Notulen van de ledenvergadering 2015
donderdag 12 februari 2015 in de Triangel om 19.30 uur.
42 aanwezigen waarvan 7 van het bestuur.

1. Opening 19.30 uur.
De voorzitter heet een ieder welkom bij de 33e jaarvergadering.
Per abuis stond er ook ergens 20.00 uur vermeld, waardoor enkele leden later zijn.
Weer een goed jaar gedraaid met o.a. vernieuwing in de verlichting.
2. Vaststellen notulen 13-2-2014. Geen opmerkingen.
3. Ingekomen stukken.
Er is een verslag van de kascommissie. Dat komt aan de orde bij punt 6.
met kennisgeving afwezig: Jan en Mildred v Wageningen, Gerrit Aalberts, Marius vd Bend, Renze
Bosgraaf, Chris Goselink, RobertJan de Jong, Jan Koster, Mario Lobosco, Matthijs Santman, Jan
Siemens, Alma Steenbergen, Louis Steringa, Elly Stöver, Dolf en Sita vd Veen, Martin Willemsen,
Gerrit v Schagen, Herman en Mini v Dijk, Lydia Potkamp, Ineke Haas, Jessica Bakker,
Co Karssing, Piet Buikema en Patrick vd Werf.
4. Jaarverslag secretariaat. Zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.
5. Verslag Penningmeester. De penningmeester beantwoordt enkele vragen.
Positieve bijdrage door sponsoring o.a. door EPC en Bultman.
6. Verslag Kascommissie.
De kascommissie geeft aan dat de boekhouding in orde is bevonden en stelt voor het bestuur te
dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering neemt hun voorstel over.
7. Begroting 2015 Begroting is gebaseerd op de cijfers van vorig jaar.
Sommige cijfers zijn voorzichtig ingeschat vanwege de onvoorspelbaarheid.
8. Vaststelling contributie 2016. Volgens voorstel aangenomen (geen verhoging)
9. Jaarverslag wedstrijdcommissie. Onder dankzegging goedgekeurd.
10. mixprijzen dinsdag en donderdag.
Albert reikt de dinsdagprijzen uit en Jouke de donderdag.
Dankzij Maaike en DirkJan weer fantastische prijzentafels.
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dinsdag
Hans Tijssen
John Bronkhorst
Maaike Septer
Dini Boomstra
Louis Steringa
Renze Bosgraaf
Henk v Holst
Ton Visser
Martin Willemsen
Elly Stöver

Pauze

tussenstanden na 31-12-2014
tot
donderdag
gem
108,0 6,4
Dini Boomstra
1/2
94,0 4,5
Ben Kort
90,5 4,5
3 Renze Bosgraaf
84,0 3,8
4 Peter Wolven
78,5 5,2
5 Ton Visser
72,0 4,0
6 André Hegteler
55,5 3,1
7 Louis Steringa
55,0 2,8
8 John Bronkhorst
50,0 2,5
9 Henk v Holst
48,0 4,8
10 Johan Moraal

tot
63,5
63,5
58,5
48,5
48,3
44,5
41,0
30,5
26,0
21,5

gem
5,8
5,3
5,3
4,9
4,4
4,0
4,6
3,4
3,3
2,7

11. Verkiezing bestuursleden.
Mariska, Albert en Bennie zijn aftredend. Bennie heeft te kennen gegeven niet herkiesbaar te zijn.
Bennie wordt middels een fraaie attentie en een bloemetje bedankt voor zijn inzet de afgelopen
jaren. Het bestuur stelt voor om Gerrit Muller in het bestuur te benoemen en Albert en Mariska
voor een nieuwe periode te benoemen.
Er zijn geen tegenkandidaten en de vergadering neemt het voorstel over.
12. Verkiezing kascommissie. Als kascommissie 2015 zijn benoemd:
Gerrie Keijl (2e jaar) en Gerrit v Schagen (1e jaar). Reserve lid wordt: Diana Logtenberg.
13. Wedstrijdkalender 2015.
Weinig wijzigingen. Organisatie van Natte Neuzentoernooi is na 9 jaar gestopt.
Ze worden nadrukkelijk bedankt voor hun inzet.
Het stamppot-toernooi was een goede vervanging, met dank aan Jenny, GerritJan en Gerrit.
A la maison zal op tijd gespeeld worden.
Bij het Tinnepleintoernooi een wijziging naar 2 voorronden i.p.v. 3.
Iedereen is tevreden met de planning. Er blijft nog ruimte om ook bij andere clubs te spelen.
Dat moeten we ook zeker blijven doen om ook andere verenigingen te stimuleren bij ons te komen deelnemen.
14. Rondvraag.
Dini Boomstra vraagt naar de visie van het bestuur op de nieuwe opzet van de competitie.
We zijn goed geïnformeerd. Er leken waren wat haken en ogen. Is het geschikt voor HP? Er wordt
nu gestart op hoogste niveau. Wij wachten de ontwikkelingen wat af, maar hebben geen beleid
om deel te gaan nemen op het hoogste niveau. Geen hal, lange duur, grote teams.
Er zijn al wat wijzigingen aangebracht in het plan om de verenigingen tegemoet te komen.
Marijke Wijnen vraagt of prijs van de koffie en thee in de kantine ook op € 1 kan komen om het
rekenen makkelijker te maken. De prijzen zijn weloverwogen vastgesteld en blijven voorlopig zo.
Martin v Huffelen vraagt naar de reden om niet leden op de woensdag geen punten toe te kennen. We willen graag dat leden van HP voordeel ondervinden van hun lidmaatschap, zodat het
interessant blijft om lid te zijn van de club. De deelnemers zijn daarvan op de hoogte gesteld.
Peter Wolven vraagt naar het damestoernooi. Moet er ook een herentoernooi komen?
Dat zal in de wedstrijdcommissie worden besproken.
Ingeborg Suichies merkt dat het soms lastig wordt om ruimte te vinden op de baan vanwege het
“zwerven” van teams. De mogelijkheid om het but op een eigen plek te gooien is wel een belangrijk onderdeel van het spel. Daarom een oproep om rekening met elkaar te houden!
Bennie Wassink vraagt om een applaus voor de notulen en het jaarverslag. In dank aanvaard.
Ben Kort spreekt DirkJan toe vanwege zijn 25 jaar voorzitterschap van HP en bedankt hem voor
de grote inzet. Hij biedt hem een beeldje aan waarop vermeld staat dat hij tot erelid is benoemd.
Albert Potkamp spreekt namens NJBB04 DirkJan toe vanwege zijn verdienste ook voor de afdeling als scheidsrechter e.d. en reikt hem de bronzen speld uit van de NJBB.
Wim Wijnen benoemt het vele werk dat is verricht bij het aanleggen van de nieuwe verlichting
geeft complimenten voor de grote inzet.
Asje Haas vraagt om rekening te houden met de oplezer bij de loting.
Henk Veens vraagt naar training in 2015. Wedstrijdcommissie zal het overwegen.

15. Sluiting.
Om 21.15 uur dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder “wel thuis”.
12-2-2015
Ben Kort

