Algemene Ledenvergadering 4 oktober 2018
Aanwezig: 6 bestuursleden,
1. Opening
Tijd: om 20:02 wordt de vergadering geopend.
De vergadering wordt in het Engels gehouden.
2. Vaststellen agenda
Saskia neemt de agenda door en vraagt of leden nog iets toe willen voegen aan de agenda.
Niemand wil iets toevoegen aan de agenda. De agenda is vastgesteld.
3. Mededelingen
Er zijn drie mededelingen.
Tekort schotklokken: er zit groei in de vereniging en daarom zijn er steeds vaker teams die
tegelijkertijd een schotklok nodig hebben voor een wedstrijd. We hebben dit aangekaart bij het
Sportcentrum en zij gaan een nieuwe klok voor ons aanschaffen. Deze wordt binnenkort geleverd.
Ledengroei: het aantal leden gaat richting de 90 en daarmee zitten de teams aardig vol.
Daarom zijn we aan het kijken naar mogelijkheden om er een extra team, Heren 5, op te zetten. Het
is nog onzeker of dat team competitie gaat spelen of een tweede beginnerstraining wordt. We
streven er naar om dit seizoen dit team op te zetten, maar we moeten eerst nog een trainer vinden.
Commissies: de commissies zijn dit jaar al goed gevuld, laat weten als je nog interesse hebt.
De IT commissie kan nog mensen gebruiken.

4. Notulen vorige ALV
Eline noemt de hoofdpunten van de notulen van de vorige ALV. Tijdens de vorige ALV is geen
belangrijke stemming geweest. In plaats daarvan worden daarom hoofdpunten van vorige
vergadering benoemd.
AVG Wetgeving
Hoofdcoach Heren 1
Competitie
Grootboek
Stemming aannemen vorige notulen.
14 voor, 4 neutraal, 0 onthouden
Notulen is aangenomen.
5. Verslag voorzitter

6. Verslag penningmeester
De realisatie van 2017-2018 wordt doorlopen.
Pubquiz (AA): dit is een opvallend bedrag omdat we winst hebben gemaakt op dit
evenement. Dat komt omdat we geen zaalhuur hebben betaald omdat de service bij dat evenement
te wensen over had gelaten. De onkosten van het evenement waren dus erg laag. Het geld wat
iedereen betaald heeft voor dit evenement hebben we gebruikt om de kosten van de eind BBQ
omlaag te brengen.

Clubkosten: De totale kosten zijn lager dan begroot. We hebben dit jaar +€3500 euro
waarvan €1000 euro van Casino nog bij moet komen.
IT: de inkomsten van het IT waren dit jaar erg goed.
Zijn er vragen?
- Waarom hebben we zo veel geld over? Dat komt voornamelijk doordat de SKP geen geld uit heeft
gegeven en het IT goed heeft gedraaid.

De begroting seizoen 2018-2019 wordt doorlopen.
AA: budget gaat met ongeveer €100 omhoog.
Topweek: budget omhoog omdat de prijs volgend jaar hoger wordt. Als het mogelijk is
proberen we dit geld uit het promotie potje te halen.
Contributie: Er is €1000 uit de reserve gehaald zodat de contributie dit jaar omlaag kan.
Nieuwe contributie: Heren 1: €230 i.p.v. €250 per jaar. Competitieleden €100 per jaar. Halfjaarleden
blijft €80 en Feestflodderleden €15.
Zijn er vragen?
Er ontstaat discussie over de contributieverlaging. Een aantal leden vindt het geen goed idee om
reserves aan te spreken om contributieverlaging mogelijk te maken. Ze willen voorkomen dat we
volgend jaar tekorten hebben of dat we reserves opnieuw op moeten bouwen. De penningmeester
legt uit dat de reserve bestaat uit de winst van vorig jaar, en hiermee de winst van vorig jaar
doorberekend wordt in contributieverlaging van dit jaar.
Stemming aanname begroting
10 voor, 5 neutraal, 3 onthouden.
Begroting is aangenomen.
7. Verslag (wedstrijd-)secretaris
Deze zomer zijn we voornamelijk bezig geweest met de wedstrijden inplannen. Dat is soms erg lastig
omdat de bond steeds teams blijft toevoegen en verwijderen uit poules. Hierdoor staan een aantal
wedstrijden nog open. Deze worden nog verzet.
Dit jaar willen we drie Flodders uitbrengen. We hebben voor drie Flodders gekozen omdat je dan
dikkere en kwalitatief betere Flodders uit kunt brengen dan bij vier Flodders. Dit jaar hebben we
meer budget voor de Flodder. We hebben nu €140 per Flodder in plaats van €90. Hiermee willen
betere edities van de Flodder maken, met gekleurde voorkanten en interessante inhoud.
Zijn er nog vragen?
In januari heeft H3 een wedstrijd die nog verzet moet worden, kan dat? We gaan er naar kijken.
Waarschijnlijk is dat een van de wedstrijden die nog open staat.

8. Verslag AA
Er is weer 1000 bier bij Studio voor volgend jaar. Verder zijn er deze zomer geen activiteiten geweest
dus kan het verslag van de AA functionaris kort maar krachtig afgesloten worden.
9. Verslag SKP

We mogen onze f
We moeten mensen vinden die het leuk vinden om dit te doen en niet modat ze het moeten, daarom
kiezen we goed uit wie we uit kiezen om op te lijken.
Mensen moeten beter op hun eigen niveau fluiten en er moeten ook gevolgen zijn als dat niet zo is.
Er zijn nu drie afmeldingen voor de cursus van 28 oktober.
Myrthe there will be consequences
Skp punten systeem: bij de vorige ALV wilden het SKP systeem veranderen. De verdeling is nu
oneerlijk. Om een nieuw systeem te maken moet je heel veel punten meenemen en overwegen,
bijvoorbeeld hoeveel taken er zijn, soort taken, extern en intern. Het is vrij onmogelijk om dat goed
op elkaar af te stemmen. Daarom gaan we vandaag niet over een nieuw SKP systeem stemmen.
Volgende ALV gaan we stemmen over een nieuw SKP systeem.
Vragen?
Komt de super 5 terug? De sheets staan nu weer op de app. We hebben het hier over gehad, het is er
nu een beetje bij in geschoten en als er mensen zijn die dit graag willen organiseren, dan mag dat .
commissie bestaat uit 2 mensen. We willen het graag opzetten.
Hoe ga je E scheidsrechters rekruiten? We hebben nu geluk dat we een verband met High Five
hebben, daar hebben we nu 1 scheidsrechter van en we gaan nu verder zoeken. Kijken of mensen
hier intern het leuk vinden om dat te leren. Anders buiten onze vereniging kijken.

10. Verslag PR
Topweek: het was een goede topweek, veel nieuwe gezichten gezien. Volgend jaar komt er meer
budget voor de topweek.
Nieuwe sponsor: Fysiobas is een nieuwe sponsor, hij heeft nieuwe shooting shirts voor H1
gesponsord.
Wall Sportcafé: we hebben een mooie muursticker gemaakt en opgehangen in het Sportcafé.
11. Decharge
Lotte
Voor: iedereen
Robin:
Voor: Iedereen
Chantal:
Voor: iedereen
Saskia:
Voor: Iedereen
Eline:
Voor: Iedereen

Jasper:
Voor: Iedereen

12. Bestuurswissel
Charlotte: wil meer bij de club involved zijn, learning experience, we hopen op een goed leuk volgend
jaar.
Stemmen Charlotte
Voor: Iedereen
Anouk: vorig jaar bij studievereniging in het bestuur, kennis doorgeven aan ons bestuur. Wil involved
zijn in de club want het is haar 5e speeljaar dus ze wil graag wat teruggeven.
Vraag: Waarom nu?
In mijn eerste schooljaar wilde ik zeker weten dat ik mijn school haalde. Vorig jaar wilde ik graag een
jaar niet studeren maar toch betrokken zijn bij het studentenleven, dus ben ik in het Asset bestuur
gegaan.

Stemmen: Anouk
Voor: Iedereen
Ruuds favoriete kleur is rood en streepjes. Nieuwe sponsoren aantrekken, club bevorderen en
proberen om 3x3 teams op te zetten.
Stemmen Ruud:
Voor: iedereen
Yorick: AA, let’s make Pendragon great again. Involve iedereen, wintersport, fun activities,
samenwerken met andere vernigingen zoals biercantus.
You always talk about beer, what about fanta? Maybe we will have a Fantus (Fantastic Cantus).
Stemmen Yorick:
Voor: iedereen
Myrthe: SKP, make sure more people able to ref at their level, more strict, there will be
consequences but I will be fair.
Stemmen Myrthe:
Voor: iedereen
Stemmen Eline:
voor: iedereen

Stemmen Saskia:
Voor: iedereen

13. Rondvraag
- Selection procedure: is it going to change? Ja. Dit jaar hebben we voor het eerst met een TC
gewerkt, we gaan een meeting houden met alle coaches om te evalueren wat beter kan. We hebben
hier geen vaste procedure voor, dus waarschijnlijk horen jullie volgende ALV wat er is veranderd.
- HR: er zijn rare, ouderwetse regels en misschien kunnen we die veranderen of een Raad van Advies
oprichten. Er zijn best wat meer mensen die daarmee willen helpen.
- Vorige ALV hadden we het ervore dat we nieuwe jerseys willen. Is dat nog steeds het plan? Ja.
14. Sluiting
22:04

