
Verslag	  van	  de	  vergadering	  
•  De	  voorgaande	  sheets	  zijn	  doorgenomen,	  besproken	  en	  toegelicht.	  Daar	  waar	  er	  aanvullende	  

opmerkingen	  geplaatst	  zijn	  zijn	  deze	  in	  de	  volgende	  sheets	  opgenomen.	  Voor	  de	  verslaglegging	  hebben	  we	  
enkel	  de	  hoofdlijnen	  opgeschreven.	  

•  Er	  is	  discussie	  gevoerd	  over	  de	  teamindeling	  per	  klasse.	  Hierbij	  kwam	  de	  vraag	  naar	  voren	  of	  het	  mogelijk	  
is	  om	  	  nieuwe	  teams	  te	  screenen	  om	  de	  kwaliteit	  er	  van	  te	  bepalen.	  Dit	  om	  te	  voorkomen	  dat	  in	  de	  3e	  
klasse	  nieuwe	  teams	  er	  met	  kop	  en	  schouders	  boven	  uit	  steken.	  Bestuur	  heeA	  aangegeven	  na	  te	  denken	  
over	  een	  manier	  om	  dit	  op	  voorhand	  te	  kunnen	  bepalen.	  Er	  zal	  aan	  nieuwe	  teams	  gevraagd	  worden	  wat	  
de	  verwachte	  sterkte	  is.	  

•  Sirtaki	  1	  is	  nu	  voorgesteld	  om	  in	  de	  2e	  klasse	  te	  spelen.	  Sirtaki	  zal	  dit	  met	  haar	  achterban	  overleggen	  en	  
binnen	  2	  weken	  laten	  weten	  of	  ze	  hier	  mee	  akkoord	  gaan	  of	  niet.	  

•  Op	  de	  valreep	  kwamen	  er	  nog	  twee	  voorlopige	  nieuwe	  team	  aanmeldingen	  binnen.	  Deze	  zijn	  nog	  niet	  
verwerkt	  in	  de	  voorgaande	  sheets.	  Mochten	  deze	  twee	  teams	  beide	  komen	  dan	  hebben	  we	  een	  “volle”	  
compeIIe	  in	  alle	  klassen.	  

•  Het	  bestuur	  verwacht	  binnen	  2	  tot	  3	  weken	  de	  definiIeve	  teamindeling	  per	  klasse	  te	  kunnen	  
communiceren.	  
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•  Kascontrole	  commissie:	  Naast	  Nick	  van	  Roeseel	  neemt	  Leonidas	  Pakos	  ziQng	  in	  de	  commissie.	  Edwin	  

Poirters	  zal	  als	  reserve	  lid	  toetreden.	  
	  
•  De	  budgeRen	  zijn	  doorgenomen	  en	  hier	  zijn	  geen	  aanvullende	  vragen	  over	  gesteld.	  Het	  uitgangspunt	  om	  

minimaal	  5000	  op	  de	  bank	  te	  hebben	  is	  posiIef	  ontvangen.	  Op	  de	  vraag	  of	  volgend	  jaar	  de	  contribuIe	  
omhoog	  zou	  kunnen	  werd	  begripvol	  gereageerd.	  Afgesproken	  is	  dat	  het	  bestuur	  komend	  seizoen	  hier	  
inhoudelijk	  met	  een	  voorstel	  en	  onderbouweing	  op	  terug	  komt.	  

•  Het	  voorstel	  om	  het	  reglement	  aan	  te	  passen	  is	  door	  de	  vergadering	  aangenomen	  

•  BekercompeIIe:	  na	  stemming	  bleek	  dat	  er	  onvoldoende	  interesse	  voor	  een	  bekercompeIIe	  is.	  
	  
•  De	  feestcommissie	  voor	  het	  35-‐jarig	  bestaan	  bestaat	  uit	  Paul	  Verhoof	  en	  Edwin	  Poirters.	  Vanuit	  het	  

bestuur	  zal	  Arno	  van	  der	  Wensch	  ziQng	  nemen	  in	  de	  feestcommissie	  

•  De	  vraag	  werd	  gesteld	  of	  er	  nieuwe	  speelballen	  aangeschaA	  konden	  worden.	  Dit	  is	  inmiddels	  gedaan.	  

•  De	  voorziRer	  heeA	  de	  vergadering	  gesloten	  


