Algemene Bestuursvergadering

#2

Datum: 9-1-2019
Tijd: 19.30-21.00 uur
Plaats: secretaris

Aanwezig:
VZ, VVZ, TC, AB, PM, Secretaris
Afwezig:

Agendapunten

Actie

1.Welkom
De VVZ heet iedereen welkom.
2.Vaststellen agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3.Notulen ABV 29-11-2018 en Notulen ALV 29-11-2018
De notulen van ABV 1 worden goedgekeurd en zullen op de nieuwe
website worden gepubliceerd. De notulen ALV worden goedgekeurd voor
de volgende ALV.

Secretariaat

4.Medelingen en actielijst
a) Sponsoring
De materiaalbeheerder heeft paskleding bij de sponsor besteld, inclusief
een trainingspak. Mogelijk wordt er ook een sporttas geleverd als
voorbeeld.
b) Tenues jeugd
De buurtsportcoach vindt het een mooi initiatief en laat nog weten waar de
shirts heen kunnen.
5.Ingekomen stukken
a) Website is online! Rondje feedback/vragen.
Het bestuur is unaniem enthousiast over de nieuwe website. De VZ zal een
aantal wijzigingen meenemen naar de bouwer van de nieuwe website en
gelijk een bedankje regelen voor de websitebouwer.
b) Taakverdeling bestuur (afstemmen wie verantwoordelijk is voor
welke taak binnen het bestuur)
Alle bestuursleden nemen hun huidige functiebeschrijving door voor de
volgende vergadering.

VZ
AB
Allen

6.Technische commissie
a) Ruimtegebrek recreanten
De TC heeft met een aantal recreanten, dames 3, de trainers van D2 en D1
gesproken. Uiteindelijk heeft dit niet tot veranderingen in de huidige situatie
geleid. Met dien verstande dat nieuwe recreanten via de website contact
kunnen opnemen met de TC zodat eenmalig trainen altijd geregeld kan
worden. Bij meerdere aanmeldingen tijdens dit seizoen nog kan de TC dan
een soort wachtlijst aanleggen voor het nieuwe seizoen. Ook meetrainen
met andere teams is eventueel een mogelijkheid en zal per aanmelding
bekeken worden.
b) Vervolg seizoen
Binnenkort start de TC met de gespreken met de trainers en aanvoerders.
7.Rondvraag
AB: De ledenadministratie zal gevraagd worden om alle leden een
herinnering te sturen om je op te geven voor het Voluit feest.
PM: D1 en D2 hebben een gemeenschappelijke training gehad voor de
kerstvakantie. De beide teams waren enthousiast, gaat dit vaker gebeuren?
D1 gaat dit nog met de trainer van D1 bespreken.

PM en secretaris

Afsluiten met nieuwe datum ABV:
Woensdag 20 maart 2019 om 19.30 bij de VVZ.

