Verslag afgevaardigde vergadering

Secretaris:
Bart de Wijs
Extra vergadering op Zondag 19‐04‐2015 (Cafe ‘t Steegje)
Aanwezigen:
Peter Stoop, Wilfried de Wijs en Bart de Wijs (OMBC), Hans Dickens en Lia Gommers (Hoekske), Pierre
Huijbregts en Gijs Smulders (Hart), Mark van Groezen (Steegje), Adam Segeren (Amerhal), Peter Tuik
(Hof van Holland).
Afgemeld:
Theo Verhoeven (OMBC), Ad van Dongen (Hof van Holland), BV de Tijd
Afwezigen:
BV de Veermannen, BV K.O.T., BV Vriendenkring, BV Freggels, BV Diepstraten, BV Vriendenkring, BV
Excelsior.
1. Door afwezigheid van de voorzitter en vicevoorzitter opent de secretaris vergadering.
2. We hebben één agendapunt en dat is de stemming, na raadpleging van de achterban, over het
voorstel zoals vastgesteld in de vorige afgevaardigde vergadering na aanleiding van de brieven
van BV hof van Holland en BV ’t Steegje. Dit voorstel luidt als volgt:
o De competitie (Libre en driebanden) zal evenredig worden verdeeld in 4 klasse waarbij
de teams ingedeeld worden op basis van hun team gemiddelde. Bij de team opgaves is
het niet meer mogelijk om reserves aan te geven wat betekent dat het team
gemiddelde wordt bepaald door alle opgegeven spelers.
3. Voordat we tot stemming overgaan, geeft de secretaris nog even ter verduidelijking aan hoe de
stemming in zijn werk gaat en wat de stemgewichten zijn.
o Tijdens de stemming kan elke vereniging één stem uit brengen (voor, tegen of
onthouding).
o Deze stem wordt met het stemgewicht van je vereniging vermenigvuldigd.
o Verenigingen die niet vertegenwoordigd zijn kunnen niet mee stemmen, dit wordt
automatisch een onthouding.
o Een schriftelijke volmacht van een vereniging aan een andere vereniging moet voor de
stemming aan het bestuur worden overhandigt.
o Een voorstel kan na stemming alleen worden aangenomen bij volstrekte meerderheid,
met in achtneming van het stemgewicht.
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4. Ter info het stemgewicht van alle verenigingen voor 2014‐2015 is als volgt:
o 't Hoekske
7
o 't Hart
6
o Hof van Holland
6
o 't Steegje
5
o de Tijd
4
o Freggels
4
o Diepstraten
3
o K.O.T.
3
o Amerhal
2
o Vriendenkring
2
o Excelsior
1
o Veermannen
1
5. Het maximaal mogelijke stemgewicht is de som van alle verenigingen, te weten 44.
6. Na stemming is dit de uitslag;
o Voor zijn:
 't Hoekske
7
 't Hart
6
 Hof van Holland
6
 't Steegje
5
2
 Amerhal
o Tegen zijn:
 Niemand
o Onthoudingen:
 de Tijd
4
 Freggels
4
 Diepstraten
3
 K.O.T.
3
 Vriendenkring
2
 Excelsior
1
 Veermannen
1
7. Dit betekend dat er 26 voor zijn, 0 tegen en 18 onthoudingen, het voorstel is dus aangenomen.
8. Hiermee sluiten we deze extra vergadering, er zijn geen verdere vragen of acties.

