Notulen A.L.V. Pomar 10 oktober 2017

1. Opening
Om even na acht uur heet Perry van der Meer iedereen welkom op de Algemene
Ledenvergadering.

2. Ingekomen stukken
Onze vriendenclub S.V Den Hoorn nodigt Pomar uit op 18 november 2017 om hun 80-jarig
bestaan mee te vieren.

3. Mededelingen
Geen mededelingen.

4. Notulen ALV 11 oktober 2016
De notulen worden vastgesteld.

5. Jaarverslag Secretaris
De maand april moet veranderd worden mei. Voortaan wordt het aantal leden vermeld bij het
jaarverslag.
Het jaarverslag wordt na deze veranderingen vastgesteld.

6. Jaarverslag Penningmeester
De penningmeester geeft een toelichting op het financiële jaarverslag.
Het eindresultaat is licht negatief, maar de baropbrengst compenseert ruimschoots het verlies.
Er vindt geen contributieverhoging plaats.
De huurder heeft korting gegeven vanwege de kou.
De aanwezigen keuren het jaarverslag goed.

7. Verslag Kascommissie
De kascommissie heeft op in september de boeken gecontroleerd en in orde bevonden,
waarop de kascommissie adviseert het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beheer.
De vergadering reageert hier positief op.

8. Verkiezing Kascommissie
Het kascommissie lid John Woestenenk treedt af maar meldt zich met goedkeuring van de
vergadering weer aan als reservelid.
Reservelid Rens ter Veen wordt lid van de kascommissie.
De kascommissie bestaat uit de volgende leden:
Marcus Lohrer
Rens ter Veen
Reservelid: John Woestenenk

9. Barcommissie
Perry bedankt Loek voor zijn inzet. Er klinkt een luid applaus.
Wil Kauffman treedt terug uit de barcommissie.

10. Begroting 2017-2018
De contributie kan gelijk blijven dankzij de baropbrengst.
De huur per avond is verhoogd van € 26,25 naar € 28,00. De huur van de berging is € 25,00
per maand. De posten Senioren en Diversen kunnen worden samengevoegd tot één post.
Vanuit de vergadering zijn er geen verdere op- of aanmerkingen over de begroting zodat deze
wordt goedgekeurd.
11. Jaarverslag Wedstrijdleider
Frits geeft een uitgebreide toelichting op het jaarverslag en bedankt Han voor het plaatsen van
de stukken op de internetpagina.
Rens ter Veen vraagt om de matrix van de zomercompetitie toe te voegen.
Bas von Königslöw heeft een positief debuut gemaakt in Pomar 1.
Met een applaus vanuit de vergadering wordt het verslag goedgekeurd.

12. Prijsuitreiking seizoen 2016-2017
De eindstanden van de interne competitie zijn als volgt:
Groep A
1. Gerbrand Beekman
2. Han Terpstra
3. Perry van der Meer

Groep B
1. Frits Berendse.
2. Peter de Man.
3. Loek Beekman.

Bij de externe competitie zijn de topscorers per team als volgt:
Pomar 2: John Woestenenk.
Pomar 1: Han Nicolaas.

Het snelschaaktoernooi werd verrassend gewonnen door Nadeem Taverne die de snelschaakwisselbeker krijgt uitgereikt.
13: Competitie 2017– 2018 (interne – externe)
De interne competitie wordt in één groep gespeeld, zodat mensen ook de kans krijgen tegen
andere spelers te spelen dan alleen degenen uit hun eigen (A- of B-)groep. Er blijft wel een
splitsing tussen A- en B-spelers, zodat promotie en degradatie nog steeds mogelijk is.
In de externe competitie spelen we weer met twee teams. Yassin Mostfa gaat (als invaller)
met het eerste meespelen.

14. Website Pomar
Han Nicolaas heeft de laatste tijd nagedacht over een andere opzet van de website, zodanig
dat het voor anderen (veel) makkelijker is om content te plaatsen. Na zich verdiept te hebben
in diverse software is zijn conclusie om Wordpress te gaan gebruiken voor de nieuwe website.
Dit heeft wel wat voeten in de aarde, de leden wordt gevraagd een beetje geduld te hebben.
Er wordt een oproep gedaan om zoveel mogelijk materiaal aan te leveren voor de website.
Vanuit de vergadering klinkt er een applaus voor Han Nicolaas die de website up to date
houdt.

15. Promotie/Ledenbehoud
Het is weer tijd om folders te laten maken en deze in de buurt van het buurthuis te
verspreiden. Vrijwilligers worden geacht zich bij Wil Kauffman te melden.
Bij het jaarlijks terugkerend Strandwall Festival zal Pomar om het jaar aanwezig zijn.

16. Bestuursverkiezing:
De heren Frits Berendse en Perry van der Meer worden zonder tegenkandidaten herbenoemd
als respectievelijk bestuurslid Wedstrijdleider en Penningmeester.
Na het uiteenzetten van zijn plannen, o.a. om Pomar weer (meer) op de kaart te zetten, wordt
Han Nicolaas gekozen tot de nieuwe voorzitter.
Perry van der Meer wordt meer dan bedankt voor zijn waarnemend voorzitterschap van de
afgelopen (bijna 10) jaren. Dankbaar applaus klinkt er vanuit de vergadering.
Perry van der Meer overhandigt de voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter Han Nicolaas
die vanaf dit moment de vergadering voorzit.

17. Pomar toernooi 2017
Dit jaar is het toernooi gepland op 16 december 2017.
Nieuwe ideeën zijn welkom bij Han Nicolaas.
Volgende week wordt de definitieve datum bekend gemaakt.
Zoals ieder jaar zijn er ook dit jaar weer vrijwilligers nodig om hand- en spandiensten te
verlenen.
18. Rondvraag
Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld hoe lang de contributie doorloopt als een lid
opzegt.
In principe is dit een heel jaar maar dit is ook een beetje afhankelijk van het moment van
opzeggen.
Hans Mudde geeft namens alle leden het bestuur een compliment.
Dat het bestuur in dank aanvaardt.

19: Afsluiting:
Om 21.10 uur sluit Han Nicolaas, de nieuwe voorzitter, de Algemene Ledenvergadering.

