Datum
Aanwezig

Afwezig met

23 april 2014, 20.00 uur
Bestuur: Rinus, Hans, Lex en Bas
Leden: Ton, Driekus, Jordy, Albert, Patrick, Jessica, Jan-Willem, Betty, Gijs, Max, Tim,
Gert, Henk, Soraya, Babette, Kelly, Nidjat, Edward, Mark, Sven en Chris. Niet-lid,
vrijwilliger Ria is ook aanwezig.
Greet (bestuur) en Edwin

kennisgeving

Blad

Kantine Break Out
1 van 2

Betreft

Algemene ledenvergadering Break Out 2014

Locatie

Onderwerp
Rinus opent 20.00 uur
Notulen ALV 2013 worden doorgenomen
Tim en Gijs hebben de kas controle uitgevoerd en goedgekeurd, Gijs en
Nidjat doen de kascontrole voor 2015. Henk geeft aan de nieuwe reserve
te zijn
Financieel jaarverslag is na de ALV voor alle leden inzichtbaar
Het huidige bestuur is sinds de nieuwe samenstelling nooit gekozen
geweest. Hans en Rinus treden symbolisch af om weer gekozen te
worden. Er wordt eerst gestemd voor Hans en daarna Rinus. Ieder lid
kiest unaniem voor herkiezing van Hans en Rinus. Rinus wil zich voor 2
jaar verkiesbaar stellen
Statuten: we gaan als bestuur bekijken of de statuten aangepast kunnen
worden. Edward stelt hierover terecht een vraag. Edward vraagt zich af of
het bestuur zelfstandig beslissingen kan nemen. Rinus antwoord: Wij zijn
een omnivereniging en deze samenstelling mag zelf beslissingen nemen

Actie/inbreng
Rinus
Bestuur
Tim/Gijs/Nidjat/Henk

Bestuur
Allen

Bestuur/Edward

Lex is per heden toegetreden tot het bestuur

Bestuur

Contributies en consumpties: huidige prijzen blijven gehandhaafd

Bestuur

De betaling van contributies gaat beter maar nog niet iedereen heeft
betaald

Bestuur

Datum
Onderwerp
Blad

23 april 2014
ALV 2014
2 van 2

De teams kunnen zich weer inschrijven voor de DBMN competitie,
inschrijven voor 1 juni 2014. Inschrijvingen verzorgt Lex
Gesloten Wijk was een succes. Hoogste opkomst 56! Het geld van de
jeugdbekers komt nu ook uit de pot van het inschrijfgeld van de
volwassenen. Darthouse Cothen is ook akkoord
Zomeravondcompetitie: waarschijnlijk 8 teams, start 26 mei. Lex zorgt dat
alle BO-teams op 1 avond spelen
Bas gaat bij de leden inventariseren of er weer interesse is voor nieuwe
dartpolo’s. Op de site van BO het mailadres van Bas, de leden kunnen
hem dan de maten en voorkeuren doorgeven. Er zal dan voor de meest
voordeligste leverancier worden gekozen. Maar we letten wel op de
kwaliteit
Geld voor de nieuwe kantine is hard nodig. We gaan bekijken hoe we het
clubgebouw zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken. Ieder wordt gevraagd
om oren en ogen open te houden. Er is ruimte zat voor verhuur
Rinus leest de brief op die Bas voor de Gemeente heeft geschreven
inzake verlenging verblijf met 5 jaar
We gaan bekijken of we voor de nieuwbouw gebruik kunnen maken van
subsidie regelingen. Insteek zal maatschappelijk nut zijn
Sponsoring is ook een aandachtspunt. Club van 100, bordsponsoring etc
e

4 zaterdagtoernooien wegens gebrek aan belangstelling gestopt. Echter
dit brengt wel een discussie opgang. Nidjat en Jordy doen voorstellen
Bestuur geeft aan dat ze de taken de er liggen opnieuw gaan verdelen.
Ria geeft aan niet te veel bij ons zelf te houden en dit te delen. Ria wilt bv.
Boodschappen halen
Rondvraag: Vader van Mark vraagt hoe is gesteld met het jeugdbeleid.
Antwoord: Op dit gebied zal gezien het aantal jeugdleden weinig
veranderen. E.e.a. zal toch bij de jeugd zelf vandaan moeten komen. BO
doet en deed veel op gebied van jeugdpromotie. Denk aan Revius elk jaar
over de vloer. Soraya: als de ouders willen dat er meer met de jeugd
gebeurd dan zullen ze zlef ook met initiatieven moeten komen
Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid. Rinus sluit om
21.40 uur de ALV.
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