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ALV + TC
21 september 2011: 19.00 uur, Snijderszaal EWI.
Opening
1. Opening
Om 19.29u.

2. Aanwezigheid
Sylvia, Dimitris, Amber, Marije, Misha, Line, Nina, Alexandru, Liona, Victor, Junior, Eline,
Marc, Noor P.

3. Agenda
13 a. Vaste activa.

4. Notulen
Rectificatie: Boete voor leden die zelf hun contributie overmaken terwijl ze wel een
Nederlandse bankrekening hebben mag niet volgens de wet. Dit gaat dus niet door.
Notulen goedgekeurd.

5. Ingekomen stukken
Geen.

6. Mededelingen
Lisanne doet vanuit Vietnam de groetjes. Dank je wel Lisanne!

Algemeen
7. Grootte vereniging
Op dit moment hebben we 240 leden, dat zijn er nu al 18 meer dan vorig jaar. Er is een
nieuwe trainingsschema gemaakt wat beter aangepast is aan de leden. Als daar problemen
mee zijn horen we het graag.

8. TU-Sponsorcontract; toelichting veranderingen
Er is één extra sportkaarttrainer: Alex, hij fluit wedstrijden voor Heren 1. Hij heeft echter al
een sportkaart dus daar wordt iets nieuws voor bedacht. Er wordt gekeken of een E-cursus
(qua zaal maar ook de cursus zelf) ook opgenomen kan worden in het sponsorcontract.
Punch heeft meer trainingsuren gekregen omdat we afgelopen jaar meer sportkaardleden
hadden dan het jaar daarvoor. In ’t contract staan 13 teams, op dit moment zijn er maar 12.
Omdat er wellicht na de kerst een Dames 3 komt, blijft het in het sponsorcontract staan als
13 teams.

TC
9. Teamindeling komend jaar
Er is één normaal Punch team minder dan vorig jaar, daar is een DSC team voor in de plaats
gekomen. Voor dat team gelden dezelfde regels als voor het Virgiel team. Als blijkt dat ze
moeite hebben met de opkomst bij wedstrijden kunnen ze evt. samen gaan met het Virgiel
team. Het DSC team heeft gevraagd of ze mee mogen trainen, op dit moment wordt gekeken
of en wanneer dit kan.
Er is nu een probleem met o.a. trainend leden die niet op de goede tijd komen om te trainen.
Trainers mogen ze wegsturen als ze op de verkeerde training komen als het veld te vol is.
Sommige trainend leden mogen wel meetrainen met competitieteams bijvoorbeeld omdat ze
geen uitdaging vinden in de ‘beginnerstraining’ die aan de trainend leden wordt gegeven.
Marije wil dat er een lijst komt met namen, wie er wanneer mag trainen, zodat er zowel voor
spelers als voor de trainers meer overzicht is. Dit doet Victor.
Sommige trainend leden willen meer betalen zodat ze twee keer per week mogen trainen. Dit
is alleen mogelijk als er plek voor ze is op het veld.
Dat er in de tentamenweek veel minder mensen naar de training komen blijft een probleem,
hier is echter niet veel aan te doen.

10. Tenues
Eline heeft verschillende mogelijke tenues uitgezocht aangezien Nike gestopt is met
basketballtenues. Er komen drie nieuwe tassen.
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Princess zou een slechte kwaliteit tenues zijn. De duurdere tenues zouden meer tenuekosten
met zich mee kunnen brengen voor de leden. Een mogelijkheid zou zijn om in plaats van dat
je een tenueset leent er een koopt (bijvoorbeeld via een contract met Maltha Sport, altijd
zelfde bedrukking en zelfde tenue). Als je dan binnen een jaar weer weg gaat kun je je shirt
weer aan Punch verkopen, Punch kan het tenue dan weer doorverkopen aan een nieuwe
student voor een goedkopere prijs. Hier wordt later nog over nagedacht.
Stemming voor tenues:
Blanco: 1 stem
Spalding: 7 stemmen
Kix: 5 stemmen
Molten: 2 stemmen
N.B.: Het was mogelijk meerdere stemmen uit te brengen.

11. Trainers en coaches
Dames 1 heeft een nieuwe coach: Peter van der Wijden.
Sven & Tim zijn gestopt als coach, Amber en Dimitris zijn nieuw.
Er wordt op dit moment gekeken naar mogelijke opvolging voor Jan, bijvoorbeeld Virgil (of
Rob).

12. Scheidsrechters
Remus fluit dit jaar niet meer voor ons, maar voor DAS. Alex neemt dit nu over.
Scheidsrechters voor heren 2 en dames 1 blijft nog steeds een probleem. Bert Roelofs fluit
nu voor dames 1, maar dit is een tijdelijke oplossing. Jurriaan staat ingeschreven voor heren
2, maar dit was alleen zodat heren 2 competitie kan spelen. Dit probleem komt elk jaar terug.
Punch biedt een E-cursus aan voor dames 1 en heren 1 en 2 zodat we dit probleem voor de
toekomst verhelpen. Dames 1, heren 1 en heren 2 willen we daarom vanaf nu verplicht
stellen een E-cursus te doen, op de kosten van Punch. Hier moet over gestemd worden. Er is
unaniem voor dit besluit gestemd, en het is dus aangenomen.
De mail die Junior voor de scheidsrechters ontvangt moet door worden gestuurd naar de
scheidsrechters omdat de bond dit niet (goed) doet.
Verder worden er nog steeds E-cursussen aangeboden voor mensen die uit zich zelf graag
willen. We bevelen een E-cursus voor heren 3 sterk aan, aangezien zij vaak ook deels
doorstromen naar hogere teams.
Alex wil graag helpen om mensen meer ervaring in fluiten te geven en meer te leren, bijv. 1x
per maand. Voorwaarde is wel dat er genoeg mensen zijn. Het is belangrijk dat de Fscheidsrechters binnen Punch meer ervaring krijgen en meer leren. Nu is het niveau te laag.

Financiën
13. Afrekening 2010-2011
a. Vaste activa
De eindafrekening is nog niet af. Zo moeten onder andere de Punch ballen nog op de
eindafrekening. Beoordelingskosten van de bond waren onverwacht. Er zijn meer boetes
geïnd bijvoorbeeld leden die taken missen. Er komen nog kosten bij voor feestjes. Eline
moet nog een kascommissie vragen.
Er komt twintig euro voor de baskets bij, er kan voor 100 euro een nieuwe basket worden
aangeschaft voor o.a. tijdens de Owee en die wordt in vijf jaar afgeschreven.
De nieuwe aangeschafte tenues van vorig jaar zullen in vijf jaar worden afgeschreven en
zullen en restwaarde hebben van €12,23.

14. Begroting 2011-2012
Aantal leden is veranderd, dat zie je terug in de begroting. Er zijn op dit moment geen
sponsoren maar Eline gaat daar later in het jaar naar op zoek. Er is wat nieuw
wedstrijdmateriaal nodig zoals vlaggetjes. Waarschijnlijk komen er minder Punkr’s dus die
kosten zijn ook lager ingeschat. Misschien gaat de Punkr bijvoorbeeld over in een online
versie.
De bedoeling is een Lustrum potje te maken waar we dit jaar €500,- voor reserveren en
volgend jaar ook nog. Het totaal evenementen draait quitte, maar los van elkaar niet. De
begroting is aangenomen.
Er komt twintig euro voor de baskets bij, er kan voor 100 euro een nieuwe basket worden
aangeschaft voor o.a. tijdens de Owee en die wordt in vijf jaar afgeschreven.

Nieuw Bestuur
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15. Installatie
Lisanne is in Vietnam en Yari in Zürich, die zijn er niet. De functieverdeling is als volgt:
Marc: Voorzitter
Noor: Secretaris
Eline: Penningmeester
Junior: Wedstrijdsecretaris
Victor: Commissaris Technische Zaken
Liona: Activiteitencommissaris

16. Plannen seizoen 2011-2012
Marc wil meer actieve leden en hoopt op een nieuwe oude garde, aangezien veel van de
‘harde kern’ laatste jaar weg zijn gegaan.
Eline wil haar Engels verbeteren, meer verduidelijkingen voor de leden maar ook voor de
volgende penningmeester. Ook wil ze een plan maken voor het Lustrum, en sponsoring
vinden voor Punch.
Junior wil vrienden maken met Eline. Ook is hij er op gebrand voor de komende jaren te
zorgen dat er geen probleem is met E-scheidsrechters. Teams moeten door hebben dat ze
zelf verantwoordelijk zijn voor de scheidsrechters, en dat dat geen taak van het bestuur is.
Hij hoopt dat zijn opvolger minder grijze haren krijgt dan hij.
Victor wil de spelers zo indelen dat iedereen zo goed mogelijk bij zijn team past en dat alle
materialen in orde zijn, net als de training.
Liona wil meer actieve leden en hoopt daar met haar activiteiten veel aan bij te dragen.
Noor wil dat non-actieve leden meer binding met de club krijgen en zich geen
buitenstaanders voelen ten opzichte van de actieve leden.
e
Het 59 bestuur is aangenomen.

Sluiting
17. W.V.T.T.K.
Het nieuwe bestuur heeft kleinigheidjes voor het oude bestuur.

18. Rondvraag
Dimitris: Kan er een overzicht komen van hoeveel tenues per team er is zodat er bij
wedstrijden geen verrassingen zijn?
Amber vraagt of de tenues waar het over ging dit of volgend seizoen betreffen, dat is dit
seizoen.
Marije: Op het inschrijfformulier moet komen te staan dat je een sportkaart moet kopen en
dat je taken krijgt. Er staan wel meer foutjes op.
Ook moet er een tafelcursus komen voor nieuwe leden.
In november/december moet er geëvalueerd worden met DSC hoe het gaat.
Contract met het sportcentrum wordt volgende week getekend.
Misha: Volgende keer moet bij de teamindeling ook de voornamen van de leden, en er staan
nu twee teamindelingen online.
Nina vraagt wanneer de website vernieuwd wordt. Pieter is daar mee bezig en als het goed
is, is die zeer spoedig af. De website moet wel vaker geüpdate worden zodat mensen blijven
kijken. Misschien kunnen we webmasters de website laten beheren.

19. Sluiting
Om 22.17u.
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