Verslag van de vergadering van Forza S-D recreatie met deelnemende teams op maandag 11 mei 2015
in Sportblok te Zierikzee om 20.00 uur.
Aanwezig: teams: Ravia/Tolhoek; Groene vakwinkel(v/h Fixet); Zeelandia; Forza H4; Forza/Groen
Totaal; WIK; Atelier Clarijs/'s Gravo; Bolle Dier&Tuin/Wik; Zeelandia 2; vv Wiska. Verder Jaap
Jansen, Wim Munter en Lydia Mol.
Afmelding: vcLob; Appwise;
1
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Jaap opent, Wim komt later.
Mededeling. Er is een foutje gemaakt in de uitslag Poule-B, 's Gravo 2 is 2e
geworden en DRV 4e. Een naamswijziging Fixet heet nu Groene Vakwinkel. Er is
vergeten de C-poule bekers te bestellen, ze zijn er nu en worden straks uitgereikt.
Van de sportiviteitsbeker en de puntenbeker moeten de plaatjes nog worden
aangepast.
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Er is geen verslag van de vorige vergadering, het belangrijkste is wel uitgevoerd.
4/5 Evaluatie seizoen 2014/2015 en plannen seizoen 2015/2016. Christel stelt voor de
A/B-poule het hele seizoen te laten draaien, bij degradatie is er minder strijd in de
B/C-poule. Houdt het volleybal leuker. Jaap vindt het ook praktisch. Besloten
wordt in het komende seizoen een A en een B/C-poule een heel jaar te laten spelen.
Verder het verzoek de teams die zaaldienst hebben op tijd te komen, geldt ook bij
het afbreken. Graag de 1e keer komen voor alle teams voor cursus netten opzetten,
instructie kan ook via You Tube. Het is een heel gedoe met die touwtjes, om de
netten te spannen. H1 heeft een instructiefilmpje gemaakt.
Verzoek van Jaap, op tijd opgeven als een team zich terugtrekt, ook aanmelden op
tijd. Graag vóór 1 augustus, er zijn nog geen aanmeldingen, maar waarschijnlijk 2
afmeldingen.
Verzoek de adressen, personen en nummers te controleren en evt.verbeteren.
Startdatum competitie half september, herfst-, kerst-, voorjaarsvakantie worden
ingepland. Half april is de competitie dan klaar. Inhalen van wedstrijden zal
moeilijk zijn, maar kan evt. op trainingsavond en zaal van een van de partijen.
Poule A bestaat uit 6 teams en poule B uit 11 teams.
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Werven nieuwe teams is moeilijk, misschien via Facebook . Bedrijven proberen te
benaderen. Individueel sporten is meer "in" tegenwoordig.
Via de site kan wel individueel naar een team gezocht worden, afgelopen jaar zijn
zo 3 mensen bij een team gaan spelen.
Het idee om meer teams te laten spelen, bv. 4 tegen 4 of 2 tegen 2 komt nog niet
van de grond. Marnix dacht over 2x2. De optie voor een Nachttoernooi blijft staan.
6a Prijsuitreiking C-poule! Iedereen wordt gefeliciteerd en degene die er niet waren
om hun prijs in ontvangst te nemen, krijgt hem thuis gebracht.
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Rondvraag.
Wim (Fixet/Groene vakwinkel). Vloer sporthal is erg vuil. Antwoord: Daar is men
van op de hoogte, de vloer wordt extra schoongemaakt.
Wim 2: Wat is veld 1 en welk veld is 4? Antwoord: Het staat boven de deuren.
Zeelandia: Verzoek, voor zover mogelijk, teams Zeelandia niet gelijk te laten
spelen. Andere teams vragen dit ook.
Cees (Forza H4); Organisatie bedankt!
Anneke (Wiska): Wat is het inschrijfgeld voor het nieuwe seizoen? Antwoord:
Vooralsnog blijft het € 225,00. Het wordt misschien iets verhoogd, de zaalhuur
wordt ook iets meer. Zo gauw de begroting bekend is wordt het doorgegeven.
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Om 21.00 uur sluit Wim de vergadering, hulde voor 42 jaar (sinds 1973) volleybal
in de breedte.
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