ALV
26 september 2010 20.00 uur, kamer 118 in cultuur centrum.
Opening
1. Opening 20:10
2. Aanwezigheid
Bestuur, Yari, Eline, Marc, Lisanne, Sylvia, Segourney, Bart vdh, Paula,
Frans, Line, Misha, David, Elena,
Later: Amber, Frans.
3. Agenda
4. Notulen
5. Ingekomen stukken
6. Mededelingen
Algemeen
7. Grootte van onze vereniging
De vereniging is groter geworden en dat levert met name een probleem
op voor de donderdag training om 17:30. Hier moet een oplossing voor
komen.
- Ofwel 1 training per team
- H6 naar donderdag 22:15
- Trainende leden naar maandag 22:15
Een ander probleem is dat er te weinig tenues zijn. H10 en D3 zitten nog
zonder. Nieuwe heren tenues komen eraan en tot die tijd kunnen ze in de
blauwe tenues van het sportcentrum spelen.
De tenues voor D3 kunnen pas na de kerst worden besteld. Tot die tijd
kunnen ze in de blauwe tenues van het sportcentrum spelen.
8. TU-Sponsorcontract; toelichting veranderingen
Het nieuwe TU-sponsorcontract is getekend. Dit nieuwe contract staat
online. Als we meer dan een bepaald aantal leden hebben, dan kunnen
we meer trainingsuren krijgen, daarom moeten de leden geteld worden.
Marc gaat dit zsm doen.
Pim gaat over de finetuning. Dit houdt in dat het sportcentrum gaat kijken
naar vergelijkbare (studenten) sportverenigingen om te kijken of we gelijk
behandeld worden ten opzichte van die verenigingen.
TC
9. Teamindeling komend jaar
De dames indeling moet duidelijker naar de leden toe gecommuniceerd
worden. Pim gaat er voor zorgen dat het beter gaat.
Helena is niet meer de captain, Paula neemt het over.
10. Trainers en coaches

11. Scheidsrechters
Er komt dit jaar een E-cursus. Van de mensen die daar aan mee willen
doen worden een aantal dingen verwacht (bepaalde wedstrijden fluiten
etc), omdat het niet goedkoop is.
Er komt een scheidsrechters workshop. Waarschijnlijk na de F-cursus,
zodat de kersverse scheidsen ook wat praktijk doen voordat ze een
wedstrijd fluiten voor het eerst.

Pauze van 9.08 tot 9.23
Financiën
12. Afrekening 2009-2010
Teun laat de (voorlopige) afrekening zien. Hij zit er €1,40 naast ofzo over
een heel jaar, dus dat heeft Teun goed gedaan. Er is winst gemaakt dit
jaar.
13. Begroting 2010-2011
Eline en Teun laten de begroting voor het nieuwe seizoen zien. Nu staat
er nog dat er verlies wordt gemaakt bij de evenementen, dus dat moet
wat aangepast worden.
Nieuw bestuur
14. Installatie
De kandidaten zijn: Voorzitter – Lisanne
Secretaris – Marc
Penningmeester – Eline
Wedstrijd secretaris – Sylvia (was dat al)
Activiteiten commissaris – Yari
Na een stemming, en zonder al te moeilijke vragen, zijn de kandidaten
allemaal goedgekeurd en neemt Lisanne de hamer over van Iris.
Oud bestuur bedankt!
15. Plannen seizoen 2010-2011
Marc houdt een praatje over wat de leden kunnen verwachten het
komende seizoen. Het belangrijkste speerpunt is het ‘Punch gevoel’
versterken. Er zijn veel nieuwe leden bij gekomen en dat is goed. Nu
moeten we die leden zien te binden. Dit gaan we doen dmv:
- Minimaal 1 activiteit per maand
- Goede promo voor activiteiten
- Belangrijke leden meer waardering geven
Verder willen we H1 wedstrijden meer promoten en Punch financieel
gezond houden.

Sluiting
16. WVTTK
Het nieuwe bestuur bedankt het oude bestuur met een cadeautje.
- Lisanne geeft Iris een verrekijker, zodat ze de boel nog een
beetje in de gaten kan houden
- Marc geeft Jeroen een pen met notitieblokjes in de vorm van
hartjes, omdat hij Jeroen lief vindt.
- Yari geeft Pim 3 ballen
- Eline geeft Teun een spaarpot en geld
- Iris krijgt nog meer, namelijk een fles wijn van Syl
- Syl is een held en heeft aan waardering genoeg ;)
17. Rondvraag
Segourney wil weten wanneer de contributie wordt betaald. In oktober
18. Sluiting.

