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Aanwezig namens het bestuur: 
Hennie Koopmans  
Rudolf Grundmann 
Ruud Epping 
Tom van Schaik 
Hans Beukers 
 
Aanwezige leden: 
Robin Angenent   Nel Adolfs   Frans Droogh 
Johan van den End  Yolanda Koene   Arjan den Braber 
Joke Mulder   Rob Damman   Ria Burggraaf   
 
 
Opening 
Hennie opent om 20.10 de vergadering. Aan alle aanwezigen is een verslag van de ledenvergadering 
2018 en zijn de jaarstukken over 2019 uitgereikt. 
 
Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken binnengekomen. 
 
Goedkeuring notulen 
De notulen worden goedgekeurd. Er zal nog 1 kleine aanpassing worden gedaan op verzoek van Rob 
Damman. De notulen zullen voortaan door Johan op de site worden geplaatst. 
 
Financieel jaarverslag 
Ruud heeft zoals ieder jaar weer een financieel verslag gemaakt. De vereniging heeft een winst 
geboekt van € 404 en staat er financieel goed voor. Ruud krijgt complimenten voor zijn werk. Ook de 
kascontrole is weer uitgevoerd, ditmaal door Rob Damman en Ria Burggraaf, De kas klopt tot op de 
laatste cent. 
  
Evaluatie competitie 
Het seizoen is een beetje rommelig geweest door de nieuwe opzet. Yolanda geeft aan dat ze de 
tweedeling jammer vind na 1e helft van het seizoen. De nieuwe opzet zal wel blijven bestaan omdat 
het met een nacompetitie veel spannender is. Het gooien van 4 games met 3 leden (volgens de 
regels van de NBF) is geen optie. Hierdoor zullen nog meer leden gaan stoppen. 
 
Nieuwe competitie 
De planning voor het nieuwe jaar krijgt de complimenten van Yolanda. Er zullen verder geen 
aanpassingen meer worden gedaan aan het schema. 
 
 
 



Evaluatie Toernooien 
Omdat de vereniging minder leden heeft zijn er ook minder inschrijvingen geweest voor de 
toernooien. Omdat er bij de clubkampioenschappen ook minder inschrijvingen waren zullen wij 
teruggaan naar de oude opzet met maximaal 32 leden. Het handicap toernooi was weer erg goed 
bezocht, alle 32 plekken waren bezet. De 20 finaleplekken op zondag zijn akkoord zegt Ursula. 
Yolanda geeft aan dat de toernooicommissie nieuwe leden nodig heeft. Tom van Schaik geeft aan het 
team te komen versterken. We hopen wel dat de toernooien meer bezocht gaan worden. Kom voor 
de lol!! Deze avonden zijn erg gezellig, vraag maar aan de vaste bezoekers! Mochten er mensen zijn 
met ideeën geef deze dan door aan de commissie. 
 
Bestuursleden 
Rudolf Grundmann treed af als secretaris maar zal als algemeen bestuurslid aan blijven. Tom van 
Schaik geeft aan de plek op te willen vullen als secretaris. Iedereen is akkoord met deze wijziging. 
Het overige bestuur, Hennie Koopmans, Ruud Epping en Hans Beukers zullen hun werkzaamheden 
blijven voortzetten. 
 
Rondvraag 
Ria geeft aan dat het te laat wordt met gooien en vraagt of iedereen voortaan op tijd wil beginnen. 
Om 20.45 moet er worden gestart anders moet men met 4 man gooien. Arjan zegt dat de vroege 
groep meestal om 21.35 klaar is. Hierna volgt er een welles nietes discussie. Het bestuur besluit dat 
voortaan de 3e game met 4 man wordt gespeeld. Dit geldt voor zowel de maandag als de donderdag! 
Frans Droogh vraagt wat de regels zijn met betrekking tot inhalen van wedstrijden en baanwissels. Hij 
vind het competitievervalsing dat er is ingehaald op een andere baan en dat er is gegooid met een 
niet aangemeld lid. (Peter van den Burg) Bij controle later bleek Peter van de Burg op tijd te zijn 
aangemeld. Er volgt een lange discussie zonder einde. Het bestuur geeft aan dat de leden oud en wijs 
genoeg zijn om eerlijk in te halen. 
 
Sluiting 
Hennie bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en laat Ruud om 21.30 bellen voor een 
rondje! 
 
Einde vergadering 


