
  
  
 

 

 

Datum 27 mei 2015, 20.00 uur    

Aanwezig 

 

 

 

 

Afwezig met 

kennisgeving 

Locatie 

Bestuur: Lex, Rinus en Bas 

Leden: Albert, Gijs, Nidjat, Piet, Betty, Jordy, Gert, Driekus, Henk, Jeroen, Babette 

Adviseur nieuwbouw: Tom 

 

 

Greet (Bestuur), Edwin, Tim, Soraya, Max en Ronald 

 

Kantine Break Out 

Blad 1 van 2 

 

Betreft Algemene ledenvergadering Break Out 2015 

 Onderwerp 

 

Actie/inbreng 

 Rinus opent 20.00 uur Rinus 

 Notulen ALV 2014 worden doorgenomen Bestuur 

 Gijs/Nidjat, (reserve Henk) hebben de kascontrole uitgevoerd. Reserve 

voor 2016 Jordy. Nidjat en Henk doen dan de kascontrole 

Kascommissie 

 Financieel Jaarverslag 2014 is goedgekeurd Allen 

 De contributie is binnen op 3 leden na Bestuur 

 Er is gestemd over het toetreden van Lex als bestuurslid. Iedereen is 

unaniem voor toetreding van Lex. 

Allen 

 De Statuten van Break Out zijn beschikbaar en kunnen ingezien worden Allen 

 Bestuur vraag om meer vrijwilligers, vingers blijven beneden. Niemand 

meldt zich aan. 

Allen 

 Gesloten Wijk is tot nu toe 2x Wijk en 2x Cothen geweest, dit tot onvrede 

van de Wijkse deelnemers. Het aantal Cothenaren wat naar Wijk toekomt 

is minimaal. Er wordt gestemd voor 3x Wijk en 1x Cothen. Iedereen stemt 

voor dit voorstel. 

Allen 

 Open Wijk: geopperd wordt om dit naar eind oktober te verplaatsen en 

hier ook prijzengeld aan te koppelen. Voor 2015 zijn er nog bekers besteld 

dus wellicht het jaar erop. 

Allen 



 

 
   

 

 

 
 

Datum 27 mei 2015 

Onderwerp ALV 2015 

Blad 2 van 2  

 

 

 

 Pauze  

 Tom en bestuur geven toelichting op nieuwbouw Bestuur/Tom 

 Er moet meer gebruik worden gemaakt van de Facebook pagina van BO. 

Er zal aan Kelly gevraagd worden om hier extra dingen te plaatsen, zoals 

activiteiten, mogelijkheid tot huur van ruimte, verkoop kantine etc. 

Bestuur/Kelly 

 Rondvraag: Gijs heeft zijn vraagtekens bij de verdeling van het prijzengeld 

op de 2
e
 zaterdag toernooien, met name het verschil tussen WR en VR.  

 

Antwoord bestuur: Er zal naar worden gekeken 

Bestuur/Gijs 

 Rondvraag: Jordy vindt dat de regels voor de 2
e
 zaterdag strenger 

gehanteerd moeten worden. Zoals late inschrijven, roken/gooien/schrijven 

en zich niet houden aan BO 3 in een pool van 5.  

 

Antwoord bestuur: De regels zijn er en deze worden door de 

wedstrijdleiding ook herhaald voor de start van het toernooi. Bepaalde 

mensen hebben hier maling aan. We zullen strenger moeten optreden 

Bestuur/Jordy 

 Rondvraag: Nidjat vraagt of er meer activiteiten of feestjes voor 

vrijwilligers kunnen worden georganiseerd 

 

Antwoord bestuur: Met kerst en de openings BBQ worden de vrijwilligers 

in het zonnetje gezet. Financieel is dit uiteraard niet haalbaar 

 

Rondvraag: Nidjat wil graag regels voor toernooien. Ook wil hij graag 

clinics geven 

 

Antwoord Bestuur: kom maar met een voorstel 

 

Rondvraag: Nidjat weet niet wie er voor wat binnen het bestuur 

verantwoordelijk is 

 

Antwoord bestuur: Dit is beschikbaar overzicht hangt bij de ingang 

 

Rondvraag: Nidjat vraagt of er andere shirts komen en andere kleuren 

 

Antwoord bestuur: Hier kunnen we over stemmen als er nieuwbouw komt 

Bestuur/Nidjat 

 Einde ALV om 22:20 Bestuur 

 


