NOTULEN VAN DE 92E ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 27 AUGUSTUS 2018
Aanwezig:
23 seniorleden
Aankomend lid:
1
Afwezig met bericht: 3 leden
Afwezig zonder bericht: 31 senioren
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en staat allereerst stil bij het hartfalen van Evert Hoogervorst. Een
wens van beterschap is op zn. plaats. Met het overlijden van Henk Greevenbosch moet de vereniging een
gewaardeerd lid missen. De voorzitter verwoordt een enkele karaktertrek van hem zoals hij was. Een
ogenblik stilte is wordt gehouden.
2. De notulen van ALV 91 worden unaniem goedgekeurd.
3. Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen.
4. De jaarverslagen worden na een toelichting van de betreffende bestuursleden goedgekeurd.
a.
De secretaris geeft aan dat op pagina 3 niet de juiste aantallen worden weergegeven.
b.
Op de laatste pagina is de indeling van K1-2018-2019 niet volledig weergegeven.
c.
De wedstrijdleider intern geeft aan dat het verslag niet de juiste versie is.
5. Met applaus worden de herkozen bestuursleden P. Glissenaar en Hans van Nieuwenhuizen begroet. Ook
met de nieuwe materiaalcommissaris Jan Buis gaat de vergadering unaniem akkoord.
6. Mede door de geringe opkomst kunnen verschillende prijzen niet worden uitgereikt.
7. De begroting roept bij Peter de Weerd enkel vragen op. Beter is volgens hem een algemene
contributieverhoging toe te passen dan een oproep tot een eenmalige extra financiële bijdrage. Zulks te
besteden voor de Thema-avond. Voor een contributieverhoging wordt niet gekozen.
8. De wedstrijdleider intern geeft aan dat de huishoudelijke competitie van het seizoen 2017-2018 niet aan
de verwachting heeft voldaan. Voor het seizoen 2018-2019 wordt, zoals eerder, gekozen voor twee
gesloten groepen A en B van elk 12 spelers en een open C-groep die volgens het Keizer-systeem gaat
spelen.
De wedstrijdleider zal een nieuw huishoudelijk reglement maken.
9. De voorzitter geeft een uitvoerige uitleg met betrekking tot het Beleidsplan. Belangrijke issues zijn de drie
P’s. In het beleidsplan is een Thema-avond opgenomen, welk op donderdagavond 27 september 2018 zal
worden gehouden. Gastsprekers zijn Hans Böhm en Rick Lahaye en Harold van Dijk. De avond wordt
afgesloten met een interview, zulks door voorzitter Peter Glissenaar met Marianne Pols.
Het Beleidsplan wordt in stemming gebracht. Aanwezig 24 leden, waarvan 21 voor en 3 onthoudingen.
10. a.
Het Barend Brus trofee voorstel van Thomas Boeren wordt aangenomen.
b.
SV Krimpen zal met 2 teams vertegenwoordigd zijn in de KNSB-competitie. Krimpen 1 speelt in
klasse 2D en Krimpen 2 speelt in klasse 4G.
11. In de rondvraag wordt de nieuwe kascommissie vastgesteld. Voor de laatste keer worden André Tukker
en Theo Heukels aangesteld. Joop Huijzer is reserve.
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