Notulen van de Algemene ledenvergadering die gehouden is op vrijdag 11 maart 2016 in
“De Triangel” te Polsbroekerdam, aanvang 20.00 uur.
Er zijn geen afmeldingen voor deze vergadering.
Aanwezig, ca. 31 leden ( zie aanwezigheidslijst).
NOTULEN:
1. Opening door de penningmeester, Ronald Vlasveld, dit omdat we nog steeds geen
voorzitter hebben.
2. Wijziging van de agenda: de polsstokker van de dam wordt direct na de opening
gedaan omdat er 2 genomineerden eigenlijk iets anders hebben op deze avond. De
genomineerden zijn Lennart Baas, Reinier Overbeek, Fabiënne Overbeek, Christiaan
de With en Johan Cluistra. De polsstokker van de dam is geworden Reinier Overbeek.
3. Notulen ALV 2015 (zie www.polsstokkerdam.nl) , er was een opmerking dat de
agenda niet gelijk met de uitnodiging te lezen was en hij was moeilijk vindbaar op de
site. Verder geen opmerkingen over de notulen van vorig jaar en de notulen zijn
goedgekeurd.
4. Ingekomen stukken en mededelingen door Jolanda. Er zijn geen ingekomen stukken
voor deze vergadering.
5. Jaarverslag secretaris door Jolanda. (zie bijlage) Er zijn geen op of aanmerkingen op
het jaarverslag van 2015, applausje waard.
6. Jaarverslag penningmeester door Ronald Vlasveld (zie bijlage).
7. Verslag kascontrolecommissie door Nees de Bruijn en Bram van de Berg. Bram zegt
dat Ronald het goed georganiseerd heeft. Opmerking is dat er veel kasgeld in huis
was, dit is inmiddels afgestort. Ook de afschrijvingen en waarderingen van het
inventaris is keurig uitgelegd. Nees en Bram hebben het goedgekeurd. Nees is
aftredend en Danny Baas meld zich aan om plaats te nemen in de kascontrole. Het
financiële verslag is goedgekeurd en Ronald krijgt applaus voor zijn werk en krijgt
decharge over 2015 .
8. Bestuursverkiezing :
aftredend :
Arina v.d Vlist, helaas afwezig vanavond maar is reeds
bedankt voor haar inzet tijdens de laatste bestuursvergadering.
aftredend en herkiesbaar ( volgens rooster van aftreden):
Christiaan de With
Jolanda Maton
Beide worden met applaus gewaardeerd.

Wij zijn op zoek naar een voorzitter en een nieuw bestuurslid.
Op dit moment draagt het bestuur de volgende kandidaat voor:
Sofie Strien . Er zijn geen tegenkandidaten in gestuurd dus Sofie gaat in het bestuur.
Helaas is zij door haar werk niet aanwezig deze avond.
-

Opmerking nog van de penningmeester, de contributie blijft in 2016 gelijk aan
2015.

- Er wordt naar de structuurvorm van de nieuwe organisatie van de PBH gevraagd.
Koos doet een poging om het uit te leggen. Er is commentaar op de geringe
informatie naar de leden van de PBH toe. Als het goed is krijgt P’dam de stukken
voortaan eerder toegezonden zodat we het in het bestuur kunnen bespreken en
belangrijke punten eventueel aan de leden voor kunnen leggen voordat een besluit
bij de PBH doorgehakt wordt. Liesbeth zegt ook: ”wij hebben jullie als bestuur van
P’dam gekozen en vertrouwen erop dat jullie het beste voor onze vereniging
besluiten”.
Op de jaarvergadering op 23 maart as. wordt eerst de statutenwijziging er door
gedrukt en dan gaat de vergadering verder in de nieuwe structuur.
- Het komend seizoen is er een serieus tekort aan vrijwilligers.
- We hebben tekort aan leiders bij clinics en bij de trainingen.
Wie biedt zich vrijwillig aan? Anders worden de springers aangewezen om te helpen
bij een clinic. Liesbeth gaat de clinics coördineren en gaat de vrijwilligers uitnodigen
om te reageren op de vraag om hulp bij de clinic, iedere oudere springer is dan
“verplicht” zijn of haar steentje bij te dragen. Er volgt hieruit een discussie over de
trainingen van de C-springers. Alleen Nees biedt zich vrijwillig aan om ééns in de drie
weken een training geven, ook Liesbeth en Matthieu bieden zich later aan.
Besluit wordt genomen om de springers gewoon in te delen in een rooster en die dan
zelf de training te laten organiseren.
Coördinatie voor de C groep wordt Liesbeth. Voor de B-groep word iemand uit de
groep zelf gevraagd.
-

Sponsorzaken worden door Niek besproken. De wijzigingen en nieuwe sponsoren
worden benoemd.
9. Rondvraag:
- Mevr. Sluis heeft haar uitnodiging wat laat gekregen.
- Is er al een idee voor een nieuwe voorzitter? We hebben er veel energie
ingestoken om iemand te vinden maar tot op heden niet gelukt.
- Wat zijn de klussen voor de klusdag morgen? Christiaan verteld over de plannen
voor morgen.

-

-

Jan heeft de waterleiding e.d. aangesloten, dus morgen kan men het water
gebruiken. Verder heeft hij nog het eea. over de stichting verteld.
Liesbeth vraagt naar de plannen omtrent de wedstrijden. Of er nog
bijzonderheden zijn. Er wordt door het bestuur gezegd dat de meeste gewone
wedstrijden zijn en dat we van de Tweekamp een soort polsstokdag willen maken
met slingerapen. Op de vraag of we weer de Zonnebloem uit gaan nodigen ( dit
vonden vele een leuk initiatief vorig seizoen) antwoord het bestuur dat we er nog
over gaan spreken wanneer daar een mogelijkheid voor is.
Mieke maakt de opmerking dat polsstokker van de DAM eigenlijk een springer
moet zijn en niet een vrijwilliger. Het bestuur legt uit dat dit gewijzigd moet
worden dat ook een vrijwilliger de prijs kan winnen.

10. Sluiting, door Ronald Vlasveld.
Aansluitend 2 ronden Bingo met mooie prijzen.

