
Kort verslag algemene ledenvergadering sga

Op donderdag 19 mei 2016 vond de halfjaarlijkse ledenvergadering van de SGA plaats in 
Sportcentrum Yburg te Amsterdam. De vergadering werd goed bezocht, verreweg de meeste 
verenigingen waren vertegenwoordigd, hetgeen mede veroorzaakt zal zijn door de voortreffelijke 
maaltijd die Adrienne Cramer voorafgaand aan de vergadering aan de deelnemers serveerde. 
Adrienne bedankt!
Na het eten wachtte een volle agenda, waarvan de hoofdmoot werd gevormd door de discussie over 
de invoering van de landelijke 4e klasse (en later ook evt. 5e en 6e klasse) . KNSB-penningmeester 
Michiel Bosman lichtte de plannen van de werkgroep die dit idee gelanceerd heeft toe, waarna een 
geanimeerde discussie ontstond over de voor- en nadelen van dit plan en de eventuele gevolgen 
voor de SGA-competitie. De uitkomst van de discussie was dat de vertegenwoordigers van de SGA,
Henk Boot en Adrienne Cramer, in de bondsraad van 4 juni a.s. zullen pleiten  voor een pilot van 2 
jaar, met als voorwaarden dat personen  die deelnemen aan die 4e klasse ook mogen meespelen in 
de SGA-competitie en dat er na 1 jaar een goed onderbouwd voorstel voor een promotie/degradatie 
voorstel ligt. De uitkomst van de discussie in de bondsraad is nog niet goed te voorspellen maar 
omdat de evt. invoering van de vierde klasse pas gepland staat voor het seizoen 2017/2018, komt 
deze discussie ongetwijfeld nog terug op de volgende ALV die gepland staat op 16 november a.s. 
eveneens in Sportcentrum Yburg.
Andere agendapunten waren o.a.:

– De begroting boekjaar 2016/2017 van de SGA is vastgesteld.
– De heren Thomas Hauptmann van Fischer Z en Henk van den Berg van Amsterdam-West 

zijn benoemd tot lid van de kascontrolecommissie.
– Het voorstel tot wijziging van de invalregeling in het Competitiereglement is aangenomen.
– Het voorstel aflasten westrijden bij weeralarm is aangenomen met de toevoeging dat teams 

mogen overeenkomen de wedstrijd toch te laten doorgaan.
– Betreffende de SGA-cup zijn de eerste 2 voorstellen van Wim Moene aangenomen, hetgeen 

inhoudt dat er niet meer na iedere ronde geloot wordt, maar slechts 1 loting waarna het 
gehele bekerschema al bij voorbaat gepubliceerd wordt en dat er wordt aangegeven vóór 
welke datum een ronde gespeeld moet zijn. De verenigingen kunnen dan onderling tot 
overeenstemming komen en als het niuet lukt is de laatste clubavond van de thuisspelende 
club de deadline.

– Bij de prijsuitreiking van de competitie 2015/2016 kregen de vertegenwoordigers van de 
kampioenen een gloednieuwe dgt 3000 uitgereikt.

Tot slot werd aftredend secretaris Cilia van der Kamp in het zonnetje gezet en bedankt voor haar 
jarenlange inzet voor de SGA met een cadeaubon en bloemen. Tot haar opvolger werd ondertekende
benoemd.
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