Bestuursvoorstellen Algemene Ledenvergadering 18-09-2019

Voorstel 1: Betreft de PFDB bekercompetitie
Artikel 9: Een team dat besluit niet te spelen wordt (behalve bij overmacht) geschrapt uit
de stand en verliest de behaalde rechten.
Toelichting: Het bestuur is van mening dat de finale van de bekercompetitie altijd gespeeld
moet worden. Gezien het feit dat dit de afgelopen 2 edities niet is gebeurd stelt het bestuur
voor om een team dat niet speelt te schrappen uit de ranglijst van dat seizoen (uitgezonderd
overmacht). Daarbij verliest het team ook alle rechten die verbonden zijn aan de tot dan
behaalde positie op de ranglijst zoals afvaardiging naar de KNDB bekercompetitie en/of
beschermde status in het volgende seizoen.

Voorstel 2: Betreft speelgerechtigdheid clubcompetitie
Artikel 1.5: Als er van een club meerdere teams in dezelfde klasse uitkomen, mag een
speler per ronde in dezelfde klasse voor maximaal één team spelen.
Toelichting: Het afgelopen seizoen kwam het voor dat een speler in dezelfde ronde van een
klasse voor 2 teams van een club uitkwam. Het bestuur vindt dat onwenselijk maar vindt ook
dat een speler binnen een club altijd in een hoger team moet kunnen invallen. Dit artikel
bepaalt dat een speler in dezelfde klasse per ronde voor maximaal één team kan spelen.

Voorstel 3: Betreft beperkt stemrecht donateurs
Donateurs krijgen stemrecht over voorstellen die uitsluitend op de PFDB van toepassing
zijn.
Toelichting: Het bestuur stelt voor om donateurs beperkt stemrecht te geven. Het stemrecht
gaat gelden voor beslissingen over zaken die zich uitsluitend binnen de PFDB grenzen
afspelen. Aangezien de statuten bepalen dat donateurs geen stemrecht hebben zal een
wijziging van die statuten noodzakelijk zijn. Om dit te realiseren is er volgens diezelfde
statuten een speciale stemprocedure nodig. Op de vergadering dient 2/3 van de
stemgerechtigden aanwezig te zijn en van de aanwezigen moet 2/3 voor zijn om het voorstel
aan te nemen. Is het quorum niet aanwezig dan zal er een nieuwe vergadering worden
uitgeschreven die minimaal 1 week later gehouden wordt en maximaal 4 weken later. Op die
vergadering is 2/3 van de stemmen nodig om het voorstel aan te nemen ongeacht het aantal
aanwezige stemgerechtigden.

