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Verslag van de bijeenkomst op 18-09-2021 in de Sluis. 
 
Aanwezig: Gerard Brinkman,  Paul Out , Gerard Laan, Henk Damhuis, Tineke Botman 
Afwezig:  Ben Droog met afbericht. 
 
Aanwezige teams: 
Gruppo Sportivo, Madjoe, Simokos Mix Z2, VVW, Westvolver, De Opzwiepers, Parallax, 
Planzuid 1,2,3 , Vegro, WhamWham 
 
Afwezig: WSW, Simokos Mix Z1 beiden met afbericht.  
 
Gerard heet iedereen welkom naar een lange tijd. 
Hij stond nog wel even stil bij het overlijden van Martha van Vegro. 
 
We gaan weer op de normale manier volleyballen. 
Deze middag mogen er nog maar 45 man in de kantine als de stoelen op zijn is de max 
bereikt. 
Henk heeft weer een goed programma .  
Hij maakt ze voorlopig per wedstrijdmiddag Ze worden dan ook gelijk op de site gezet zodat 
iedereen op de hoogte  kan zijn. 
We hebben het ook nog even gehad over de WBTR regels en de huishoudelijke regels  
Maar dat is zoveel dat iedereen die zelf kan lezen of al gedaan heeft. 
De gemeente heeft een verzekering afgesloten voor de besturen zodat zij niet zelf 
aansprakelijk worden gesteld. 
 
De financiën zijn ook aan bod gekomen 
Paul kom dat op het scherm in de kantine laten zien 
Er waren geen vragen hierover 
Marijke van Vegro heeft haar akkoord geven voor de kas want zij heeft hem dit jaar 
gecontroleerd 
 
 
Voor volgend jaar heeft Rob Hooymans van Madjoe zich aan gemeld. 
Dus dan bestaat de kascontrolecommissie uit Marijke en Rob. 
Ook heeft Nannie Tensen  van WSW zich aangemeld voor de kascontrole commissie zij is 
nu reserve en komt het jaar daarna dan weer in de commissie. 
 
Rondvraag: 
Corona in de kantine 
Vandaag nog 45 man max  
De volgende keer is nog niet bekend hoe dat gaat omdat de beheerders deze week nog een 
overleg hebben met de gemeente hierover dus dat wordt nog vervolgd. 
 
Iedereen een prettige speelmiddag gewenst. 
 
Tineke 


