Vergadering

Algemene Leden Vergadering

Datum

24 augustus 2014

Aanwezig

148 leden

Genodigden

geen

Kopie

bestuur en op de site

Tijd

11:00u

Plaats De Ganzerik, Breda

1. Opening
Ed Holdorp heet de aanwezigen welkom in de hoedanigheid als waarnemend voorzitter.
2. Vaststellen notulen vorige ALV
ALV verslag 18-08-2013: geen op- of aanmerkingen, bij deze goedgekeurd.
Het verslag van de reglementen ALV is toegevoegd aan de inhoud van de team enveloppe.
3. Financieel verslag seizoen 2013-2014
Ed Holdorp bespreekt het financieel verslag van het seizoen 2013-2014, hierover komen uit de
aanwezige leden in de zaal geen op- of aanmerkingen.
4. Verslag Kas commissie
De kascommissie heeft bij zijn bezoek aan de penningmeester geen onregelmatigheden
geconstateerd.
5. Begroting seizoen 2014-2015
Ed Holdorp bespreekt de begroting voor het seizoen 2014-2015, waarbij geconstateerd word dat
de financiële gesteldheid van de WBDF nog steeds gezond is en de verwachting is dat dit zo zal
blijven in de toekomst. De begroting voor seizoen 2014-2015 wordt goed gekeurd.
6. Jeugd
Bij navraag of er vrijwilligers in de zaal zijn die dit op willen pakken komt er geen antwoord van
de aanwezige leden.
7. Banen commissie
Bij navraag of er vrijwilligers in de zaal zijn die deze aan willen vullen komt er respons van Patrick
Daamen (gegevens zijn bij het bestuur bekend en er zal contact opgenomen worden).
8. Commissies: Commissie van beroep en Kascommissie
De leden van de kascommissie geven aan zitting te blijven nemen.(Eric Burger/Embrecht
Hendrickx)
De leden van de commissie van beroep geven aan zitting te blijven nemen.(Carla Kramer/Rinus
Esders/Eric Burger)

Banencommissie: Jack Mathijssen/Patrick Daamen
Feestcommissie: Alex Goossens
9. Gesloten WBDF/Open Parel
De gesloten WBDF was een gezellige bijeenkomst welke afgesloten werd door een goed
verzorgde en lekkere BBQ, de open parel vh zuiden was goed bezocht en werd dit seizoen
gehouden in een nieuwe locatie welke redelijk in goede aarde viel bij de deelnemers; de
deelname van leden van de WBDF was bij beide gelegenheden echter zeer laag te noemen en
het bestuur zal zich beraden wat de te nemen actie zal moeten zijn om hier verandering in aan
te brengen.
10. Wedstrijdzaken & eventueel aangepaste regels
Zoals eerder vermeld zit het verslag van de reglementen ALV in de team enveloppe, de eerder
ingevoerde Round Robin komt te vervallen, verder over dit onderdeel geen bijzonderheden.
11. Selectie zaken
Afgelopen seizoen heeft ons Brabant Cup team een goed jaar gedraaid in hun thuishonk de
Scharen in Breda, in het nieuwe seizoen is er weer een Brabant Cup team en zij nodigen u uit hun
thuiswedstrijden eens te bezoeken.
12. Bestuur
De functie van voorzitter is nog steeds vacant en bij navraag aan de aanwezige leden in de zaal
bleef dit helaas zo.
De functie van secretaris welke het afgelopen seizoen werd bezet door Henk van Gils is vacant
geworden doordat Henk afscheid heeft genomen van het bestuur wegens privéredenen en wordt
vanaf het seizoen 2014-2015 bezet door Pieter Emmen.
13. Ingediende voorstellen leden
Voorstel Ed van Wijk(teamsamenstelling/promotie): in stemming gebracht onder de leden en
afgewezen.
Voorstel Jeroen Hendrickx(koppeling inschrijving/betaling dmv IDEAL): in stemming gebracht
onder de leden en afgewezen.
Voorstel Francois van den Dungen(Clod ticket): in stemming gebracht en afgewezen.
14. Rondvraag
Geen aanvullende vragen uit de zaal.
15. Sluiting
Ed Holdorp sluit de vergadering en nodigt de captains uit de teamenveloppe op te komen halen
bij de bestuurstafel.

