Notulen jaarvergadering 12 mei 2018
Aanwezige verenigingen:
- Levitas
- Sportclub HLC
- Attila Houten
- GTV Kesteren
- Hellas Tiel
- Keizer Otto Naarden
Afmeldingen verenigingen:
- Turn Totaal

Commissie
Binnen de commissie zijn er een aantal personen die aftreden. De volgende commissieleden hebben
hun commissie schap opgezegd:
- Michiel Jansen
- Viola Noback
Daarnaast heeft Koen Deckers aangegeven een stap terug te doen en/of te gaan stoppen. Dit wordt
in de laatste vergadering van de commissie verder besproken.
Naast diegene die aftreden zijn er gelukkig twee nieuwe aanmeldingen gekomen. Aangezien
niemand bezwaar had, gaan de volgende leden zullen de commissie versterken:
- Tom Boer
- Jasper Bootsma
Gezien de afzeggingen en nieuwe leden ziet de commissie voor het seizoen 2018 – 2019 er als volgt
uit:
- Paula Ruitenbeek
- Sebastien Hoek
- Lizette Kamphorst
- Tom Boer
- Jasper Bootsma
- Koen Deckers (onder voorbehoudt).
Er blijft nog wel een vacature voor de functie als penningmeester open staan. Marcel heeft dit
seizoen wel aangegeven dat er geen penningmeester nodig is. Dit komt doordat de KNGU alle
financiële dingen regelt. Alleen is dit seizoen wel gebleken dat er wel iemand nodig is voor deze
functie.

Financiën
Tijdens de jaarvergadering is aangegeven dat wij momenteel geen financiële informatie hebben over
het seizoen van 2017-2018. Dit komt doordat de KNGU de informatie zelf nog niet heeft. Het is
hierdoor onduidelijk of wij als rayon actie moeten ondernemen.
Wat wel inzichtelijk was waren de kosten die vanuit de commissie gedaan zijn. De meest opvallende
bedragen zijn tijdens de vergadering besproken.
Tot slot zijn er vanuit de commissie nog wel wensen voor het rayon. Tijdens de wedstrijden is
opgevallen dat er bijna nergens een 20 cm matje aanwezig is voor de wedstrijden. Dit zouden wij als
commissie graag aan willen schaffen. De commissie zorgt er dan voor dat het 20 cm matje bij de
benodigde wedstrijd aanwezig is.

Evaluatie seizoen 2017-2018
Vanuit de commissie zijn er een aantal punten goed gegaan dit seizoen. Echter zijn er ook
verbeterpunten naar voren gekomen. In de notulen worden de verbeterpunten kort maar krachtig
benoemd:
- Juryleden dienen eerder informatie te ontvangen;
- Wedstrijdinformatie moet eerder verstuurd worden.
Er is aangegeven vanuit de commissie dat het een opgaven blijft om de juryleden op tijd te
informeren. Dit komt doordat er maar een klein groepje is dus op bepaalde niveaus mag jureren. Wel
was er weer een discussie over de verenigingen die geen juryleden aanleveren. De conclusie was dat
de KNGU meer cursussen moet gaan organiseren om alle verenigingen de kans te kunnen bieden om
een jurycursus bij te wonen. Alleen is het grootste probleem dat een jurycursus alleen maar geld kost
voor de KNGU.
Samenvattend voor de commissie is dat volgend seizoen de informatie voor verenigingen en
juryleden eerder gecommuniceerd worden.
De commissie heeft aangegeven dat wij volgend seizoen na de inschrijfdatum alles willen inplannen.
Dit zou betekenen dat de informatie alleen voor de eerste wedstrijd kort dag gaat worden, dit gezien
de uiterste inschrijfdatum.

Aanmelden organisatie wedstrijden 2017-2018
De volgende verenigingen hebben zich aangemeld om een wedstrijd te organiseren:
- Hellas Tiel
Ook zal de commissie ervoor zorgen dat er een wedstrijd op zaterdag plaats vind. Alleen is dit elk jaar
wel weer een uitdaging. Voor als nog is het gelukt om dit jaar één plaatsing wedstrijd op zaterdag in
te plannen. Daarnaast zal er één op zondag plaatsvinden.
Ook is er nog een uitdaging voor zaterdag 6 of zondag 7 april. Er is namelijk nog geen zaal en
verenigingen gevonden die deze wedstrijd wil organiseren. Naast de wedstrijd van 6 of 7 april is ook
de teamwedstrijd nog niet gepland. Wel is er tijdens de jaarvergadering aangegeven om deze
wedstrijd aan het einde van het seizoen te houden.
Verder is er afgesproken dat er komend seizoen een vergoeding zal komen voor de juryleden. Dit
wordt niet een VVV-bon t.w.v. van EUR 5,- maar een Bol.com bon t.w.v. EUR 5,-. Dit wordt gegeven
aan een jurylid die per dagdeel jureert.

