Notulen van de ledenvergadering 2019
donderdag 14 februari 2019 in de kantine van HP om 19.30 uur.
35 aanwezigen waarvan 7 van het bestuur.

1. Opening 19.30 uur.
De voorzitter heet eenieder welkom bij deze 37e jaarvergadering.
We zijn nog steeds een gezonde club met 98 leden.
2. Vaststellen notulen 22-2-2018. Geen opmerkingen.
3. Ingekomen stukken.
Met kennisgeving afwezig 28 personen: Piet Buikema, Henri en Koos Houkes, Dini en Bennie
Wassink, Jan Siemens, Alma Steenbergen, Gerrit Aalberts, Nanny Muller, Jan Koster, Aly v Oene,
Pier Boomstra, Jeroen, Jessica, Sanne en Niels Bakker, Henk Veens, John Scheffer, Mario
Lobosco, Martin Willemsen, Angelique Helsdingen, Co Karssing, Lydia Potkamp, Cori, Luuk en
Johan ten Wolde, Jan Heideveld en Matthijs Santman.
Een brief met vragen over de kantine van Ingeborg Suichies. Komt bij de rondvraag.
Er is een verslag van de kascommissie. Dat komt aan de orde bij punt 6.
4. Jaarverslag secretariaat. Zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.
5. Verslag Penningmeester.
Er zijn enkele vragen en opmerkingen. Mariska geeft een korte toelichting op enkele punten.
Er is een daling van de kantineomzet m.n. bij de interne toernooien. Dat verklaart de lagere opbrengst. Desondanks staan we er goed voor! Er wordt ingestemd om met ingang van 1-1-2019 de
afschrijving van de gebouwen op 2% te zetten i.p.v. 4%.
6. Verslag Kascommissie.
De kascommissie (John Bronkhorst en Matthijs Santman) geeft aan dat de boekhouding in orde is
bevonden, geeft adviezen en stelt voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële
beleid. De vergadering neemt hun voorstel over.
7. Begroting 2019.
Begroting is gebaseerd op de cijfers van vorig jaar en wijkt niet veel af. Wordt zo vastgesteld.
8. Vaststelling contributie 2020.
Volgens voorstel aangenomen (geen verhoging).
Het blijft wel afhankelijk van de contributiestructuur van de NJBB.
9. Jaarverslag wedstrijdcommissie. Onder dankzegging vastgesteld.
10. mixprijzen dinsdag en donderdag.
Albert reikt de dinsdagprijzen uit en Jouke die van donderdag.
dinsdag
tot
gem
donderdag
1 André Hegteler
248,0
6,2
1 Renze Bosgraaf
2 Martin Willemsen
210,5
5,7
2 Ton Visser
3 Renze Bosgraaf
202,0
5,1
3 Henk v Holst
4 Dini Boomstra
191,5
5,5
4 Ben Kort
5 Pierre Stevens
186,0
4,4
5 Pierre Stevens
6 Ton Visser
172,5
5,4
6 Marijke Wijnen
7 Gerrit v Schagen
168,5
4,3
7 Dini Boomstra
8 Henk v Holst
154,0
5,1
8 Peter Wolven
9 Maaike Septer
154,0
3,8
9 Gerjan Souman
10 Matthijs Santman
123,5
3,2
10 André Hegteler

tot
gem
66,0
6,0
58,0
6,4
56,5
5,1
54,0
4,5
49,0
4,1
44,5
4,0
42,5
7,1
42,0
3,8
30,5
6,1
30,5
3,8

Pauze
11. Verkiezing bestuursleden.
DirkJan Septer en GerritJan Potgieter zijn volgens rooster aftredend.
Beide hebben te kennen gegeven herkiesbaar te zijn. Er zijn geen tegenkandidaten.
De vergadering neemt het voorstel van het bestuur over om beide heren te herkiezen.
12. Verkiezing kascommissie.
De kascommissie bestond in 2018 uit: John Bronkhorst (2e jaar) en Matthijs Santman (2e jaar)
Piet Buikema is reservelid. Vanuit de vergadering komt het voorstel om Matthijs Santman nog een
jaar te laten functioneren en Piet Buikema toe te voegen in de commissie. Renze Bosgraaf biedt
zich aan als reserve lid. Dit wordt zo vastgesteld.
13. Wedstrijdkalender 2019.
Er zijn enkele wijzigingen aangebracht bij de interne toernooien in de hoop de deelname te verhogen. Donderdag wordt een vaste speelavond en de maandag als speelavond komt daarmee te
vervallen. De “vrije” donderdagen worden dan speelavonden zonder inschrijving en/of prijzen.
In juli zal worden bekeken of dat bevalt.
De zomercompetitie start dit jaar wat later. 2 juni (JBV Enschede), 23 juni (Zuiderboeltje) en
25 augustus (Gelre). De inschrijving sluit 10 april, dus graag vóór die tijd je team opgeven.
Je kunt je ook individueel melden om te kijken of we nog een team kunnen vormen of om als reserve in te zetten.
De zomeravond club ontmoetingen vinden plaats op donderdagavonden in de omgeving.
9-5-19 bij Gelre, 23-5-19 Zuiderboeltje, 6-6-19 bij Hattem Pétanque. 15-6-19 slotdag bij 't Harde
Bij NJBB-toernooien zal pas vanaf 12.00 uur alcohol geschonken worden.
Er is een voorstel gekomen om deel te nemen aan de Nationale Petanque Competitie (NPC).
Inmiddels is gebleken dat er voldoende animo is om er verder naar te kijken.
Het heeft wel een aantal consequenties waaronder dat we moeten uitwijken naar een overdekte
locatie als thuisbasis en dat enkele data van de NPC samenvallen met clubactiviteiten.
Gerrit van Schagen en Ben Kort zullen één en ander coördineren.
14. Rondvraag.
Gerrit Muller reageert op de vragen van Ingeborg Suichies: Lichtere soep in de zomer? Zal bekeken worden en is zeker een optie. Koude hapjes zijn niet handig vanwege de beperkte houdbaarheid en het risico dat het weggegooid moet worden. Daarnaast heeft de catering al een heel overvloedig aanbod. Het eten na de a la maison is lastig. De deelname is vaak beperkt en het kost
heel veel werk ook na afloop wat betreft opruimen en schoonmaken.
Bovendien kan de “keukendienst” dan geen deel uitmaken van de “nazit”.
Pierre Stevens vraagt naar de lekkage van het dak? Dat zal bekeken moeten worden, maar daarvoor moet worden gewacht op beter weer.
Dini Boomstra vraagt naar de terugloop van deelname aan de dinsdag en donderdag.
Oorzaak? Tips? Soms komen mensen niet omdat ze vooraf al te weinig deelname verwachten!
Inmiddels is er een groepsapp om vooraf te weten of er voldoende deelname is, vooral voor de
spelers die verder weg wonen.
André Hegteler vraagt naar de mogelijkheid om uit te wisselen. Met Emmeloord, Lelystad of een
andere vereniging in de omgeving. Misschien kunnen we het open karakter van de dinsdag bij
andere verenigingen onder de aandacht brengen?
We wachten eerst de gevolgen van de wijzigingen in de opzet af. (Vaste donderdag e.d.)
T.z.t. zou een enquête onder de leden antwoorden kunnen geven?
15. Sluiting.
Om 20.45 uur dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en wenst eenieder “wel thuis”.
Ben Kort

