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Notulen Algemene Leden Vergadering 2016 

1. Opening 

Met een woord van welkom opent de vz de algemene vergadering  

2. Notulen vorige ALV  2015 

De notulen wordt door de ALV goedgekeurd 

3. Ingekomen stukken 

Vincent van der Leek. 1) Vervoer / Opvangjeugd. 2) Baancontrole. 

Vincent over Jeugd Laco2. Verzamelpunt LDV kinderen worden daar afgezet maar LDV is 
nog dicht. Voorstel om dit niet meer te doen en verzamelpunt te kiezen wat veiliger is. Aan 
de teammanager dit goed af te stemmen. Busjes is nog geen optie voorlopig 2x pers. Auto 
per jeugdteam en een vergoeding per km/€0,19. 

Baancontrole o.a. Bull. Voor het komende seizoen voorstel om alle lokaties te controleren. 

Vincent vd Leek is beschikbaar voor baancontroleur. 

4. Verslag van het Bestuur en Wedstrijdsecretariaat seizoen 2014-2015 

Zie jaarverslag bestuur.  

5. Financiëel verslag 

Het financieel-verslag is al uitgedeeld, en voor de ALV is er nu gelegenheid om het door te 
lezen. Penningmeester legt de ALV nogmaals uit dat we een financieel kalenderjaar en een 

Aanwezig : 

Wim Filemon (voorzitter) 

Ferry van Veen (penningmeester ) 

Wim Huka (secretaris) 

Sandra de Winter (wedstrijdsecretariaat) 

Marjo Wijnands (alg. bestuurslid) 

Aantal leden: 6 

(zie presentielijst) 

Agenda 
1. Opening 
2. Notulen vorige ALV  27 apr 2015 
3. Ingekomen stukken 
4. Jaarverslag bestuur 2015-2016 
5. Financieelverslag 

PAUZE 
6. Samenstelling Dbbr-bestuur / Commissies 

Planning seizoen 2014-2015 
7      Rondvraag 
8      Sluiting
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LDV in Leiden



financieel seizoenjaar hanteren. Het kalenderjaar loopt van 1-1 t/m 31-12 en een seizoen 
jaar van juni – juni. Het mag duidelijk zijn dat je in het financieel verslag zal zien dat een 
deel van het geld verdeelt wordt in het lopende jaar tot en met 31-12 en een deel wordt 
overgeheveld naar het volgend (kalender)jaar. Penningmeester deeld de ALV mede dat we 
een gezonde bond zijn. We hadden 1176 betaalde leden en voor het komende jaar verwacht 
hij geen financiele problemen.  

ALV heeft geen vragen over het financieel-verslag. De heer Gerrit Wijnands aanwezig van 
de kascommisie deelt de ALV mede dat zij geen bijzonderheden kon vinden, zijn verzoek 
aan de ALV is om het financieel-verslag goed te keuren. 

Het financieel-verslag wordt door de ALV goedgekeurd. 

PAUZE… 

6. Samenstelling dagelijks bestuur en commissieleden seizoen 2016-2017 
Dagelijks bestuur; 

Voorzitter – Wim Filemon (aftredend – niet herkiesbaar) 

Op de vraag van de vz aan Gerrit Wijnands of hij misschien beschikbaar is antwoord deze 
dat hij het bestuur adviserend  zal ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe 
voorzitter. 

Penningmeester  – Ferry van Veen (zittend) 

Secretaris – Wim Huka. (zittend) 

Mede bestuursleden; 

Medewerkster: Wedstrijdsecretariaat / Bekercompetitie – Sandra de Winter- Wijnands 

Algemeen bestuurslid : Marjo Wijnands. 

Algemeen bestuurslid : Roland Scholten. 

Vz stelt Roland Scholten aan de ALV voor om als Algemeen bestuurslid  aan te treden.     
De ALV gaat daarmee akkoord.  

Commissieleden:  
Laco teammanager dames: Riekie van Veen 

Laco teammanager heren: John van der Mey 

Laco teammanager Jeugd1: Arjan van der Mey 

Laco teammanager Jeugd2: Miranda Azier 

Jeugdzaken– Arjan van der Mey en Miranda Azier 

Dbbr-ranking en Gesloten Bollenstreek – Sandra de Winter-Wijnands 

Planning seizoen 2016-2017 
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Voor het wedstrijdsecretariaat wordt een nieuw programma van Team Beheer 
aangeschaft. 

CloD: De dbbr zal twee complete pakketten en een losse dame en heer plaats bestellen.  

Een ticket gaat naar de dame en heren kampioen van de ranking. Daarnaast gaat er ook 
ticket naar de dame en heren kampioen van de gesloten bollenstreek. 

7. Rondvraag. 

Petra onderwater vraag over jeugdspelers die meedoen aan de competitie? 

Bedoeling is dat de ouders een brief sturen naar het bestuur waarin staat dat geen 
bezwaar hebben dat hun kind in bargelegenheden komen etc… 

8. Sluiting. 

Met een woord van dank voor een ieders inbreng sluit de voorzitter de algemene leden 
vergadering.
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