Algemene Bestuursvergadering

#1

Datum: Woensdag 8 januari 2020
Tijd: 19.30-21.00 uur
Plaats: TC Uitgeest

Aanwezig: VZ, VVZ, AB, PM, TC 2x, SC.
Afwezig: SC (VVZ notuleert)

Agendapunten

Actie

1.Welkom
2.Vaststellen agenda
- extra: ingekomen stuk PM
- extra: 2 punten bij TC
3.Notulen
a) Concept verslag ABV #8: ontbreekt nog
b) Concept verslag ALV 2018 2019: ontbreekt nog
c) Verslag kascommissie 2018-2019: ontbreekt nog
4.Medelingen en actielijst
a) Module vrijwilligers management NeVoBo (VVZ): wordt vervolgd.
b) Visie vereniging (document VVZ) , nav de ALV november 2019:
verplaatsen naar volgend vergadering.
c) Muntjes procedure scheidsrechters: TC neemt dit op met de
aanvoerders, die zijn er verantwoordelijk voor. Tevens in mail naar
alle leden door (V)VZ.
d) Opleiden scheidsrechters, stand van zaken: dit is in kaart gebracht
wie er opgeleid gaan worden en het wedstrijdsecretariaat zet dit
verder uit (TC controleert dit).
5.Ingekomen stukken
a) Mail dames 1: Klachten over de sporthal de Meet. Uitgangspunt
volgend seizoen: alle wedstrijden zoveel mogelijk in de Zien ook al
zal dit extra kosten met zich meebrengen. Voor eventuele
inhaalwedstrijden kan in overleg met de tegenstander gekozen
worden voor de Meet.
b) Mail heren 2: Klachten over het op tijd starten van wedstrijden.
Mail naar alle competitie spelende leden over het op tijd starten,
inzet overnemen fluitbeurt en muntjes voor scheidsrechters.
c) Voluit Buiten: Tekst blijft hetzelfde. VZ past info op website aan.
Er is nu een plan B bij regen door zaalhuur optie te nemen. Op
social media is al een oproep gedaan om de datum vrij te houden.
6. Penningmeester
a) We hebben nu ook een dekking voor cyber. PM zoekt op waar de
vereniging voor gedekt is met de aansprakelijkheidsverzekering en
deelt dit met het bestuur zodat iedereen op de hoogte is.
7.Technische commissie
a) Zaalhuur gemeente: Nu door wedstrijdsecretariaat en TC aparte
aanvragen voor zaalhuur bij de gemeente waardoor er
onduidelijkheden zijn bij de gemeente. Zaalhuur voortaan bij 1
persoon in beheer laten in de toekomst. TC dient aanvraag
voortaan in 1x voor wedstrijdsecretariaat en TC tegelijk in.
b) Extra trainen bij andere teams: TC neemt contact op met nieuw
leden voor evaluatie en uitleg trainingsmogelijkheden.
c) Aanvoerders en trainers overleg wordt gepland. Volgende, of de
keer erop geeft de TC een terugkoppeling aan het bestuur over
gemaakte afspraken.
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8. Rondvraag
- trainer voor de jeugd: plan voor jeugd ligt daardoor nu stil. Op
facebook een oproep doen?
Afsluiten met nieuwe datum ABV:
26 februari bij VZ.
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