
Notulen Algemene Ledenvergadering 11 april 2019 

 

Aanwezig: 

Theo Schotgerrits, Ria van Die, Ellie de Raad, Geert Branbergen, Sjaak van 

Anrooy, Theo van de Berg, Willem Poot, Karel Bosman, Donny van Oers, Eric 

Schotgerrits,  Priscilla Schotgerrits, Jasper van Leeuwen, Sjanie Secker, Britt 

Mudde, Monique Looman, Ron Paap en Andre de Jong. 

 

Afwezig met kennisgeving: 

Kevin de Vries, Frits van de Made, Joke van de Berg en Suzanne de Vette. 

 

Opening. 

Tineke heet iedereen welkom. Daar er geen officiële voorzitter is voert zij het 

woord. 

 

Mededelingen 

De contributie blijft voor de senioren €16,50 en voor de jeugd tot 18 jaar €10,- 

 

Jaarverslag secretaris 2018 

Hier waren geen opmerkingen over en werd goedgekeurd. 

 

Jaarverslag Penningmeester 2018 en financieel verslag 

Hier waren geen opmerkingen over en werd goedgekeurd 

 

Begroting 2019 

We houden meer over dan in 2018 op de begroting. De oorzaak hiervan is dat 

het abonnement van de internet hosting verlaagt is van €130,- naar €19,- per jaar 

 

Eric mist een overzicht van de begroting en de werkelijke kosten. 

Er is hem toegezegd hier de volgende keer naar te kijken. 

Het is wel duidelijk dat de begroting niet op de website komt. 

 

Verder waren er geen opmerkingen en werd de begroting goedgekeurd. 

 

Prijzengeld 

 

het bestuur wilde laten weten dat bij niet gesponsorde toernooien er ook geld 

gebruikt wordt van de vereniging,dus ook meebetaald wordt door leden die hier 

niet aan meedoen. 

Het bleek namelijk dat dit niet bij iedereen bekend was. 

De aanwezige leden hadden hier geen probleem mee. 

 

Kascontrole commissie 



Ron Paap en Monique Looman stelden zich weer beschikbaar en zijn met 

toestemming van de aanwezige leden herkozen. 

 

Rondvraag 

 

Willem Poot 

Hij vraagt of het klopt dat de baanhuur met €3, per team is verhoogd 

Dit is bevestigd. Andre legt uit dat de kosten van hem hoger zijn. Er is wel 

toegezegd dat deze verhoging is voor 2 jaar. 

 

Theo  Schotgerrits 

Er was gezegd dat de touwtjes minder storingen zouden veroorzaken,maar er 

zijn er die denken dat er nu toch meer storingen zijn. 

Theo van de Berg legt uit hoe het werkt met de touwtjes en hoe ze op gelijke 

lengte blijven. Verder zijn er op de vrijdagavond vaste mensen die alles 

nakijken. 

De oliemachine gaat helemaal onder het pindek. 

 

Andre de Jong 

Hij is blij met de spelers die er nu zijn en dat iedereen het naar zijn zin heeft. 

 

 

Donny van Oers. 

Wanneer is nu de laatste speelavond 

8 mei telt voor de woensdag nog mee zodat we aan het totale aantal 

speelavonden komen 

6 mei telt voor de maandag niet meer mee. Dit is  in overleg met de leden van de 

maandag die aanwezig waren afgesproken. 

 

Karel Bosman 

 

Vond dat de A finale van de Zwijndrechtse Kampioenschappen te laat was 

afgelopen(21.30). en dat hij zo weinig van de feestavond kon genieten daar deze 

om 22.30 sloot  

 Hier werd over gediscussieerd met André daar er ook leden waren die 

opmerkten dat er voor de finalisten geen eten meer was . 

Er is met het bestuur afgesproken dat er gekeken wordt naar een andere opzet. 

De voorkeur van de aanwezige leden is dat eerst de A finale gepeeld wordt  

daarna de B finale en daarna de finale van de huisvrouwen. 

 

Eric Schotgerrits 

Of er bij de Zwijndrechtse kampioenschappen naar de klasse indeling kan 

worden gekeken. 



Er is hem gezegd dat het bestuur hier ook al over had nagedacht en dat we 

waarschijnlijk de klasse indeling gaan doen aan de hand van de inschrijvingen. 

 

Hoe moeten we tellen tijdens de Zwijndrechtse Kampioenschappen .Wat  de 

computer aangeeft of wat er na de gooi blijft staan? 

Het is net als tijdens de league, wat de computer aangeeft telt. Met als 

uitzondering  als de bal via de goot komt. Dan telt het niet en moet de pin 

opnieuw opgezet worden.  

 

Kan de data van de Play-offs en de finale van de league eerder bekend worden 

Bij het baanschema  van de league zal volgend jaar de data komen te staan. 

 

Sluiting 

Tineke dankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.  


