Notulen 50 ste jaarvergadering VT Handbal
Datum: 12 juni 2018 – 20.00 uur
Plaats: Susteren
Aanwezig:

Bevo/ BFC/ BSAC / Explosion 71 / HBS / Heibloem/ Hercules '81 / Inter '69 / LimMid / Maasbracht /
Meijel / MEOS / NOAV / Posterholt / Rapiditas / SVM/ HV Stramproy / Swalmen/ Wittenhorst

Afmelding:

Manual/ VHC

Afwezig:

VIOS

1) Opening.
Monique opent de vergadering en heet allen welkom.

2) Notulen 2017
De notulen van de jaarvergadering 2017 worden goedgekeurd.

3) Mededelingen en financieel verslag 2017.
De kampioenen van 2018 zijn:
Poule A:
Poule B:
Poule C:

NOAV
HBS
Limmid 2

Alle drie de teams zijn aanwezig en krijgen hun prijs uitgereikt.
Het financieel overzicht van 1 juli 2017 (seizoen 2016/ 2017) wordt door de aanwezigen goedgekeurd.

4) Team informatie.
In B poule stopt Manual 1.
MEOS speelt vanaf komend seizoen met 3 teams ipv 2.
Aangezien dit 3e team bestaat uit spelers die het afgelopen jaar competitie gespeeld hebben, wordt besloten dit team in
de A poule in te delen.
Verder zijn er nog 2 nieuwe aanmeldingen; VIOS en BFC.
Ook deze teams bestaan uit jonge spelers die net uit de competitie komen en zodoende wordt besloten ook deze 2 teams
in de A poule in te delen.
Rapiditas (poule A) geeft aan dat enkele sterke spelers gaan stoppen en ze willen graag in de B poule ingedeeld worden.
Om te voorkomen dat de B poule te groot wordt (10 teams is max.) wordt besloten MEOS 1 niet te laten degraderen uit
de A poule.
Maasbracht A is als laatste geeindigd in poule B, maar omdat het niet mogelijk is om samen met Maasbracht B in 1
poule te spelen, wordt besloten Maasbracht A niet te laten degraderen.
Limmid 2 is als eerste in de C poule geeindigd en gaat over naar de B poule.
In seizoen 2017/ 2018 waren er 26 teams (poule A-B-C/ 8-9-9 teams).
Komend seizoen 2018/ 2019 zijn er in totaal 28 teams.(poule A-B-C/ 10-10-8 teams).
De indeling van de drie poules wordt goedgekeurd.

5) Speelschema & adressenbestand
Het overzicht van de schoolvakanties zal zsm door het bestuur worden toegestuurd aan Cor.
Eventuele wijzigingen en wensen mbt trainingsavonden en tijden graag voor 15 juli 2018 doorgeven aan Cor & bestuur.
Het adressenbestand met alle contactpersonen staat in een dropbox die door Cor wordt beheert.
Cor zorgt dat iedereen hier de link van heeft.
Als iemand wijzigingen heeft mbt dit bestand, dan graag een mail naar Cor (vthandbal@home.nl) met eventueel een cc
naar het bestuur.

6) Bestuur
Zoals vorig jaar besloten zal het bestuur om de 2 jaar rouleren.
Dit gebeurt obv het alfabet, waarbij het geen rol speelt of een team al dan niet op de vergadering aanwezig is.
Mochten er 2 teams spelen onder 1 clubnaam, dan hoeft de bestuursfunctie door deze club slechts 2 jaar uitgevoerd te
worden.
Aan Cor het verzoek om de lijst met de volgorde van de verenigingen op te nemen in het reglement op de website.
Zoals de situatie nu is zal de bestuursfunctie als volgt rouleren;
NOAV / Posterholt / Rapiditas / Stramproy / SVM / Swalmen / VIOS/ VHC / Wittenhorst / Bevo / BFC/ BSAC /
Explosion / HBS / Heibloem / Hercules ’81 / Inter ’69 / LimMid / Maasbracht / Manual / Meijel / MEOS
Nieuwe verenigingen worden op alfabetische volgorde toegevoegd.
Voor seizoen 2018-19 en 2019-20 zal de bestuursfunctie worden uitgevoerd door Posterholt.
Belangrijkste taken van het bestuur zijn het organiseren van de jaarvergadering en het bemiddelen bij evt. conflicten of
zaken waar de teams zelf niet uit komen.
Het bestuur krijgt elk jaar een bedankje van de overige teams. Afgesproken is dat het aftredende bestuur telkens het
bedankje regelt voor het opvolgende bestuur (en voor Cor natuurlijk! ).
Bestuur seizoen 2018/2019 en 2019/2020 is Posterholt:
1 Sylvia Meijers/ 06 22 82 94 52/ sylvia_meijers@hotmail.com
2 Francine Dodge/ 06 41 73 57 87/ siendodge@gmail.com

7) Rondvraag
De uitslag van een wedstrijd graag in een vast format aan Cor doorgeven;
In het onderwerp van de e-mail dient vermeld te worden, de poule, de thuisploeg en de uitploeg en de uitslag:
bv Poule A: Rapiditas - VHC (15-10)
Vanuit Cor de vraag of de thuisploeg de stand wil doorgeven met de contactpersoon van de tegenpartij op CC.
Zodoende ontvangt Cor 1 mailtje per wedstrijd ipv 2.
Het bestuur en Cor ontvangen een bedankje en de vergadering wordt gesloten.

Volgende vergadering; dinsdag 11 juni 2019 in Posterholt. Adres volgt nog.

