Notulen ALV Delta Impuls d.d. 13-06-2019
Aanwezig: Patrick Hankel, Danielle Engels, Sabyna Rosema, Marijke Rosema, Hans
Vlig, Sander Derkx, Feddy Minkes, Sjoerd Spoelstra, Joop Koot, Bowe Koot, Remco
de Boer, Arnoud Hofman, Kosto Veninga, Jan Zwier, Trynstsje van Ommen, Robert
Jansen, Jan Zuur, Reino Wijnsma, Peter Langen Pim Advocaat.
Afwezig mkg: Christine Peterson, Wadse Temme
2. Er zijn twee toevoegingen, shirts bij punt 6 en Bowe bij punt 7.
3. Notulen:

punt 3 Kosro moet zijn Kosto
Punt 9e ix, dit punt is vergeten uit te voeren, blijft bij Reino liggen.
Punt 9e xi, ouder/kind toernooi, is dit geweest? Nee, te drukke agenda.
Marijke Rosema en Inge Hordijk gaan dit oppakken.
Punt 10: Friese Kampioenschappen komende twee jaren wordt dit
georganiseerd door Buitenpost.

4. Bestuurszaken: a.i. Toernooi commissie, nog geen gegadigden. Wederom een
oproep wie hierin wil dit doen. Remco de Boer wil we overdag
ondersteunen, maar door werk niet ’s avonds beschikbaar.
a.ii. Gedragsregels, zijn niet gelezen en komen volgend jaar terug.
Bij volgende agenda worden deze meegezonden.
Reino zou meehelpen, maar is hierin niet betrokken, gaat weer
Terug naar stuurgroep.
a.iii. Beleidsplan, we willen niet terug naar Oudeschoot ivm slechte
accommodatie en te ver van Heerenveen. We zijn nog
aan het rondkijken. In Haskerdijken kunnen we niet groeien en
willen terug naar Heerenveen, met een eigen plek waar we niet te
gast te zijn.
Haskerdijken geeft geen clubgevoel/sfeer om gezellig te blijven
zitten.
We staan open voor nieuwe ideeën, meld je bij het bestuur.
b.i. Haskerdijken:
Joure: gaat gestaag, 7 leden en kosten worden gedekt. De tijd nekt een
Beetje, pas vanaf 20.15. Streven is nog steeds jeugdleden te
werven.
Steenwijk: zijn van 9 naar 12 leden gegaan, 4 jeugdleden. Twee nieuwe
tafels, totaal is nu 5. Momenteel 3 kijkers, nav een
krantenartikel. Kosto geeft training en Peter helpt hem. Kosten
worden gedekt.
Er moet worden gesplitst, maar hoe of wat en of we meer uren
krijgen weten we nog niet.
5. Financiën: a. Jaarrekening: Patrick ligt het toe, zaalhuur en bondsafdracht zijn de
grootste kostenposten.
Verzekering, zijn Steenwijk en Joure dan ook
verzekerd?
b. Kascommissie: Arjan en Robert, geen rare dingen in het kasboek
gevonden en is dus akkoord bevonden.

Volgend seizoen willen Robert en Reino het wel doen. Arjan
wordt even gevraagd.
6. Wedstrijdzaken: a. driegames, dit gaat geen vervolg krijgen. Het heeft geen
meerwaarde en beperkt speelplezier.
Tijdwinst was slechts 3 kwartier.
b. competitie, jeugd, Peter benoemt de rankings, er zit een
stijgende lijn in de resultaten.
senioren, Peter benoemt alle rankings en
resultaten.
Danielle geeft notulering over aan Robert.

Robert: Notulen ALV d.d. 13/6/19
6 c start nieuw seizoen:
Begindata Steenwijk en Joure is bekend. Heerenveen is niet bekend, eerste 3 weken is de zaal in
verbouwing (plafondverlaging). De maandagen kunnen we naar Joure, de donderdagen is nog niets
over bekend.

6 d Verslag jeugdcommissie
Arnoud doet verslag van de jeugdactiviteiten 2018-2019
Jeugdleden stromen door naar de senioren
In herfstvakantie meegedaan aan megasportdag, heeft kaartjes Heerenveen tegen Utrecht
opgeleverd.
Begin januari jeugdtoernooi geweest
FK in Dokkum: sportief en gezellige sfeer onderling

6 e Vaststellen competitie
Teamindeling bekend. Veel reserves, ook Johan Ooms. Die heeft nekhernia.
6 f tenues
Jan Zwier vraagt of er katoenenshirts zijn, de zijne neemt geen zweet op. Volgens Peter zijn die er,
wordt vervolgd. Tryntje wil juist de synthetische versie.
“punt Bowe”: clubwebsite verandert. Nieuwe look, makkelijk programma. Ziet er goed uit.

7 b “Peter Langen
Peter stopt op de ALV juni 2020. Vraag is wie hem wil opvolgen. Peter gaat een overzichtje maken
met hetgeen hij nu doet zodat een eventuele vervanger hier weet van heeft.

7 c Voorstel trainingsavonden
Voorstel: jeugdtraining wordt met half uur ingekort ode donderdag.
19.30 – 20.30 seniorentraining
20.30 – 21.30 techniektraining
Maandag of donderdag de trainingsavond: donderdagavond.
Wel of niet doorgaan met training? Unaniem: wel

Vorm? Senioren van 20.00 uur tot 21.00 uur, daarna vrij spelen? Nee. Zwier model: jeugd blijft zo,
senioren 2 x 3 kwartier (schema en techniek)

7 Toernooien
Wie helpt organiseren, wie stuurt door? Wie wil toernooicommissie?
Sander en Marijke willen helpen alert te zijn en door te sturen. En beiden willen toernooien
organiseren.
8 PR commissie
Wie wil mee helpen organiseren om te zorgen dat clubkas gespekt wordt?
Robert denkt er over na.
Er wordt ook opgeroepen tot co sponsoring.
Sander wil wel co sponsor worden.
9 Clubblad
Arnoud blijft dat doen en oogst applaus.
10 Rondvraag
Reino: Caroline is nog lid? Robert meldde dat hij met Caroline op zoek is naar een nieuwe zaalruimte.
Tot 1/7. Is het een idee om Caroline te benaderen weer lid te worden nu trainingsopzet verandert?
Hans: kan team 2 of het team na het 1e team op de zijkant spelen, dichtst bij de deur naar de
kantine? Hans heeft last van geloop langs de tafel.
Deurdranger op de deuren om toeloop te minimaliseren, aanvragen.

