Notulen Algemene Ledenvergadering 2019
1. Opening
Afgemeld: Peter van Harten, Jos van der Horst
Aanwezigen: Peter Bouwman, Jiska, Jos, Michel, Jordin, Petra, Wendy, JP, Jeen, Marty, Rinko
2. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 2018*
Geen opmerkingen over de notulen van afgelopen jaar
4. Verslag Secretaris over het seizoen 2018/2019*
JP word bedankt voor zijn dienst als vrijwilliger van Rega.
Jesper Jansen als trainer vergeten te noemen.
5. Verslag Penningmeester over het seizoen 2018/2019*
Kantineomzet is harder gestegen dan vooraf begroot, wat betekent dat er meer mensen bij
Rega zijn geweest.
Huisvestingskosten zijn iets hoger dan begroot, wat komt door de nieuwe kantine waardoor de
huur iets is gestegen.
Los van alle hogere kosten posten is er toch een kleine winst van 600 euro gerealiseerd.
Geen vragen over het verslag
6. Verslag Kascommissie
De ALV verleend decharge aan de penningmeester
7. (Her)benoeming / verkiezing bestuursleden
Michel is herkozen voor 1 jaar en is 2020 aftredend.
8. (Her)benoeming kascommissie
Jos zal nog een jaar in de kascommissie en ook Bert zal dit nog een jaar doen.
9. Vaststellen contributie
De indexatie zal worden toegepast en zal ongeveer een euro op de contributie worden
toegevoegd.
10. Begroting seizoen 2019/2020*
De begroting voor de omzet is iets naar boven bijgesteld, er vallen 2 sponsorborden weg dus
het inkomen daarvan zal naar beneden gaan. Er wordt verwacht dat er een kleine winst.
Peter vraagt of de opbrengst van de zonnepanelen binnen Samenspel blijft, dit gaat Gerwin
uitzoeken
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11. Plannen en activiteiten 2018/2019**
Technische commissie: Testevent van Game11 inplannen 1e of 2e vrijdag na de competitie.
Suggestie vrijdag de 13e. Mark gaat kijken of deze datum beschikbaar is.
Jeugdcommissie: Aantallen qua jeugd fluctueert, volgend jaar zal er geprobeerd worden mee te
doen aan de koningsspelen.
Samenspel: Vloer moet vernieuwd gaan worden, Rega neemt daarin het voortouw. Mochten er
mensen zijn die willen meedenken over de vloer kunnen ze zich melden bij Gerwin. Het CV hok
ligt vol met rotzooi, Michel merkt op dat dat is gekomen door de verbouwing en dat er nog niet
de tijd voor is genomen om dat uit te zoeken en een plekje.
Peter geeft aan dat de zaal nog goed is, volgens de fanfare moet ie vervangen worden
Peter geeft aan dat het probleem van de stoelen er nog steeds aanwezig is. Afgesproken met
de fanfare is dat ze die op een paar stapels gezet worden.
Jiska, zou graag hekjes willen zien voor de tafels die achterin de zaal staan zodat de balletjes
minder snel onder deze tafels daar komen.
Wendy vraagt waarom de hekjes staan voor de radiatoren, dat het balletje niet weg stuitert en
voor de kleur.
Muus geeft aan dat de radiator best geschilderd mogen worden
12. Vrijwilliger van het jaar
Gerwin bedankt Michel voor zijn inzet als coach van het 1e jeugdteam van Rega en over zijn
visie en inzet bij de verbouwing van de kantine van Samenspel. Hij krijgt hiervoor een bedankje
in de zin van een bierpakket en een bon en opent ook de kantine.
13. Rondvraag
Rinko geeft aan dat het bestuur goed bezig is.
Wendy vraagt waarom er altijd zoveel troep achter in de zaal staat. Er zijn vorige week met de
fanfare afspraken gemaakt dat het achterin meer opgeruimd is. Mocht er in de toekomst zooi
staan dit melden bij het dagelijks bestuur. Ook de plint achter de kast moet gerealiseerd
worden. Ook het puntje aan de leuning moet afgezaagd worden, want daar heeft al een paar
keer zijn hoofd aan gestoten. Bardienst, wat niet helemaal goed gedaan, er is 3 weken geleden
nog een gesprek gehad met Jan en Frans. Er zal in december geëvalueerd worden hoe het
verder gaat. Aankondiging van toernooien even in het achterhoofd houden dat we Wendy
kunnen vragen voor organisatie.
Jiska zou graag een pokertoernooi willen zien bij Rega.
Michel wil een keer met Marty om tafel voor de rotzooi boven.
Jordin vraagt wanneer we het land ingaan, Gerwin reageert als we promoveren.
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Jeen hoopt volgend seizoen mee kunnen doen aan de competitie, omdat hij door
omstandigheden niet is ingedeeld in een team.

14. Sluiting
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