
 
 
Besluitenlijst bestuursvergadering, gehouden op 30 augustus 2017 

 

• Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 11 augustus zal worden 
geplaatst in het clubblad van oktober. 

• De portefeuille recreantenzaken wordt toegevoegd aan de bestuurstaken 

• De portefeuille kantinezaken wordt toegevoegd aan de bestuurstaken. 

• De functieverdeling binnen het bestuur wordt als volgt vastgesteld: 
 
o Kees Boer 

• vicevoorzitter; 

• (gedeeld) portefeuillehouder 
recreantenzaken. 
 

o Lucia Brouwers: 

• eerste secretaris; 

• portefeuillehouder kantinezaken; 

• coördinatie kantine verenigingsdagen 

• coördinatie lief en leed  
 

o Cees de Heij:    

• penningmeester;  

• portefeuillehouder kantine inkoop. 
 

o Hans van der Spek:   

• tweede secretaris;  

• portefeuillehouder 
evenementencommissie; 

• (gedeeld) portefeuillehouder 
recreantenzaken;  

• coördinatie kantine externe 
evenementen; 

• advertentieverkoop. 
 

o Tineke Walvis:   

• portefeuillehouder wedstrijdzaken; 

• portefeuillehouder PR en 
Pointeursnieuws. 
 

o Gerard Koreman:   

• portefeuillehouder Technische zaken 
en onderhoud;   

• aansturing schoonmaakploeg. 
 
o Peter van Waaij:    

• voorzitter;  

• tweede penningmeester a.i. 



 

• De mensen die nu in commissies zitten zullen opnieuw benaderd worden met 
de vraag of zij aan deze commissies deel blijven nemen. 

• Een voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement zal worden 
uitgewerkt door Hub Schraven, Gerard Koreman en Peter van Waaij. 

• Een besluitenlijst van elke bestuursvergadering zal in Pointeursnieuws en op 
de website geplaatst worden. 

• Voor te stellen meerjarenbeleid en/of beleidsplannen zullen alleen aan de 
Algemene Vergadering voorgelegd worden indien voorafgegaan door een 
schriftelijke (email) uiteenzetting van deze plannen. 

• De wedstrijdcommissie wordt gevraagd een voorstel met betrekking tot de 
invulling van het wedstrijdbeleid vanaf NPC-editie 2018/2019 te maken. 

• De teamindeling zoals overeengekomen in een bijeenkomst van NPC-
deelnemers, gehouden op 29 augustus 2017 wordt overgenomen. In de NPC 
zullen de hierna genoemde teams in de volgende divisies uitkomen (indeling 
en plaatsing geldt voor NPC-editie 2017/2018): 

o Derde Divisie: team 1,  
bestaande uit o.a. Gerard Koreman, Erik Vorstenbosch, Hannie van 
Lienden, Jan van Lienden, Wil van Lokven, Serdo Verbanac en Bert 
Remmerswaal. Aanvoerder: Erik Vorstenbosch.  

o Vijfde Divisie: team 2,  
bestaande uit o.a. Herman van Beek, Pnella van Beek, Jan van 
Haastert, Veroni van Haastert, Klaas Vonk, Gerie Vonk, Peter 
Sloothaak en Wim van Egmond. Aanvoerder: Peter Sloothaak 

o Vijfde Divisie: team 3, 
bestaande uit o.a. Hans van der Spek, Rietje Buitenhuis, Bart 
Stokhuijzen, Margriet Stokhuijzen, Wim Verboom, Sonja van der Spek, 
Mohamud Mohamed Ali en Cees de Heij. Aanvoerder: Hans van der 
Spek 

o Vijfde divisie: team 4,  
nader te formeren. 

• Met team 1 zal gepraat gaan worden over technische begeleiding.  

• Voor de cursus wedstrijdleider zullen de volgende personen bij de NJBB 
aangemeld worden: Theo Gijtenbeek en Tineke Walvis.  

• Voor de cursus scheidsrechter zullen de volgende personen bij de NJBB 
aangemeld worden: Hannie van Lienden, Christ Sins, Frans Walvis en Cees 
van Leijden. 

• Vervanging van verlichting in de hal zal vooralsnog voorlopig beperkt blijven 
tot aanschaf van lampen. Armaturen zullen nog niet vervangen worden. 

 

 
 


