
Bijlage agendapunt 6. Bestuursvoorstellen. 
Tijdens de voorjaarsvergadering van onze afdeling in maart jl. heeft het bestuur enkele voorstellen 
gedaan. Ondanks dat er tegen sommige voorstellen positief werd aangekeken is ons voorstel 
weggestemd. Het e.e.a. kwam te snel zodat er te weinig tijd was om er goed over na te denken. Tijdens 
de voorjaarsvergadering is afgesproken dat wij het positieve uit ons voorstel in de najaarsvergadering 
puntsgewijs opnieuw in stemming zullen brengen. Daarbij werd ook aangegeven dat het wenselijk was 
om te kijken naar een herindeling van onze afdeling. Over het e.e.a. is met de dagelijkse besturen van 
de kringen gesproken. Naar aanleiding daarvan willen we u de volgende voorstellen voorleggen. 
 
Nieuwe spelgebieden Afdeling 9: 
Om tot eerlijker spelgebieden te komen in Afdeling 9 stellen wij het onderstaande voor. 
 
Voorstel 1. 
Als eerste stap in de herindeling van Afdeling 9 stellen wij voor om onze afdeling op te splitsen in twee 
zones te weten “noord” en “zuid”. Dit betekend dat de huidige kringen zullen verdwijnen. 
 
Voorstel 2. 
Als tweede stellen wij voor om alle liefhebbers uit dezelfde woonplaats in dezelfde CC en noord-zuid 
zone in te delen. 
 
Voorstel 3. 
Het bestuur stelt in de herindeling verder voor om het aantal CC’s terug te brengen naar acht. Vijf 
hiervan in noord en drie in zuid. Het is hierbij de bedoeling om het e.e.a. opnieuw in te delen op een 
zoveel mogelijk gelijk aantal actieve leden zodat er gelijkwaardige regionale competities gewaarborgd 
blijven. De huidige CC’s zullen verdwijnen. Het e.e.a. zal uiteraard in overleg gaan met de huidige CC’s. 
 
Mocht er positief geantwoord worden op de bovenstaande voorstellen dan zullen wij voor eind januari 
2019 een extra ledenvergadering beleggen waarin wij de nieuwe noord-zuid en CC indeling zullen 
vaststellen. Naast de nieuwe herindeling zullen dan ook de bijbehorende reglementswijzigingen 
worden behandeld zodat we per 1 februari 2019 verder kunnen in de nieuwe indeling. Uiteraard zullen 
wij de kringbesturen gaan betrekken in de vervolg stappen. 
 


