VerslagBijzondere Algemene Ledenvergadering dd. 16januari 2018

Aanwezig: Cees van Leeuwen, Wesley van Hoeijen, Monique Schrijvers, Jeannette Stokx en 83 leden.
Afwezig met kennisgeving:Ambiance, De Kruik 2, Ruud Cevaal
Vlissingen,16-01-2018

1) Opening en mededelingen (20:00)
Cees opent de vergadering en geeft aan dat er verder geen mededelingen zijn.
2) Ingekomen stukken:
Via een poll op de facebook pagina van de fanpage zijn er suggesties voor de opzet van de
competitie 2018-2019 verzameld. Cees geeft aan deze ontvangen te hebben en deze op dit moment
nog niet te willen behandelen. Er komt een vraag of deze stukken de volgende keer gepubliceerd
kunnen worden op de website.
3) Passering Notulen ALV dd. 06-06-2017.
Notulen van 06-06-2017 zijn goed bevonden en gepasseerd.
4) Penningmeester.
Monique geeft uitgebreid uitleg over de begroting, bijzonderheden:
- Ranking is nog steeds opgenomen in de begroting, deze zal komend seizoen wijzigen in divisie
kampioenschappen.
De volgende vragen komen naar voren,
- Er is een verschil tussen inkomsten ZDF en uitgaven NDB (Ca. € 1000,-) Waar komt dit
vandaan? Dit kijkt de penningmeester na en zal worden toegelicht tijdens de volgende ALV
- Waarom worden boetes begroot? Goede vraag, deze zullen vanaf heden niet meer worden
begroot.
- Waarom zijn de kosten van de BBC gestegen? Dit komt omdat er een aantal keer een duurdere
bus is gehuurd. Hier zijn nu afspraken over gemaakt met de BBC.
- Resultaat onder aan de staat klopt niet? Dit zal worden nagekeken en toegelicht op de volgende
ALV.
- Waarom zoveel reserves op de bank (Ca. € 13.000,-)? Dit vinden wij als bestuur ook te veel, we
vernemen graag suggesties om hierop in te teren.
- Meer dan € 1000,- in kas, vinden jullie dat niet een groot risico? Dit is een moment opname en is
inmiddels al weer afgestort. Overigens ligt kas geld veilig in een kluis.
Verder geen bijzonderheden, de kascommissie heeft bij wijze van schrijven een décharge aan de
penningmeester verleend.
5) Jeugdzaken
Geen bijzonderheden
6) Competitiezaken en Brabantcup
Jeannette heeft een brief geschreven aan het bestuur en de ALV, in de brief geeft ze aan als
competitieleider niet meer objectief te kunnen functioneren na de gebeurtenissen op 1 januari en de
uitingen die door bepaalde leden zijn gedaan aan haar adres en dat van het ZDF bestuur. Ze legt
per direct haar taken als bestuurslid/competitieleider neer. Ook de secretaris geeft aan niet meer
verder te kunnen en dient zijn ontslag in. Hierna is het woord aan Cees, hij geeft aan niet anders te
kunnen dan de competitie stil te leggen tot de ALV van Juni. Daar kan dan gekeken worden hoe we
verder gaan.
7) Pauze (20:30 – 21:00)
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Na de pauze kwamen veel gemengde en emotionele reacties van de leden naar voren. Ook werd er door
een aantal leden geopperd een initiatief te nemen om de competitie door te zetten. Cees heeft uitgelegd dat
er een mogelijkheid bestaat om dit besluit terug te draaien. Hoe dit precies in zijn werk gaat staat
beschreven in de statuten en regelementen van de ZDF.
8) Verkiezingen.
Geen verkiezingen
9) Ranking/Toernooileiding
Geen bijzonderheden
10) NDB.
Geen nieuws omtrent de NDB
11) Sluiting (21:30)
De voorzitter sluit de vergadering
M.v.g.
Wesley van Hoeijen
Secretaris.
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