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    Notulen jaarvergadering Regio 55+ competitie.
Gehouden op:
vrijdag 11-02-2022, 10:12 tot 11:45 uur
in de kantine van ETV de Helster te Elst

1 Presentielijst
Aanwezig:
Beekhuizen-Johan Hofstede;
de Hoge Wick-Joop Meulenbeek;
de Laak-Gerard Tegel;
Leuth-Geert Rutten;
Elden-Nout Weeda;
de Groenekamer-Allard van der Burg;
Haanenbergh-Helmien Jansen;
Huissen-Antoon Janssen;
Malburgen-Otto van Hunen;
Presikhaaf-Joop Dahles;
Rapiditas-Wil van Hal;
Vormer-Henk Hijmans.
Afwezig: met kennisgeving:
de Hoogkamp-Henk Lesterhuis;
Heumen-Geurt van Wakeren.
Afwezig: zonder kennisgeving:
ALTB; Doornenburg; Lindenholt;
Schaarsbergen; de Helster.

2 Opening
Vz. Opent de vergadering en heet allen van harte welkom en hij stelt het nieuwe bestuur voor met
Piet Riemens als secretaris en webbeheerder en Wim van der Maten als voorzitter.
De afgetreden bestuursleden per 18 november 2019 Geert Sanders en Otto van Hunen worden met veel
respect bedankt voor hun leiderschap van vele jaren voor deze Regio 55 + tennis competitie.
Het beheren van de website met de uitslagen en standen is in handen van de secretaris Piet Riemens.

Het bestuur heeft een versnapering met een kop koffie aangeboden aan alle aanwezigen.
De versiering middels vlaggetjes voorzien van het 55+ logo is bedacht en uitgevoerd door Piet Riemens,
een pracht gebaar, daarvoor dank.

Gevraagd aan de vergadering om in de toekomst ernstig zieke en ontvallen teamleden te melden aan
het bestuur.

De kantine bezetting is bedankt voor de geweldige service.

3 Verslag 18-11-2019
Zowel tekstueel als inhoudelijk waren er geen opmerkingen waarmee dit verslag is goedgekeurd.

4 Financien
Sinds de aanstelling van het nieuwe bestuur beschikt zij op dit moment niet over enige financien, de
aanwezige clubvertegenwoordigers delen de vergadering mede dat nagenoeg alle clubpenningmeesters
begin 2020 zijn gevraagd de eenmalige verhoging van € 30,- over te maken, dit is gedaan aan het
vorige bestuur. De vergader Vz. zal hieromtrent navraag doen.
De Vz. deelt mede privé de navolgende uitgaven te hebben gedaan:
29-11- 2020 (website-2021)         € 102,40
9 -11-2021   (website-2022)       € 102,40
25-05-2021 (comissie overleg te Elst)   €     1,50
29-07-2021 (comissie overleg te Elst)   €   10,65
5-10-2021 (comissie overleg te Arnhem) €   22,00
8-02-2022 (comissie overleg te Arnhem) €   12,50
Totaal prive betaald    €  261,45

Joop Dahles (TV Presikhaaf) en Joop Meulenbeek (TV De Hoge Wick) hebben over de hierboven ge-
noemde uitgaven een controle uitgevoerd en goedgekeurd.
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Piet Riemens zal trachten de betaling van Euro 102, 40. voor de website te verlagen.

Otto van Hunen deelde mede dat in het verleden uit deze contributie-bijdrage ook een etentje voor het
bestuur met aanhang betaald mocht worden.

De voorgestelde Euro 20 als inschrijving per vereniging is goedgekeurd.

De vz. vraagt om de betaling van deze contributie-bijdrage uiterlijk eind maart overgemaakt te krijgen op
de speciaal voor de 55+ competitie geopende ING bank rekening t.n.v.:
W.H.J. van der Maten,
NL62INGB0001628213

5 Vasstellen speeldata:
Voorjaarscompetitie  : 15, 22, 29 april en 6, 13, 20, 27 mei.

Najaarscompetitie     : 19, 26, augustus en 2, 9, 16, 23 en 30 september.

Deelnememende verenigingen dienen voor eind februari het aantal teams te melden aan de Vz.

Op dit moment zijn het aantal deelnemende teams bekend. Als volgt:
ALTB 2, Beekhuizen 2, de Helster 2, de Hogewick 3, de Hoogkamp 1, de Laak 1, Leuth 1,
Doornenburg 1, Elden 2, de Groenkamer 3, Haanenbergh 2, Heumen 1, Huissen 1, Lindenholt 1, Malbur-
gen 2, Presikhaaf 6, Rapiditas 1, Schaarsbergen 1, Vormer 2.

6 Evaluatie najaarscompetitie 2021
Ooij en Gelenberg hebben zich als team teruggetrokken, zij hebben niet voldoende deelnemers, Door-
nenburg is door tussenkomst van Joop Dahles voor Gelenberg in de plaats gekomen.

Indeling van Doornenburg en Malburgen zal in de komende competitie worden herzien.

Beekhuizen, de Helster en Elden beschikken over 1 team minder in de komende competitie.

Besloten is om bij het niet spelen van een wedstrijd de stand 5-3 zoals aangegeven in het regelement te
handhaven er zal echter door de clubvertegenwoordigers verzocht worden de niet gespeelde wedstrijd
toch wel voor de volgende speelvrijdag in gehaald te hebben.

Over deelneming van dames is de vergadering duidelijk, het regelement schrijft voor dat in uitzondering
een dame mag deelnemen in deze mannen competitie echter de handhaving hiervan kan flexibel worden
toegepast dit op verzoek van Henk Hijmans van TC Vormer en is door de vergadering goedgekeurd.  

De standen doorgeven via de website is goed verlopen, er heeft zich geen noemenswaardig probleem
voorgedaan. Het verzoek is wel om op de geplande speeldag de uitslag (of de uitgestelde datum, max. 1
week) door te geven.

Hogewick verzoekt om in de voorjaars competitie altijd twee (2) van hun teams gelijktijdig uit te laten spe-
len dit vanwege werkzaamheden op hun park. Tijdens de indeling zal hier rekening mee worden gehou-
den.

Otto van Hunen stelde voor om groep 1 en 2 de uit en thuis wedstrijden tegen hun tegenstanders te laten
gebeuren in de voor en najaars-competitie, hier zal rekening mee worden gehouden.

De Vz. stelt voor om 1 maal per jaar op een nader te bepalen park een dag met alle teams bij elkaar te
komen, een toernooi te spelen, een lunch zal verzorgd worden. De vergadering vindt dit ook een goed
idee, maar dat het pas na het najaarsdeel van de competitie moet gebeuren. De Vz. zal een plan uitwer-
ken en dit ter goedkeuring aan de clubvertegen-woordigers voorleggen.

11.45 uur einde vergadering.

De volgende vergadering wordt op een later tijdstip bepaald.

Opgemaakt door Wim van der Maten


