Notulen van de ledenvergadering 2016
donderdag 11 februari 2016 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 deze 34e jaarvergadering.
Weer een goed jaar gedraaid zoals te lezen is in de stukken.
Er is veel te veranderen binnen de inrichting van de bond. Albert zal dat toelichten.
Er zijn weer veel toernooien gepland. Graag uitnodigingen meenemen naar “buiten” toernooien en
vroegtijdige inschrijving als clubteam bij de toernooien in Hattem
Alles is weer uitstekend geregeld dankzij de grote groep vrijwilligers. Dank daarvoor.
2. Vaststellen notulen 12-2-2015. Geen opmerkingen.
3. Ingekomen stukken.
Er is een verslag van de kascommissie. Dat komt aan de orde bij punt 6.
met kennisgeving afwezig: 25 personen.
Ingeborg Suichies, Martin Willemsen, Mario Lobosco, Jaap Smit, Louis Steringa, Lydia Potkamp,
Dini Wassink, Jan en Mildred v Wageningen, Jeroen, Jessica en Sanne Bakker, Dini Boomstra,
Geert Kuper, Gerrit Aalberts, Piet Buikema, Marleen Kort, Matthijs Santman, Cori en Luuk ten
Wolde, Renze Bosgraaf, Patrick vd Werf, Herman en Mini v Dijk en Nancy Post
4. Jaarverslag secretariaat. Zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.
5. Verslag Penningmeester. Er zijn geen bijzonderheden.
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 2016. Begroting is gebaseerd op de cijfers van vorig jaar en wijkt niet af.
8. Vaststelling contributie 2017. 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.
Dank aan de vele sponsors van de prijzen door het jaar heen.
Eindstanden dinsdag en donderdag 2015
dinsdag
tot gem
donderdag
4,6
1 Ton Visser
101,3
1 Peter Wolven
6,1
2 Ad Visser
91,0
2 Ton Visser
4,6
3 Renze Bosgraaf
88,0
3 André Hegteler
5,7
4 André Hegteler
85,0
4 Henk v Holst
4,4
5 Dini Boomstra
83,5
5 Dini Boomstra
3,9
6 Martin Willemsen
74,0
6 Ben Kort
4,1
7 Henk v Holst
73,0
7 Renze Bosgraaf
3,4
8 Johan Moraal
47,8
8 Ineke Haas
2,2
9 Pierre Stevens
46,8
9 Jaap Smit
3,3
10 Sietske Karssing
46,5
10 Ad Visser

tot gem
6,0
65,5
5,0
59,5
5,3
48,0
4,9
44,0
3,8
38,0
3,4
37,0
4,1
36,5
3,4
31,0
4,4
26,5
4,5
22,5

Vooraf gaand aan de pauze wordt de familie Muller en Potgieter bedankt voor het vele werk dat
ze hebben verzet voor het Stamppottoernooi.
Pauze
11. Verkiezing bestuursleden.
DirkJan en GerritJan zijn volgens rooster aftredend.
Beide hebben te kennen gegeven herkiesbaar te zijn. Het bestuur stelt voor ze te herkiezen.
Er zijn geen tegenkandidaten en de vergadering neemt het voorstel over.
12. Verkiezing kascommissie. De kascommissie bestaat uit:
Gerrie Keijl (2e jr), Gerrit van Schagen (1e jaar) en Diana Logtenberg als reserve lid.
De zitting in de kascommissie is maximaal 2 jaar, dus Gerrie komt niet meer in aanmerking.
Voor 2016: Gerrit v Schagen (2e jaar), Diana Logtenberg (1e jaar) en John Bronkhorst (reserve).
13. Wedstrijdkalender 2016.
Weinig wijzigingen wat betreft de indeling van de toernooien. De kalender is al vastgesteld vanwege de aanvragen bij de bond en het maken van de kalender. Op- en aanmerkingen kunnen dus
alleen voor 2017 worden meegenomen. In 2016 op verzoek van Peter een herenkampioenschap.
Eventueel kunnen er weer trainingen worden georganiseerd.
Ongeveer 10 aanwezigen geven aan interesse te hebben.
NPC nieuwe competitievorm binnen de NJBB. Wij zien op dit moment geen mogelijkheden.
De nieuwe structuur van de NJBB betekent wel het einde van de afdelingscompetitie en de winter
doublette competitie (Nog één in de periode oktober 2016 – maart 2017).
De afdeling is in het afgelopen jaar nog met moeite in leven gehouden, maar zal eindigen
per 31-12-2016. Er komen 6 districten. Groter en met een andere indeling.
Het zal lastig worden om de districten te organiseren. Wie wil kwartiermaker zijn?
Afsluiten afdeling 04 is in gang gezet. Dat betekende o.a. een financieel voordeel voor Hattem
Pétanque. Na maart zullen we ons als HP moeten beraden wat we gaan organiseren. Ideeën?
In 2016 nog een slottoernooi op 30 juli in Apeldoorn voor doublettes. In het Orderbos.
Hattem Pétanque zorgt voor de catering en de netto opbrengst gaat naar een goed doel. Jeffrey
zal nog informatie aanleveren over een toiletwagen.
14. Rondvraag.
Er wordt gekeken naar de mogelijkheid van vervanging v.d. kapstok /bankjes aan de baan.
Asje: Deelnemers aan de toernooien vermelden op het publicatiebord? Inschrijvingen voor de
bondstoernooien staan op de website. Voor de clubtoernooien hangen lijsten in de kantine en dat
is niet bij te houden op de website. Misschien dat spelers die naar “buiten” toernooien gaan dat
kunnen vermelden op het bord? Dan kunnen eventueel anderen aansluiten.
Jeffrey: Sluit aan bij de vraag van Asje. Lastig om het allemaal te publiceren.
Peter: Bouleballen in het gangpad zorgen regelmatig voor problemen. Oplossing?
Zal meegenomen worden binnen het bestuur.
André: Is het een idee om het systeem van de A la maison aan te passen?
Na 3 partijen de nummer 1 tegen de nummer 2 te laten spelen? Dan speelt de loting een minder
grote rol. Zal bekeken worden.
15. Sluiting.
Om 21.10 uur dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en
wenst een ieder “wel thuis”.
12-2-2016
Ben Kort

