
Verslag evaluatie overleg ERC-seizoen 2021-2022   11 april 2022 in de Merel, 
Rockanje. 
Aanwezig:  Eddy Meijer  BBC, Bert Passchier  MSV, Anton Assenberg van Eijsden  
RBC Sowat en An Tol  BV Rockanje  ( notulist) 
 

1. Opening. An opent de vergadering. 
 

2. Terugblik en evaluatie 2021-2022. 
• Ondanks de hobbels die veroorzaakt werden door corona is het dit 

jaar toch gelukt om er met zijn allen een leuke competitie van te 
maken. 

RBC Sowat en BC Rockanje hebben goed samengewerkt, maar alle teams 
hebben ook goed meegewerkt. Ook het eindtoernooi door beide clubs 
samen georganiseerd is succesvol verlopen.  Ondanks of misschien 
dankzij het geringe aantal deelnemers was het ook erg gezellig. 
Als An alle facturen binnen heeft, maakt zij een eindafrekening, welke 
ook naar RBC Sowat gestuurd wordt.  Zij hebben het gereserveerde 
bedrag voor 2020 overgemaakt voor dit eindtoernooi. 
De afgelopen 2 jaar zijn er geen teambijdrages geïnd. 

• An vraagt of er nog iets moet worden afgesproken over de 
puntentelling als wedstrijden niet door kunnen gaan. Eddy merkt 
op, dat meespeelt of beide teams problemen hebben met een 
datum, of dat 1 team geen datum kan vinden om te spelen. 
Afgesproken wordt dat dit per situatie wordt bekeken door de 
contactpersonen. 

• Bert vraagt of er op gelet kan worden dat de wedstrijdformulier 
z.s.m. naar organisator en webbeheerder worden gestuurd. 

• Website.  Bert heeft geregeld, dat we weer een goed werkende 
website hebben.  De vraag is of alle clubs op hun website de link 
naar de ERC-website willen zetten.  De kosten voor deze website 
zullen waarschijnlijk door Angelo van RBC Sowat worden 
gesponsord.  Anton vraagt dit nog na. 

 
3. Nieuw seizoen 

• Poule-indeling. We gaan weer uit van 2 poules. Natuurlijk hopen 
we er nog wat teams bij te krijgen. Bert zal hiervoor Meteoor, 
Kriekel en BCRS benaderen. Misschien loopt hij ook nog eens bij 
BCRS binnen.  Het is niet duidelijk of er iemand bij BCRS 
geïnteresseerd is in de ERC, namelijk. 
 



Voorlopige indeling: 
( Anton vraagt nog na in welke poule Sowat 2 wil spelen. 
Poule A Poule B 
MSV 1 BBC 1 
Sowat 1 BBC 2 
Sowat 2  ??? Rockanje 2 
Rockanje 1 Sowat 3 
 Sowat 2 ?? 

• Teambijdrage. 
De teambijdrage blijft 30 euro. 

 
4. Overdracht organisatie volgend seizoen. 

An(ton) dragen het stokje over aan Bert. En wensen hem veel plezier met 
het organiseren. 
 

5. Rondvraag. 
Eddy: niets 
Anton : Regina heeft gevraagd of de wedstrijden om de week kunnen 
worden gepland. Bij weinig deelnemers zou er een dubbele kompetitie 
kunnen worden gedraaid.  Bij de bond is ook een schema bekend van 1 ½  
kompetitie.  Je speelt dan 3x tegen hetzelfde team.  Eddy stuurt dit door 
aan Bert.  Hopelijk blijven we verschoond van corona perikelen. 
Bert:  Vraagt wanneer te starten met de kompetitie?  Voorstel is begin 
oktober tot ongeveer half maart. 
An: niets. 
 
 

6. Afsluiting.  Keurig binnen het uur kunnen we de vergadering afsluiten. 


