NOTULEN JAARVERGADERING LES THORQUETTES, D.D. 9-1-2018

Bericht van verhindering van : Piet Haast, Peter Deijkers. Peter Hermans, Jan Kruysifix, Rinus de Jonge, en
George de Beer.
-1- Opening
Ton Kunst (voorzitter) opent de vergadering, heet iedereen welkom, in het bijzonder Yvonne Langen die
namens Thor aanwezig is.
N.a.v. het overlijden van het oudste lid Frans Wouters wordt een ogenblik stilte in acht genomen.
-2- Verslag jaarvergadering 24 januari 2017
--Rien Geleijns: punt 10. Plan overkapping. Ton verwijst naar het jaarverslag, waarin staat dat de
Werkgroep Overkapping de plannen en offertes heeft besproken met Hoofdbestuur THOR, na dit gesprek
bleek er weinig draagvlak voor het voorstel te zijn, waarna de werkgroep is ontbonden.
--Ria Rampaart : n.a.v. het voorstel van Peter Hermans betr. het opstellen van een infomapje voor nieuwe
leden , is het plan om dit jaar betere opvang en uitleg aan nieuwe leden te geven.
Het verslag wordt vastgesteld.
-3- Korte terugblik afgelopen jaar
Ton geeft aan dat 2017 een historisch jaar was. Hij geeft een opsomming van enkele activiteiten.
-Groei naar meer dan 100 leden.
e
-1 keer open toernooi met meer dan 100 mensen
-15 jarig bestaan met feest en feesttoernooi en brocante.
-sneeuw geruimd
-verschillende toernooien gespeeld en veel leuke dagen gehad.
-opgave naar THOR van meer dan 1000 uren vrijwilligerswerk door onze leden.
Voor het volledige overzicht zie het formele jaarverslag 2017.
-4- Financiële jaarrekening 2017
Er zijn enkele vragen over het financieel jaarverslag en de begroting. Na de vergadering kan men deze
bespreken met de penningmeester.
John Vissers : wil transparantie in het bedrag € 700,-- voor activiteiten. Dit betr. boodschappen voor de
verschillende toernooien, einde zomer en wintercompetitie.
-5- begroting 2018
Er is meer dan 10 % van het budget gereserveerd voor prijzen, John Vissers vindt dit teveel.
-6-Aanpassingen competitie/ Gewogen loting/ Play off kampioenschap
Nico Könst geeft uitleg:
Het is de bedoeling om met de computer een verdeling te maken om de sterkere spelers met elkaar, en de
zwakkere spelers met elkaar te laten spelen. Voorstel is om de grens bij 50 % te leggen. Er zijn geen 2
aparte competities. Wanneer iemand beneden of boven de lijn van 50% komt regelt de computer dat die
persoon in de goede groep terecht komt. Er wordt een proefperiode gehouden, en deze start met
aanvang van de zomercompetitie. De oorsprong van dit idee is dat meer dan 100 mensen elkaar niet
allemaal bij naam kennen, en daardoor de invullijsten rommelig en onwerkbaar zijn, dikwijls is er
verwisseling van namen. Bij deze nieuwe manier is dit niet meer mogelijk.
--Jan Braat: is niet op deze aanpassing tegen, maar merkt op dat de zwakkere spelers leren van de goede
spelers, en dat dit in dit pan niet meer gebeurt.
--Nico: voor deze aanpassing is perse een computer nodig. Als er iemand van de leden is die een grotere
monitor over heeft, of b.v. een printer of pc/ laptop heeft die niet meer gebruikt wordt, dit graag
doorgeven aan bestuur.
---Er wordt gestemd over dit voorstel, waarbij blijkt dat alle aanwezigen het eens zijn met dit voorstel---

Play of kampioenschap
In de laatste week van oktober wordt de Play off gespeeld .In het voorstel staat het aantal van 12 best
geplaatsten. Dit is fictief, het mag een ander aantal zijn.
--Rien Geleijns: stelt voor om 8 personen te nemen d.i.v. met het aantal te spelen wedstrijden, en de tijd
die hiervoor nodig is, voor een winnaar bekend is. Besloten wordt dat 10 mensen de Play-off gaan spelen.
--Dion van Tilburg: vraagt of de play off ook met de computer geregeld wordt, hier moet nog over
nagedacht worden.
Voor deze aanpassingen zijn enkele mensen nodig die met het computer programma om kunnen gaan.
Dion van Tilburg biedt zijn medewerking aan.
-7- Opvang nieuwe leden
Voor de opvang van nieuwe leden moet meer aandacht komen. Nieuwelingen moeten meer uitleg krijgen.
Dit kan ook tijdens trainingen gebeuren.
-8- Trainingen
Om het spelniveau te verhogen willen we trainingen gaan geven. Binnen het bestuur zijn 2 personen die
dit willen gaan doen: Nino Vaudo en Jan Kruysifix. Zij willen hier nog een paar personen bij zodat er een
werkgroep is van 5 personen. De volgende personen stellen zich beschikbaar : John Bontenbal, Marja
e
Gietman, Adrie Bennaars. Deze trainingen worden gegeven na de wedstrijdcompetitie, 2 ronde.
-9- Piramidespel
Voorstel is om over 2 weken voor een periode van 2 maanden het piramide spel uit te proberen. Wie mee
wil doen kan zich melden. Het piramidespel komt naast de competitie. De mensen worden n.a.v. de stand
van de competitie ingedeeld op de piramide. Het spel kan gespeeld worden wanneer het uitkomt voor de
deelnemers. Ton doet voorlopig de spelleiding maar wil er nog iemand bij. Sjaak Braat stelt zich
beschikbaar. Ton zorgt voor een inschrijvingsformulier.
-10- Bestuursverkiezing
Rinus de Jonge heeft aangegeven terug te treden uit het bestuur. Voorstel is om met de huidige
samenstelling verder te gaan. De leden stemmen hiermee in.
-11- Voorstellen van de leden
--Voorstel Rien Geleijns:-Bij een loting met 5 spelers, moeten 2 spelers spelen met ieder 3 ballen, en 3 spelers met ieder 2 ballen.
Voorstel is om de 3 spelers met 2 ballen te laten tossen door b.v. 1 bal naar de but te gooien, wie het
verste van de but gooit, valt af en doet dit spel niet mee.
Dion van Tilburg : vindt het een probleem dat je bij uitloting niet –mag—spelen. Men komt tenslotte om te
spelen.
John Vissers: vindt dat je bij loting –moet—spelen.
De regel bestaat al, wanneer je –voor-- de pauze met 5 hebt gespeeld, en je moet –na-- de pauze weer met
5 spelen, mag je je baannummer teruggeven en opnieuw een nummer pakken.
Bij stemming blijkt dat niemand het eens is met het voorstel, zodat dit wordt verworpen, met dank aan
Rien voor het inbrengen van zijn voorstel.
-12- Rondvraag/ Krasnapolski/Sluiting
Er zijn geen vragen. Op verzoek van Ton wordt het lied “”Krasnapolski”” uit volle borst gezongen, waarna
ieder wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng.

11 januari 2018
Poula de Klerck, secretaris.

