MIDDELBURGSE BEDRIJFSVOLLEYBAL VERENIGING

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op
dinsdag 21 mei 2019 in het “Wijkcentrum Hof van Buren” te
Middelburg.
1. Opening
De vergadering wordt geopend door de voorzitter Eddy de Danschutter. Hij heet
iedereen hartelijk welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
* Jordi Dooge heeft aan het Bestuur een uitnodiging voor het volleybaltoernooi in
’s- Heerenhoek dd 28/29 juni a.s. uitgereikt. Of dit tijdens de vergadering aan de teams
kenbaar kan worden gemaakt. Rico zal deze uitnodiging op de MBV-site plaatsen.
* De voorzitter geeft tevens aan dat de nieuwe Sportverzorgster Jeltina Stevels de plek
van Johan Goeree goed heeft opgevuld. De spelers(sters) weten haar te vinden.
3. Vaststelling Verslag Algemene Ledenvergadering dd 29 mei 2018
Vanuit de vergadering zijn verder geen op- of aanmerkingen over het verslag van de
Algemene Ledenvergadering dd 29 mei 2018. Het verslag wordt vastgesteld, de
voorzitter bedankt de notulist.
4. Vaststelling jaarrekening 2018/2019 - Vaststelling begroting 2019/2020
Na het seizoen 2018/2019 bedraagt het saldo € 702,94 (positief)
De jaarrekening 2018/2019 en de begroting 2019/2020 worden ongewijzigd vastgesteld.
Het inschrijfgeld voor het seizoen 2019/2020 blijft gehandhaafd op € 175,-- per team.
Het inschrijfgeld moet voor 1 december 2019 worden overgemaakt naar het
bankrekeningnummer NL82 INGB 0002 4139 41 tnv W. Barkhuijsen onder vermelding
MBV en de naam van het ingeschreven team/vereniging.
Verslag kascontrole 2018/2019
De kascontrolecommissie, bestaande uit Grietje Plansoen en Willem Veneman heeft op
15 mei 2019 de administratie gecontroleerd en in orde bevonden. Ze adviseren de
ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen. De algemene ledenvergadering
stemt met het voorstel van de kascontrolecommissie in.

5. Benoeming kascontrolecommissie 2019/2020
Grietje Plansoen is formeel aftredend. De nieuwe kascontrolecommissie voor het
seizoen 2019/2020 bestaat uit: Willem Veneman en Marjan Ouwerkerk. Als nieuw
reservelid stelt zich beschikbaar: John Outermans.
Met dank aan de vorige kascontrolecommissie.
6. Wedstrijdreglement
Wijtze
• Scheidsrechters mogen best wat strenger te fluiten.
• Bij een meningsverschil over invallers voorafgaande aan de wedstrijd een
bestuurslid hierover aanspreken en niet achteraf.
• Een scheidsrechterscursus heeft in de praktijk de afgelopen jaren weinig
opgeleverd. De regels staan op de MBV-site, dus kijk daar regelmatig even
op.Vragen over de regels kan men in de zaal altijd aan Rico, Wijtze of Wim
stellen.
• Nieuwe of gewijzigde spelregels (zoals voet fout / timeouts e.d.) zullen op de
MBV-site worden vermeld; eventueel met een nadere uitleg.
Door een speler uit de zaal wordt toch naar voren gebracht om te kijken voor een
scheidsrechterscursus.
Wijtze: we zullen hier in de loop van het nieuwe sportseizoen op terugkomen.
7. Privacyregeling
Door de secretaresse wordt bij aanvang van het nieuwe seizoen een lijst met gegevens
van de contactpersonen uitgezet. Bij het verplaatsen/uitvallen van een wedstrijd kan
men de betrokken teams (tegenstander en het team dat de scheidsrechter/fluiter
levert) inlichten.
In verband met de nieuwe Privacyregeling wordt nogmaals aangegeven deze alleen te
gebruiken voor de MBV. Tevens zal de lijst worden ingekort met alleen de naam van de
contactpersoon, emailadres en/of telefoonnummer.
8. Nieuwe bestuursleden
Er hebben zich geen nieuwe kandidaatbestuursleden aangemeld.
Reglementair zijn 2 bestuursleden aftredend; nl. Eddy de Danschutter en Wim Wolf.
9. Bestuursverkiezing
Eddy en Wim hebben zich herkiesbaar gesteld en worden herkozen voor een nieuwe
periode.
Een kleine wijziging is echter dat Wim de functie van het voorzitterschap zal overnemen
en Eddy de functie van Bestuurslid, de PR weer gaat oppakken.
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10. Vaststellen wedstrijdreglement
Zie punt 6.
11. Rondvraag
Voor dit agendapunt werden geen vragen ingediend.
12. Indeling competitie 2019-2020
Afmelding teams:
De herenteams “Sport 2000 / ’t Zand”, “SMA Zeeland” en het damesteam “Bowling de
Kruitmolen – Middelburg/Zuid” hebben zich voor het nieuwe seizoen helaas afgemeld.
Nieuwe aanmelding:
Herenteams “Hypotheker Middelburg-Vlissingen” en “Munter Error”.
De nieuwe competitie start op:
Dinsdag 24 september 2019
Tijdens de Herfst-/Kerst- en Voorjaarsvakantie ligt de competitie stil.
De competie sluit zo rond eind mei 2020.
De MBV start met een nieuwe indeling van de wedstrijden, betreft 2 rondes van 1 uur
en 15 minuten. Aanvang 1e wedstrijd 19.35 uur / 2e wedstrijd 21.00 uur.
In de maand april is deze wijziging mondeling aan de contactpersonen doorgegeven met
het verzoek hierover na te denken en eventuele op-/aanmerkingen schriftelijk in te
dienen bij het secrerariaat. 2 heren- en 1 damesteam hebben hierop gereageerd.
Vlijtig Liesje vraagt wat de reden hiervan is om dit door te zetten. Enkele teams geven
aan dat zij vinden dat de besluitvorming niet correct is verlopen, dit had anders
gemoeten.
Reactie bestuur:
Het bestuur geeft aan dat er twee hoofdredenen zijn: het kleine aantal teams dat in de
competitie speelt en het grote verschil in spelniveau tussen de teams. Het bestuur
hoopt zo een aantrekkelijker competitie te realiseren. Aan het einde van het seizoen zal
een evaluatie plaatsvinden; het bestuur maakt het resultaat tijdig (voor de Algemene
Ledenvergadering van seizoen 2019/2020) aan de teams bekend. Dan kan de
ledenvergadering zich uitspreken over de opzet van de nieuwe competitie 2020/2021!
Het bestuur erkent dat de wijziging misschien niet geheel correct conform de statuten/
reglementen is verlopen. Voor het nieuwe seizoen 2020/2021 belooft het bestuur
beterschap.
13. Prijsuitreiking competitie 2018/2019
De prijzen worden door Wim overhandigd.
Prijswinnaars zijn:
le klas heren - Fysio For You
1e klas dames - Sneakers
2e klas heren - Dr.Eamteam
2e klas dames - Kookboerderij Krommenhoeke
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14. Sluiting
• Email-adressen die gewijzigd worden gaarne doorgeven aan Karin Caljouw
(email: gompie1@zeelandnet.nl)
• Op de site vindt u alle belangrijke berichten c.q. mededelingen. Houd deze dus goed
in de gaten (www.mbvvolley.nl)
De voorzitter Eddy de Danschutter bedankt de Sportverzorgers Mieke, Johan en Jeltina
(voor hun inzet afgelopen seizoen) en iedereen voor hun aanwezigheid en sluit na het
uitreiken van een bloemetje aan de Bestuursleden (ivm jubilea’s) de vergadering om
21.00 uur.
Karin Caljouw,
Secretaresse MBV.
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