Concept VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum
Tijd
Plaats

: 15 februari 2018
: 19.30 uur
: Clubhuis

Afmeldingen:
Hans Sickmann, Thea Korten, Ans vd Leemkolk, Trudie vd Kant, Jaap en Loes Lit, Gerrit en Marjan
de Jonge, Eelco vd Graaf, Ton van Zuilekom, Joop Labordus, Betty van Doorn, Wim Loots.

1. Opening en presentielijst
• De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering, verder te noemen ALV, om 19.30 uur en
constateert dat het vereiste quorum om rechtsgeldige besluiten te nemen niet aanwezig is.
De ALV wordt geschorst. Om 20.00 uur opent de voorzitter de tweede ALV, die ongeacht het
aantal aanwezige leden geldige besluiten kan nemen en heet alle aanwezigen welkom.
• De aanwezige leden hebben de presentielijst getekend. In totaal zijn 30 leden geregistreerd,
waarvan 4 bestuursleden.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
• Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken. De agenda blijft ongewijzigd.
3. Goedkeuring van het verslag van de ALV gehouden op 23 februari 2017
• Ad punt 4. Het resultaat van de belronde heeft 16 extra bardiensten opgeleverd.
• Ad punt 5. Het kookclubje is nog niet van de grond gekomen.
• Vraag: De opbrengst van de zonnepanelen staat niet in het verslag. Tot op heden is deze niet
volledig inzichtelijk. Plan is een kilowattuur meter te plaatsen zodat we zelf kunnen monitoren.
Het verslag wordt vervolgens vastgesteld met dank aan de notulist.
4. Samenstelling en benoemingcommissies 2018
Helen van Schijndel is teruggetreden als VCL. Waarneming gebeurt nu door Ron en Hannie.
Samenstelling van de huidige commissies wordt doorgenomen en vastgesteld door de ALV.
5. Verenigingsjaarverslag 2017
Vanwege te geringe input is het verenigingsjaarverslag van 2017 nog niet gereed. Dit wordt op
een later moment afgemaakt en op de website geplaatst.
6. Financieel jaarverslag boekjaar 2017
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel jaarverslag.
- Vraag: de verwarming staat vaak onnodig hoog. Moet via de thermostaat beter te regelen zijn.
- Vraag: is er nog onheil te verwachten van SWS ivm. het niet ondertekenen van het convenant.
Antwoord is dat daar geen signalen voor zijn. Er is wel voorzien in een eventuele afrekening.
- Vraag: waarvoor wordt de gebruikersvergoeding aan SWS betaald? Antwoord is dat dit soort
huurovereenkomst is voor het gebruik van de banen. Daar hoort niet het onderhoud bij omdat
we dit zelf doen uit eigen middelen. (o.a. reservering)
Het financieel jaarverslag wordt vervolgens unaniem vastgesteld.
7. Verslag kascontrolecommissie boekjaar 2017
De KCC heeft het verslag aan het bestuur gezonden omdat zij niet aanwezig konden zijn op de
ALV. Het verslag wordt getoond op de presentatie. De KCC adviseert de ALV de jaarrekening
goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen, met complimenten over het verslag.
De ALV keurt vervolgens het financieel jaarverslag 2017 goed en verleent het bestuur decharge.
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8. Benoeming kascontrolecommissie 2018
De kascontrolecommissie heeft te kennen gegeven dat zij bereid is ook voor 2018 aan te blijven.
De ALV stemt hier unaniem mee in.
9. Vaststelling vrijwilligersbijdrage 2018
Het voorstel de vrijwilligersbijdrage voor 2018 te houden op € 50 wordt unaniem aangenomen.
10. Vaststelling contributie 2018
De contributiegelden voor 2018 worden niet aangepast en blijven als volgt:
• Senior:
€ 180,- (automatische incasso)
• Junior:
€ 109,- (sponsoring Teun € 54,50)
• Aspirant:
€ 71,- (sponsoring Teun € 35,50)
• Niet spelend:
€ 22,50
• Studenten:
€ 85,• Donatielid:
€ 15,• Inschrijfgeld:
€ 12,50, jeugd/studenten € 5,11. Begroting boekjaar 2018
De begroting voor 2018 is toegelicht door het bestuur en wordt door de ALV goedgekeurd.
12. Samenstelling en benoeming bestuur 2018
Per 1 april 2017 is Adriaan Bos tot het bestuur toegetreden als opvolger van Ard vd Wildt.
Zijn toetreding wordt aan de ALV voorgelegd.
De samenstelling van het bestuur voor 2018 wordt dan als volgt
• Voorzitter (DB)
Loet Skowronek
• Secretaris (DB
Rene-Paul Haenen
• Penningmeester (DB)
Jan van Lunsen
• Bestuurslid (accommodatie)
Jan van der Meer
• Bestuurslid (technische zaken senioren)
Onno Snapper
• Bestuurslid (jeugd en tennisschool)
Adriaan Bos
De benoeming van dit bestuur voor 2018 wordt unaniem door de ALV aangenomen.
Loet geeft aansluitend een korte toelichting op het organisatieschema van TV Uitwijk:
Leden TV Uitwijk
Algemene Ledenvergadering

Vertegenwoordiger in de
Adviescommissie WS

(ALV)

Vertegenwoordiger in de
Financielecommissie WS

Bestuur TV Uitwijk
Kascontrolecommissie

Voorzitter (DB)

Secretaris (DB)

Penningmeester (DB)

Loet Skowronek

René-Paul Haenen

Jan van Lunsen

Personeel en
vrijwilligers
Accommodatie

Secretariaat

Ledenadministratie

Externe betrekkingen
Gemeente,
WijkSport en
Stichting Binding

In- en externe
communicatie /
werving leden en
behoud leden

Sponsoring

Bestuurslid
Accommodatie

Bestuurslid
Jeugdzaken

Jan van der Meer

Ard van der Wildt

Accommodatie en
vrijwilligers
accommodatie

Bestuurslid Senioren
Onno Snapper

CV-Sport

Clubkampioen
schappen

Financiele
Administratie

Jeugdcommissie

Open toernooi

Barcommissie en
inkoop

Competitie
Jeugd

Senioren en VLCC's

Competitie

Recreanten
commissie en
winterladder
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13. Rondvraag
• RPH geeft een toelichting op de gang van zaken rondom de overgang naar de nieuwe
website. De KNLTB heeft dit ons inziens onderschat, getuige de vele aanloopproblemen.
• Harry merkt op dat er soms 2 banen voor de training zijn geblokt terwijl er maar 1 in gebruik is,
dit moet beter kenbaar worden gemaakt.
• Ard vraagt of er nog eens kan worden nagedacht over LED-verlichting. Dit is de laatste tijd wat
goedkoper geworden en er zijn subsidieregelingen. Het bestuur gaat dit onderzoeken.
• Wilco vraagt of het mogelijk is een algeheel rookverbod op de club is in te stellen. Het bestuur
neemt dit in overweging en zal daar op terug komen.
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:50 uur en dankt iedereen voor hun aanwezigheid en
inbreng. De aanwezigen worden uitgenodigd voor een drankje aan de bar.
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