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ALV
9 maart 2011: 19.30 uur, Lipkenszaal.
Opening
1. Opening 19:50
2. Aanwezigheid
Bestuur, Iris vL, Line, Sven, Peter F, Teun, Paul v S
3. Agenda
11a. Coach licenties
18a. Uitschrijven lid
10b.Tenues
4. Notulen
Notulen vorige ALB goedgekeurd.
5. Ingekomen stukken
Geen.
6. Mededelingen
D3 heeft nieuwe tenues
Bestuurlijk
7. Sportkaarthouders; meer leden, meer rechten
Punch heeft 11 meer sportkaarthoudende leden. Wellicht kan het SC
ons meer zaaltijd aanbieden.
8. Samenwerking met SnC
Gaat goed. De contacten zijn goed. Het is nog even wachten op de
resultaten van de finetuning en dan gaat het bestuur met het SC om
te tafel zitten voor het sponsorcontract.
9. H1 commissie
Er komt een H1 commissaris. Deze persoon (Jurriaan) zal de
tussenpersoon zijn tussen het bestuur en H1. Hoe dit precies ingevuld
gaat worden, wordt de komende weken bekend.
Cursussen
10. F-cursus
We hebben 12 nieuwe F-scheidsrechters. Bovendien komt er een
plan voor interne cursussen om te fluiten om het niveau van onze fscheidsrechters omhoog te krijgen.
11. E-cursus
Als een team hoger wil spelen, dan moeten ze zelf de Escheidsrechters regelen. Er komt binnenkort een mogelijkheid aan om
de cursus te gan volgen.
11a. Coach licenties
Voor het komende jaar moet er een oplossing zijn voor het probleem
dat D1 heeft, omdat ze geen coach met licentie hebben.
Financiën
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12. Afrekening 2009-2010
Bankrekeningen van Punch worden te random gebruikt, wat het
onoverzichtelijk maakt. Bovendien rijst de vraag of het zin heeft om
meerdere rekeningen te hebben.
Er is een post ‘renteafschrijving’ dat om de zoveel tijd wordt
afgeschreven. Niemand weet wat het is. Daar moet naar gekeken
worden.
De gegevens van wanbetalers moeten echt 5 jaar lang vast
gehouden worden.
De kas is goed bijgehouden.
De afrekening voor 2009-2010 is goedgekeurd!
De volgende keer moet de KasCo al eerder aangesteld worden,
zodat het bij de eerste ALV van jaar de nieuwe begroting
gepresenteerd kan worden, ipv in maart.
13. Vaste activa; tenueplan
Het oude tenueplan dekt de kosten bij lange na niet. Dat moet
veranderen. Maar omdat het shirt bezit blijft van Punch, ookal heeft
een speler 5 jaar lang de tenuebijdrage betaald, is het niet eerlijk het
helemaal kostendekkend te maken.
De penningmeester komt met een nieuw plan.
14. Verhogen contributie bij NIET automatische incasso
Er komt een verhoging van 2,50 euro voor het niet betalen via
automatische incasso. Dit om mensen er toe te bewegen dat wel te
doen, omdat dat veel tijd scheelt. Uitzonderingen zijn buitenlandse
studenten die zeker geen nederlandse rekening hebben.
15. Boete systeem
Er is een nieuw boete systeem en dat staat op de website en die is
goedgekeurd.
16. Tegemoetkoming scheidsrechters en coaches
Er komt een potje beschikbaar waar coaches en scheidsrechters een
deel van hun gemaakte kosten uit terug kunnen vragen. Meer info
hierover is te vinden op de website.
17. Overzicht financiën tot nu toe 2010-2011
Uit het halfjaarlijkse overzicht blijkt dat de financien op dit moment in
orde zijn. Er is minder contributie geind van de Rayonspelers dan
begroot, doordat er minder rayonleden zijn ingeschreven bij de bond,
maar meer contributie geind van de traindend leden. Er zijn meer
boetes geind dan begroot, door een strenger doorbereken beleid, De
boetes die punch heeft gekregen van de bond zijn over het algemeen
niet hoger dan begroot. Er is een klein verlies geleden (iets meer dan
30 euro) op het afgelopen feest, maar de verwachting is dat het
volgende feest winst op zal leveren, zodat dit weer wordt recht
getrokken. De totale balans voor de activiteiten is positief.
18. Finetuning
De bedoeling van het Finetuning project van het sportcentrum is om
ervoor te zorgen dat er geen sportverenigingen onder het gemiddelde
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niveau zitten qua bijdrage van het sportcentrum. Als bijvoorbeeld
andere verenigingen gemiddeld veel goedkoper de zaal kunnn huren,
dan gaat het SC daar naar kijken.
Uit ons onderzoek is gebleken dat we met veel zaken boven het
gemiddelde zitten (positief). Alleen het aantal spelers per training per
veld is aanzienlijk hoger dan gemiddeld. Hopelijk kan het SC hier iets
aan doen.
18a. Uitschrijven lid
Het lid dat dient te worden uitgeschreven is Lodewijk van Eeghen. Hij
is niet bereikbaar, niemand weet wie het is, maar staat wel
ingeschreven. Na een stemming is besloten hem uit te schrijven.
Activiteiten
19. Owee commissie
Er moet een OWEE commissie gevraagd worden. Paul van S. wil het
doen.
20. Ongeplukt toernooi
Jaspter, Gözde en Lisanne organiseren dat op 8 mei.
21. IT13
Het thema van dit jaar is “13.. I want to play a game”
Voorzitter – Paul van Sommeren
Secretaris – Liona van Kuijkhoven
Penningmeester – Line Bergfjord
Eten en drinken – Noor Smit
Feest commissaris – Kenan Güzel
Wedstrijdsecretaris – Peter Flink
De organisatie loopt goed. Alleen voor de vrijdag is er nog geen
locatie voor het feest.
22. Punch activiteiten
Sluiting
23. WVTTK
24. Rondvraag
25. Sluiting 22.23
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