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1. Opening en vaststellen agenda
Welkom door Andy.
2. Notulen vorige regelementen ALV:
Blz. 1 Punt 4 Round Robin: Andy heeft gebeld met de captains van de ere divisie
en er is geen interesse om de Round Robin terug in te voeren.
Blz. 2 Punt 7 rookbeleid: zie het reglement
Blz.3 Punt 8 twee borden aanwezig op een locatie: iedereen is het er mee eens.
we gaan dit in het reglement aanpassen.
Notulen is goed gekeurd.
3. Maximaal 2 dispensatiespelers(jeugd) per team (ingediend door bestuur).
Er waren afgelopen seizoen wat problemen omtrent jeugdspelers. Er kon maar
een jeugdspeler in een team met het gevolg dat een andere jeugdspeler niet
terecht kon in dit team. Voorstel om de leeftijd grens te verlagen naar 16 zodat er
geen dispensatie nodig is maar dit wordt afgewezen. Het komt in het algemeen
weinig voor dus moeten we hier het regelelement voor aanpassen. Als er nu een
team met vrienden onder de 18 opstaat om een team te beginnen zou dit dus niet
kunnen. We hebben geen jeugdcompetitie dus moet je wel iets kunnen bieden.
Meerderheid stemt voor dat er 2 jeugdspelers in 1 team mogen.
4. Alle spelers van selectieteams moeten lid zijn van de WBDF (ingediend
door bestuur).
We hebben een aantal selectieteams, dit kost de WBDF best wat geld. We willen
dus dat alle spelers lid zijn en hun contributie betalen. Maar je kunt maar van 1
bond tegelijk lid zijn. Je kunt er ook voor kiezen om met een team niet onder de
naam van de WBDF uit te komen. Dit wordt met de captain van het huidige team
besproken. Meerderheid is voor lidmaatschap WBDF voor selectieteam leden.
5. Bekercompetitie 72 uur invullen wedstrijd (ingediend door bestuur)

Andy kost het veel tijd om na te gaan of beide partijen de score invullen na de
wedstrijd. Voorstel de winnaar de stand invullen en dus niet meer alle twee de
teams. Als de winnende captain niet op tijd is met invullen dan gaat het
verliezende team alsnog door en het blijft zo dat team die de stand niet heeft
ingevuld voor het volgende seizoen is gediskwalificeerd voor het komende
seizoen.
6. Vrije week met carnaval (ingediend door Louis Wijnands)
7. Dutch open vrije speelweek (ingediend door Jeroen Hendrickx)
Deze twee punten worden samengevoegd. Voorstel van het bestuur de wedstijd
spelen in een vrije bekerweek. Je mag altijd een wedstrijd naar voren halen en je
mag dan dus ook naar achter verplaatsen. Daarnaast kun je bij ontvangen van de
nieuwe schema’s al kijken of de wedstrijd gelijk valt met carnaval of de Dutch
open en kun je uit en thuis wisselen. We zullen voor het komend seizoen deze
dagen duidelijk op het schema weergeven.
De meerderheid stemt voor
8. Bekerrondes vooraf aangeven (ingediend door Jan Paul van Oostrom)
Aangeven in welke weken de bekerwedstrijden worden gespeeld. Dit moet voor de
leden voor het hele jaar bekend zijn. Extra bij je wedstrijdformulier aangeven.
Iedereen is voor.
Embrecht geeft aan dat het niet netjes was dat er bij de afgelopen bekerfinale
alleen een beker voor het winnend team was en niet voor de tweede, derde en
vierde plaats. Dit is een terecht opmerking en gaan we veranderen voor het
komend jaar. Ook wordt de vraag gesteld hoe komen we aan de locatie zijn
gekomen. Het bestuur wil graag meerdere gelegenheden de kans geven om ook
een keer een toernooi bij hun te laten spelen. Als we dit in het vervolg willen doen
moeten we de locatie beter inlichten wat ze kunnen verwachten. Het bestuur
neemt dit advies mee voor komend seizoen.
9. Degradatie (ingediend door Loius Wijnands)
Tegen het einde van het seizoen is het erg druk in de agenda WBDF. Divisie
kampioenschappen, beker finale, NDB divisie kampioenschappen en NDB
bekerfinale. We hebben een tekort aan speelweken. Er zullen door de periode
weinig teams komen opdagen. Een aantal wedstrijden zoals beker moeten voor
een bepaalde datum klaar moet zijn dus dit gaat echt niet lukken. Er waren nu
vooral en de 2de en 3de divisie veel teams dus hebben we veel speelweken nodig.
10. Wisselen speler divisie (ingediend door Rodrigo van Hoeckel)
Je beperkt dan wel erg de mogelijkheden voor spelers/teams. Hierdoor komen er
echter ook steeds meer regels bij.
Meerderheid stemt tegen.
11. Na 5 wedstrijden niet meer wisselen van team (ingediend door Rodrigo
van Oostrom)
Je beperkt dan wel erg de mogelijkheden voor spelers/teams. Hierdoor komen er
echter ook steeds meer regels bij.
Meerderheid stemt tegen.

12. Overstappen van een hogere divisie naar een lagere divisie

Voorstel bestuur maximaal 1 speler vanuit een hogere divisie overstappen. Je
kunt al maar 1x overstappen in een seizoen.
Meerderheid stemt voor handhaven wat we hebben.
13. 50% van de spelers zijn dezelfde als aanvang seizoen
Hierdoor krijg je teveel uitval van teams.
Meerderheid stemt tegen.
14. Wijziging beker finale
Voorheen deden we alle teams van alle divisies bij elkaar. Nu opgesplitst zodat de
2de en 3de divisie ook langer kunnen spelen. Het voorstel is om en kruisfinale te
spelen of de laatste acht bij elkaar voegen. Voorstel jan Paul om het tot het einde
gescheiden houden en twee winnaars hebben ere, 1ste divisie en 2de,3de divisie.
Maar wie moet er dan naar NDB beker finale?
Meerderheid stemt laatste 8 gaan samenvoegen zodat je een finale hebt en de
mogelijkheid om voor 3de 4de plaats te spelen.
15.Rondvraag en Sluiting
Embrecht: inventariseren welke locaties geschikt zijn om grotere wedstrijden te
kunnen spelen. Dus zijn de banen in orde en voldoende. Kunnen er voldoende
mensen in. Aangeven wat er wordt er verwacht.
Embrecht: stemmen onder mandaat is niet terug te vinden in het regelement
worden deze geaccepteerd. We gaan dit binnen het bestuur onderzoeken. Eer
wordt gevraagd om een publiekelijk antwoordt op de site.
Andy bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

