een zaal geregeld kan worden. Overigens is momenteel het regelen van 
een zaal via de gemeente nog niet mogelijk. De buurtsportcoach zal benaderd 
worden om vanuit die kant invloed uit te oefenen. Daarna mail naar de 
ouders/kinderen over tijd en datum. 

f) Afscheid Siem en Christel 
De PM heeft de donatie geregeld.  

g) Bezetting bestuur 
De VZ en VVZ geven aan dat zijn hun functie willen neerleggen. Het streven is om 
bij de ALV de opvolging geregeld te hebben. Tijdens de laatste training zal dit ook 
alvast gecommuniceerd worden. 
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VVZ en VZ 

5. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

 
 

6. Penningmeester 
Geen bijzonderheden. 
 

 

7.Technische commissie   
 



 
 

H1: Er zijn nog 3 mogelijke toekomstige leden voor H1. De vraag staat uit of de 
trainer ook volgend jaar beschikbaar is; de kans lijkt niet zo groot. Er is ook contact 
met een andere club over mogelijkheden van samenwerking/samen trainen. H1 
neemt hierin ook zelf het initiatief. 
 
8. Rondvraag 
AB: er is 1 nieuwe recreant met D1 potentie. Er is haar het aanbod gedaan om met 
D1 mee te trainen. 
VVZ: de buurtsportcoach heeft aangegeven om een bezoek te brengen aan de 
vereniging. De VVZ zal contact opnemen of dit telefonisch mogelijk is. 
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Afsluiten met nieuwe datum ABV: 
Donderdag 23 juni 19.30 uur. 
 

 

 
 


