MIDDELBURGSE BEDRIJFSVOLLEYBAL VERENIGING

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op
dinsdag 29 mei 2018 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
Het bestuur heeft van enkele teams een reactie mogen ontvangen op de evaluatie playouts seizoen 2017/2018.
De Voorzitter en Wedstrijdleiding geven aan dat de contactpersonen van de teams het
inschrijfformulier sneller moeten retourneren. Dit duurt bij enkele teams te lang en dan
moet er opnieuw gemaild en gebeld worden.
3. Vaststelling Verslag Algemene Ledenvergadering dd 30 mei 2017
Willem Veneman geeft aan dat er een foutje in zijn achternaam staat vermeld.
Zal door de secretaresse worden aangepast.
Vanuit de vergadering zijn verder geen op- of aanmerkingen over het verslag van de
Algemene Ledenvergadering dd 30 mei 2017. Het verslag wordt vastgesteld, de
voorzitter bedankt de notulist.
4. Vaststelling jaarrekening 2017/2018 - Vaststelling begroting 2018/2019
Na het seizoen 2017/2018 bedraagt het saldo € 482,94 (positief)
De jaarrekening 2017/2018 en de begroting 2018/2019 worden ongewijzigd vastgesteld.
Het inschrijfgeld voor het seizoen 2018/2019 blijft gehandhaafd op € 175,-- per team.
Het inschrijfgeld moet voor 1 december 2018 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 2017/2018
De kascontrolecommissie, bestaande uit John den Outer en Grietje Plansoen heeft op 29
mei 2018 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. Verkiezing kascontrolecommissie 2018/2019
John den Outer is formeel aftredend. De nieuwe kascontrolecommissie voor het seizoen
2018/2019 bestaat uit: Grietje Plansoen en Willem Veneman. Als nieuw reservelid stelt
zich beschikbaar: Marjan Ouwerkerk.

Met dank aan de vorige kascontrolecommissie.
6. Wedstrijdreglement
Wijtze: Er zijn geen wijzigingen door de NEVOBO kenbaar gemaakt voor het nieuwe
volleybalseizoen. Wel zal er een beetje strenger gefloten moeten worden.
Invallen : er mag 1 invaller die in een hogere klasse speelt in een lagere klasse worden
ingezet.
Bezwaar kan voor aanvang van de wedstrijd bij het Bestuur worden gemeld.
6a. Ervaringen nacompetitie 2017/2018
De nacompetitie is geslaagd als oplossing voor het gat in competitie tussen de dames en
de heren.
Na een goede discussie besluit het bestuur dat de nacompetitie voor het komende seizoen
niet terugkeerd.
7. Nieuwe bestuursleden
Er hebben zich geen nieuwe kandidaatbestuursleden aangemeld.
Reglementair zijn 2 bestuursleden aftredend; nl. Karin Caljouw en Wijtze Barkhuijsen.
8. Bestuursverkiezing
Karin en Wijtze hebben zich herkiesbaar gesteld en wordt herkozen voor een nieuwe
periode.
9. Vaststellen wedstrijdreglement
Zie punt 6.
10. Rondvraag
Voor dit agendapunt werden geen vragen ingediend.
11. Indeling competitie 2018-2019
Afmelding teams:
De herenteams “Autobedrijf Schout”, “HZ University of Applied Sciences” en het
nieuwe team (teamnaam was nog niet bekend) hebben zich voor het nieuwe seizoen
helaas afgemeld.
Nieuwe aanmelding:
Herenteam Dr.EAMTEAM
Dames 2 x 7 poules
Heren 2 x 8 poules
Ons voorstel is: de Dames en Heren spelen 1,5 competitie (dus 3 x tegen elkaar)
De nieuwe competitie start op:
Dinsdag 25 september 2018
Tijdens de Herfst-/Kerst- en Voorjaarsvakantie ligt de competitie stil.
De competie sluit op dinsdag 16 april 2019.
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12. Prijsuitreiking competitie 2017/2018
De prijzen worden door Wim overhandigd.
Prijswinnaars zijn:
le klas heren - Fysio For You
le klas dames - Restaurant Valkenisse
2e klas heren - Eastman
2e klas dames - Bowling de Kruitmolen
13. 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 en Johan (voor hun
inzet afgelopen seizoen) en iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om
21.10 uur.
Karin Caljouw,
Secretaresse MBV.
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