Agenda punt 11
Bespreek punt 1 bestuur.
De bedoeling van die camera is om bij alarm te kunnen kijken of er iets aan de hand is.
Vals alarm is het afgelopen jaar ca. 20 keer voorgevallen en iedere keer moet een
bestuurslid, die in de alarm lijst staat, een kijkje gaan nemen.
Niet prettig en zeker niet als het donker is.
Bovendien is het mogelijk het geld kistje in de gaten te houden. Ook niet prettig maar
blijkbaar wel noodzakelijk na een eerdere inbraakpoging.
Om de camera te kunnen bekijken is een code nodig; er moeten goede afspraken gemaakt
worden wie toegang krijgt.
Het meest voor de hand liggend zijn de 3 bestuursleden die op de telefoon alarm lijst staan
van de alarminstallatie.
Het is mogelijk een recorder te installeren die bij beweging opnames maakt.
Vooral belangrijk als er iets gebeurt is, om te kunnen zien wat is voorgevallen.
Die recorder staat nog niet op het lijstje van het bestuur, maar na gebleken noodzaak kan tot
aanschaf worden overgegaan.
Het bestuur gaat er van uit dat de camera vooral preventief zal werken waardoor deze
noodzaak er nu niet is.
Vraag is of de vergadering akkoord kan gaan met de toekomstige installatie van een
bewaking camera.

Bespreek punt 2 bestuur
Nu de dak renovatie en installatie van de zonnepanelen is afgerond blijft er wellicht nog een
punt over.
Reacties vanuit de leden over de huidige afwerking waren divers maar een groot deel wil de
binnenzijde en de randen verder afgewerkt hebben.
Reden voor het bestuur om 2 partijen een offerte te vragen om de binnenzijde met dempende
platen af te werken waarbij ook alle randen gedicht zullen worden.
Deze offertes zitten rond de € 4.000, - aan kosten en dat is een bedrag wat niet begroot is.
Dit kan alleen betaald worden door een eenmalige bijdrage van de leden dan wel door te
besluiten de vervanging van de banen met 1 tot 2 jaar uit te stellen.
Vraag is of en zo ja welke afwerking op termijn nog gewenst is en hoe de betaling zal
plaatsvinden.

Voorstel bestuur:
Het bestuur vraagt toestemming van de vergadering om de contributie voor 2017 met € 5. per jaar te verhogen naast de gebruikelijke inflatie correctie.

Zoals elders reeds aangegeven wil het bestuur meer structuur aanbrengen in het aanbieden
van trainingen.
Naast een hogere bijdrage van de deelnemers zal een deel door de club worden
bijgedragen zodat de kosten voor de jeugd acceptabel blijven.
Na vele jaren een stabiele contributie gehad te hebben acht het bestuur het redelijk deze
bijdrage t.b.v. jeugdtrainingen te vragen.
Het bestuur heeft tevens de kantine prijs lijst op een aantal punten aangepast. Het betreft
vooral aanpassen aan prijsontwikkelingen van de afgelopen jaren.
Ten slotte wil het bestuur de prijs van een koker ballen van € 10, - verhogen naar € 12, Nog steeds goedkoop maar deze post moet naar de mening van het bestuur kostendekkend
zijn en gebleken is dat soms wel een wat mis gaat.
Vraag is of de vergadering kan instemmen met een contributie verhoging van € 5, - per lid
per jaar, verhoging van de prijs van een koker ballen met € 2, - en met de prijsaanpassingen
in de kantine prijs lijst.

