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 Notulen BALV D.V.S. 

Speeltuinvereniging De IJssel 

31 augustus 2020 19.30 uur 

 

 
  

Gast: geen  
Notulist: Joan Westerhof 
Leden: 46 exclusief bestuur DVS 
  
 
1. Opening van de Voorzitter 
 

Karin Harmsen opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze avond. 
Vanwege Corona een rare gewaarwording op anderhalve meter. 
 
2. Captainsvergadering  

 
Vanwege het niet doorgaan van de competitie zal ook de captainsvergadering worden 
geannuleerd 
 
3. Tuchtcommissie 
 

Karin vertelt dat het bestuur de tuchtcommissie heeft uitgenodigd voor een gesprek met 
het bestuur. 2 leden van de tuchtcommissie waren hierbij aanwezig. Ook is er uitgezocht 
of het nog mogelijk was het terug te draaien. Helaas is dit niet mogelijk omdat er al een 
stemming is geweest. Karin geeft aan het zeer te betreuren hoe het een en ander is 
gelopen en heeft namens het bestuur haar excuses aangeboden tijdens het gesprek met de 

tuchtcommissie. Karin geeft aan dat het wel nog steeds mogelijk is dat de leden van de 
tuchtcommissie die niet op de hoogte waren gesteld zich voor een volgende periode weer 
verkiesbaar kunnen stellen.  
 
4. Kascommissie: 

 
Bianca Hietbrink, Robbie Gerritsen en Randy Steijn hebben zich beschikbaar gesteld voor 
de kascommissie. Omdat Bianca vorig jaar ook in de kascommissie heeft gezeten zal zij als 
reserve op de lijst komen te staan. 
Na stemming is dit goedgekeurd door de BALV. 
 

5. Voorstel Bestuur 
 

Omdat helaas de competitie niet doorgaat i.v.m. de maatregelen rondom Corona wil het 
bestuur voorstellen om de contributie van het seizoen 2020-2021 te bevriezen. We willen 
kijken hoe de situatie in januari/februari is en dan kijken naar de mogelijkheden om toch 
nog een deel van de competitie te spelen. 
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Mochten er leden/teams zijn die willen stoppen kunnen dit dan kenbaar maken aan het 
secretariaat en zullen hun inschrijfgeld teruggestort krijgen. Mocht een heel team het 
contributiegeld terug willen dan kan dit, alleen heeft dit wel consequenties. Mocht 
namelijk dit team alsnog besluiten zich voor het seizoen 2021-2022 te willen inschrijven 
dan zal dit team weer moeten beginnen in de 4 de divisie als zij in 2020-2021 in een 
hogere divisie hebben gezeten. 
Voorstel is goedgekeurd en aangenomen.  
 
Voorstel om het boekjaar te verschuiven van 1 augustus tot 31 juli.  

Voorstel goedgekeurd en aangenomen. 
 
18. Rondvraag (indien minimaal 24 uur voor ALV schriftelijk ingediend) 
  
Geen verdere vragen 
 
19. Sluiting  

 
Voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur 
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