
 
 
 
 

 

Notulen ERC evaluatiegesprek (23-07-2020) 
 
Voorzitter: Anton Assenberg van Eijsden (RBC Sowat) 
Notulist: Anton 
Tijd: 19:45 
 
Aanwezigen:  
 
Bert Passchier BC de Akkers (nu MSV) 
Eddy Meijer BBC 
An Tol  Rockanje 
Anton Assenberg van Eijsden R.B.C. Sowat 
  
  
Afwezig  
Monique Klerx BCRS 
Linda Brands (geen team) De Kriekel 
Lianne Hartog (in afwachting van eventueel een 
andere contactpersoon) 

Meteoor 

  
 

1 Opening 

1.1 Anton Assenberg opent de vergadering en heet iedereen welkom 
De vergadering is om 19:45 geopend door Anton Assenberg 

1.2 Registratie van aanwezige en afwezige contactpersonen 
De aanwezigen zijn genoteerd en in de bovenstaande tabel weergeven.  
BCRS, De Kriekel en Meteoor hadden zich om diverse redenen afgemeld. 
Bernisse is vorig seizoen opgeheven. 
 

2 Terugblik c.q. evaluatie seizoen 2019/2020 

2.1 Klachten, vragen en/of opmerkingen 
Dit seizoen zijn er geen noemenswaardige bijzonderheden of klachten geweest. Danny Bruin hield 
de standen bij en omdat de website niet meer functioneel is heeft hij deze standen regelmatig in een 
Excel sheet verspreid. 
Danny heeft wel weer enkele teams moeten aansporen om de uitslagen door te sturen. Ondanks dat 
dit tegenwoordig heel makkelijk is door een foto van het formulier te mailen, wordt het toch door 
sommigen vergeten.  
 
 

3 Het nieuwe seizoen 2020/2021 

3.1 Teamheffing van €30,- per team 

De teamheffing blijft €30,- per team.  
Vanwege Corona zijn er best onzekerheden over het verloop van het komende seizoen. We gaan 
ervan uit dat er een competitie gespeeld kan worden met aansluitend een slottoernooi. An merkt op 



 
 
 
 

 

dat met 10 teams en een opbrengst van €300.- dit niet kostendekkend zal kunnen zijn. 
We zullen dit thema in de loop van het seizoen nog een keer bespreken en kijken hoe we het kunnen 
oplossen. 
 

3.2 Bespreken van de nieuwe poule-indeling 
 A/B-POULE B/C-POULE 
1 
 MSV 1 BCRS 1 
2 
 RBC Sowat 1 RBC Sowat 3 
3 
 RBC Sowat 2 BV Rockanje 2 
4 
 Rockanje 1 BBC Brielle 2 
5 
 BBC Brielle 1 BBC Brielle 3 

In de bovenstaande tabel is de definitieve poule-indeling weergeven.  
 
SV De Kriekel heeft helaas geen team kunnen formeren, maar wil wel contact houden voor 
eventueel volgend seizoen 
Het zelfde geld voor Meteoor. 
 
In overleg is deze poule indeling gemaakt, zodat de sterktes zo goed mogelijk verdeeld zijn. 
Er is nog overwogen om 1 poule te maken, maar dit is vanwege de grote sterkte verschillen geen 
optie. We hebben nu twee kleine poules. Als er behoefte is dan kunnen de teams buiten de 
competitie om elkaar uitdagen. Dan kunnen wat extra wedstrijden gespeeld worden, die echter niet 
mee zullen tellen voor de uitslagen. De teamcaptains kunnen dit onderling regelen. 
 
 
 

3.3 Accepteert Rockanje de organisatie van het volgende seizoen? 
Rockanje accepteert de organisatie van het volgende seizoen. 
 
  

3.4 Het vastleggen van afspraken 

3.4.1 An Legt contact met Meteoor en De Kriekel over de vraag of zij geïnformeerd 
willen blijven en wie de contactpersonen zullen zijn. 

3.4.2 Anton zal Danny vragen om een poule indeling voor 5 teams. 
Bij nader inzien wil Mirjam (Assenberg van Eijsden) wel de indeling maken. 

3.4.3 De officiële inschrijvingen van de deelnemende verenigingen moeten binnen 
zijn voor n.v.t., de inschrijvingen zijn al definitief. 

3.4.4 Verzoek aan de contactpersonen om de teamcaptains en de 
telefoonnummers door te geven aan de wedstrijdleiding, zodat we snel 
contact kunnen leggen, wanneer dat nodig is. 



 
 
 
 

 

Ook graag per team de deelnemers aangeven, zodat min of meer bekend is 
tegen wie je speelt. 
Verder graag een link naar de website van de clubs aanleveren en de 
adressen en speeltijden doordgeven, zodat we deze in een overzicht kunnen 
rondsturen. 

3.4.5 De ERC competitieleider stuurt de wedstrijdplanning uiterlijk op naar de ERC 
contactpersonen uiterlijk voor 15 september. De planning is om de competitie 
later te starten dan gebruikelijk, midden oktober. 
 

3.4.6 Het speelschema zal compleet worden aangeleverd met de wedstrijddatums 
reeds ingevuld. 
Mirjam gaat uit van de wedstrijd dagen waarop in het afgelopen seizoen door 
de teams is gespeeld. 
 

3.4.7 Als er bijzondere wensen zijn mbt tot de speeldagen, dan deze aub nog 
doorgeven aan de wedstrijdleiding.  

3.4.8 De ERC contactpersonen kunnen tussen 15 september en 10 oktober 
onderling evt. datums, in goed overleg, verschuiven. Dit moet wel 
teruggekoppeld worden naar An Tol. Hierna staat het programma vast en 
worden de datums officieel verspreid. 

3.4.9 De Teamheffing bijdrage zoals vermeld in punt 3.1 dient aan de 
competitieleider overgemaakt te worden voor 1 december 2020. Tzt zal er een 
email verzonden worden met alle gegevens. 

 

3.5 De organisatie van het volgende seizoen? 
MSV is voor 2021/2022 de organiserende vereniging. 
Lijstje van de organiserende verenigingen: 
11-12 Bernisse 
12-13 Sowat 
13-14 Meteoor 
14-15 Rockanje 
15-16 Akkers 
16-17 BBC 
17-18 BCRS 
18-19 Bernisse 
19-20 Sowat 
20-21 Rockanje 



 
 
 
 

 

 

4 Rondvraag 
Er ontstaat nog wat discussie over de website en het eindtoernooi. 
 
Over hoe we de informatie kunnen delen zonder website. Bert Passchier zal zijn zoon vragen of hij 
een ERC website kan koppelen aan de MSV website.  
 
Omdat Sowat dit jaar vanwege de Corona pandemie geen eindtoernooi heeft kunnen organiseren is 
daar in principe nog een bedrag over van de teamheffingen. We zullen bekijken of we volgend jaar 
een gecombineerd eindtoernooi kunnen organiseren met Sowat en Rockanje. Anton zal bij de 
penningmeester van Sowat vragen welk bedrag er nog over is. 
 

5 Afsluiting 
De vergadering is om 21:30 gesloten door Anton Assenberg  
 


