
           

BESLUITENLIJST 

Van de Algemene Leden Vergadering van 6 mei 2017 
De contributie 2017/2018 is vastgesteld op:
Sportpas jeugd               € 44,50
Sportpas 18-21 & 65plus € 49,50
Sportpas senioren           € 54,50
Dubbellidmaatschap       € 34,25
Het prijzengeld wordt gehandhaafd op € 17,00 per persoon

Als op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen de contributie niet is voldaan, dan mag men
niet starten voor de huisleague. 
Ook het prijzengeld dient voor de opgegeven deadline te zijn betaald.

Het volgende seizoen zullen de voorronden van de verenigingskampioenschappen worden 
ingelast in het speelschema van de huisleague. D.w.z.: een week wordt vrijgehouden voor de 
kampioenschappen.

Voor het nieuwe seizoen zal er na elke periode een ander oliepatroon worden neergelegd. 
Voor aanvang van het seizoen zullen er, in overleg met Patrick Boeters 3 oliepatronen worden 
vastgesteld. Deze worden voor aanvang van het nieuwe seizoen kenbaar gemaakt. Hier zal 
niet van worden afgeweken.

Donderdag 31 augustus 2017 zal de teamcaptains vergadering worden gehouden.
Maandag 4 september 2017 gaan de leagues van start.

Als er, aan het eind van het seizoen, gekozen wordt om; i.p.v. sportprijzen, te eten, dan moet er
voor alle deelnemers aan de maaltijd worden betaald.
Dus, bv. Een trio team betaald € 15,00 p.p. Speelt een team met 4 personen, dan dient de 
vierde persoon, indien deze mee eet, eveneens € 15,00 betalen.

De boosterlijst zal nogmaals worden opgehangen en extra onder de aandacht van de leden 
worden gebracht. 



De begroting voor het 2017/2018 is goedgekeurd door de vergadering.

De bestuursleden, Hanny vd Haspel en André vd Nouweland zijn herkozen.

Er zal beter worden gelet op de aanvangstijden van de huisleagues. 
Tijdens de teamcaptains vergadering zal dit extra onder de aandacht worden gebracht. De 
league secretarissen dienen er ook p toe te zien.

Het roken tussen de wedstrijden dient binnen de perken te blijven, zodat dit geen irritaties bij 
spelers oproept. De league secretarissen dienen dit in de gaten te houden. 

Het wisselen van baan, na de eerste wedstrijd, mag pas geschieden, als alle teams gereed zijn
met hun wedstrijd. 

Op verzoek van Patrick Boeters zal er een enquête worden gehouden bij de leden, om te 
informeren, welke toernooien hun voorkeur hebben en in welke vorm deze moeten worden 
georganiseerd. Dit omdat de animo tot deelname de laatste tijd erg slecht is.




