ALGEMENE LEDENVERGADERING

#

Notulen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering d.d. 31-01-2017

Aanwezig: Jos Verkleij (voorzitter), Rien Elfring (vicevoorzitter), Fred Gruson (penningmeester),
Hennie Lang (secretaris), Wim Woudt (wedstrijdcommissie) en ± 36 leden.
#
Deze notulen worden pas geaccordeerd in de Algemene Ledenvergadering van februari 2018
01. Opening
Jos Verkleij opent de vergadering en heet een ieder welkom. Omdat het vereiste quotum voor een
ALV (10 % van het aantal seniorleden) aan aanwezigen niet gehaald is, wordt deze vergadering
gesloten. Vervolgens wordt de bijeenkomst weer geopend met een Buitengewone Algemene
Ledenvergadering. De agenda wordt aangehouden op twee wijzigingen na: bij agendapunt 6 wordt
een 6a toegevoegd en agendapunt 8 komt voor punt 7.
02. Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken: geen; niemand heeft zich afgemeld.
Mededelingen, Jos deelt mee:
 De nieuwjaarsreceptie was dit jaar beter bezocht dan vorig jaar en erg gezellig.
 Afgelopen seizoen is er weer een vrijwilligersdag georganiseerd. Deze is zeer goed
ontvangen en voor herhaling vatbaar. Het boogschieten was ook een succes.
ste
 TVC bestaat dit jaar 40 jaar, het 8 lustrum. Aan Lex van der Wielen is gevraagd de
lustrumactiviteiten te organiseren. Hij heeft hierop bevestigend geantwoord.
 Jos meldt het overlijden van het erelid Harry van der Valk en het lid vanaf de oprichting
Thea Jonker. Vervolgens wordt één minuut stilte gehouden ter nagedachtenis.
03. Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering 26-01-2016
Geen opmerkingen. De notulen van 2016 worden vastgesteld. De secretaris wordt bedankt voor het
maken van de notulen.
04. Jaarverslagen van de commissies
Iedereen heeft de verslagen van de verschillende commissies kunnen lezen.
Vanuit de vergadering komen er geen vragen of opmerkingen: men gaat akkoord met de
jaarverslagen.
05. Financiën, resultaten boekjaar 2015/2016 en begroting 2016/2017
Resultaten boekjaar 2015/2016
Vanuit de zaal worden een aantal vragen gesteld.
1) Fred van Balgooi heeft een vraag over de sponsorbijdragen op de verlies- en winstrekening en het
bedrag van de sponsorbijdragen bij de “vorderingen op korte termijn” op de balans. Beide bedragen
zijn gelijk. Verklaring: dit klopt. De nota’s zijn verstuurd ná 30 september en de bedragen komen dus
binnen ná het afsluiten van het boekjaar. Deze posten vallen dan onder “vorderingen op korte termijn”.
2) Rob Terstal vraagt naar de tegenpost van de “reservering kidsbaan”. Antwoord: het geld is via de
Grote Clubacties, verlotingen en rommelmarkt binnengekomen en is bestemd voor de kidsbaan, maar
nog niet uitgegeven.
Begroting 2016/2017
3) Fred van Balgooi vraagt zich af waarom de baanhuur van € 65.000,00 naar € 60.600,00 is
gegaan. Uitgaande van het resultaat 2015/2016, de verwachte geringe terugloop van het aantal leden
en de verwachting minder banen te hoeven bijhuren is het bedrag lager gesteld.
4) Vraag: waarom is het bedrag voor het “lustrum/jubileum”, op nul gezet? De reden is dat er genoeg
is gereserveerd, dus er hoeft niets meer aan het potje toegevoegd te worden.

5) Vraag: de kosten voor de selectieteams zijn beduidend lager dan die van vorig jaar. Verklaring:
toen werd er door 2 selectieteams meegedaan aan de wintercompetitie.
De kascommissie adviseert de vergadering de penningmeester decharge te verlenen van het boekjaar
2015/2016 en geeft de complimenten aan Fred Gruson voor zijn zorgvuldig verslag van het afgelopen
boekjaar. De aanwezigen gaan akkoord met het verlenen van decharge aan de penningmeester voor
het boekjaar 2015/2016 en stemmen ook in met de opgestelde begroting 2016/2017.
De verklaring van de commissie is ondertekend door Willem Stet, Ronald Sluijs en Ruud Simons. De
kascommissie heeft echter nog wel een paar opmerkingen op papier gezet, waarvan zij graag ziet dat
die alsnog zullen worden aangepast.
1. De kascommissie stelt vast dat bij twee toernooien geen juiste declaratiebonnen aan de
penningmeester zijn overhandigd. De toernooicommissies hebben keurig een financiële
verantwoording opgesteld, maar verschillende bedragen zijn niet met correcte kassabonnen
en/of facturen als bewijsstuk verantwoord. De kascommissie adviseert het bestuur daarom
met klem de toernooicommissies aan te spreken op deze fraudegevoelige handelwijze en in
het gevolg alleen kassabonnen dan wel facturen te accepteren als onderbouwing van de
uitgaven.
2. De kascommissie stelt ook vast dat de aanbeveling van de kascommissie seizoen 2015/2016
nog niet volledig is doorgevoerd. De kascommissie heeft vorig jaar vastgesteld dat de te innen
sponsoringgelden van de reclameborden langs de banen een jaar te laat zijn ingediend,
waardoor de kascommissie heeft geadviseerd om een inhaalslag te maken. Deze inhaalslag
is in het afgelopen seizoen slechts deels gerealiseerd. De kascommissie blijft bij haar advies
van vorig jaar de inhaalslag alsnog te maken, door de facturen aan het begin van het seizoen
2017 aan de sponsoren te versturen.
Vaststellen contributie seizoen 2017
De inflatiecorrectie is in 2016 laag (0,42%). Het bestuur heeft daarom besloten geen contributieverhoging door te voeren. Voor de senioren blijft het € 174, - , voor de 18 t/m 21 jarigen € 140, - en
voor de junioren € 78, -. De vergadering gaat hiermee akkoord.
06. Evaluatie seizoen 2016.
De volgende punten worden door de voorzitter aangekaart:
Het aantal leden was aan het eind van het seizoen net iets over de 500. Ondanks het feit dat het
aantal opzeggingen meer dan 10% is, gaat de voorzitter ervan uit dat we het komende seizoen de 500
leden weer gaan halen.
De ledenactie bij de opening van het afgelopen seizoen (Open Dag) was succesvol. Een belangrijk
onderdeel daarvan was de aspirant-jeugdleden actie. We gaan ervan uit dat deze acties worden
voortgezet.
Participatie van de leden was zeer groot. Dat komt naar voren bij de hoge deelname aan toernooien
en de clubkampioenschappen.
Het aantal competitieteams is op basis van het totaal aantal leden nog steeds zeer groot (32 senioren
teams; 5 minder dan in 2015).
De commissies draaien goed, echter er heeft zich nog steeds geen voorzitter voor de
evenementencommissie aangemeld.
Door het Schipholfonds is ruim € 5.000,00 beschikbaar gesteld voor een bijdrage aan de kosten voor
het aanleggen van een kidsbaan. Het bedrag voor de aanleg van de kidsbaan is, op basis van de
offerte, echter beduidend hoger. Dit tekort kan niet worden opgebracht door TVC (via de Grote
Clubacties en de loterijen ca. €3.200, - opgehaald), maar dan nog is het tekort substantieel. Met Blovo
zal nog uitvoerig overleg gepleegd worden. Er wordt ook gezocht naar extra sponsors.

Margreet Eijkman heeft een opmerking over de plaats van de baan. Zij maakt bezwaar tegen de
ligging; ver uit het zicht en te dicht bij het water. Kan daar geen betere plek voor worden gezocht, is
haar verzoek? De argumentatie wordt begrepen en het bestuur zal die meenemen in het gesprek met
Blovo.
06a. Wijziging commissies.
René de Jager is eind september afgetreden als voorzitter van de jeugdcommissie; Erik van der Poel
heeft sindsdien de honneurs waargenomen als nieuwe voorzitter en de officiële goedkeuring moet nu
nog plaatsvinden door de ALV. Nadat Erik zich heeft voorgesteld gaat de vergadering akkoord met
zijn benoeming en neemt hij plaats achter de bestuurstafel.
Tevens hebben Caroline de Groot, Mariëlle Hillarius en Remco Lindeman besloten om zich niet langer
beschikbaar te stellen voor de jeugdcommissie. Zij allen krijgen een cadeaubon voor bewezen
diensten.
08. Wijziging kascommissie.
Aftredend is Ronald Sluijs. Hij wordt bedankt voor zijn werkzaamheden en krijgt een cadeaubon
aangeboden. Uit de zaal meldt Luc Cretier zich als nieuw lid van de kascommissie.
07. Bestuurswijzigingen.
Fred Gruson treedt af als penningmeester. Fred heeft sinds 2002, dus 15 jaar, de functie van
penningmeester van TVC vervuld. Jos spreekt een dankwoord uit met vele lovende woorden. TVC is
Fred enorm dankbaar voor zijn vele werkzaamheden en niet alleen als penningmeester was hij van
grote waarde, maar vooral ook als toegewijd verenigingsmens. Er wordt hem een cadeaubon
overhandigd en een bos bloemen. Er volgt een enorm applaus van de aanwezige leden.
Jos stelt Rob Terstal voor als de nieuwe penningmeester. De ALV gaat akkoord met zijn benoeming
en Rob neemt plaats achter de bestuurstafel en wisselt van plek met Fred.
Jos Verkleij treedt af als voorzitter van TVC. Wim Woudt spreekt namens het bestuur een woord van
dank uit voor Jos en bedankt hem voor de fijne (9) jaren van samenwerking met het bestuur. Jos heeft
vele zaken tot stand gebracht en gerealiseerd, o.a. een nieuwe trainer, een substantiële groei in het
aantal competitie teams, het aanzetten voor het realiseren van een kidsbaan en aspirant jeugdleden
plan. Jos was een aimabele voorzitter en heeft veel opgepakt in zijn periode als voorzitter. Jos
bedankt Wim voor zijn mooie woorden. Ook hij krijgt een cadeaubon en bloemen overhandigd. Voor
hem volgt ook een groot applaus uit de zaal.
Jos stelt Paul Schekkerman voor als nieuwe voorzitter. Paul stelt zich voor met een korte introductie;
de vergadering gaat akkoord met zijn benoeming en hij neemt plaats achter de tafel.
09. Rondvraag.
Margreet Eijkman vraagt of het nog steeds mogelijk is om voor clubleden, tijdens drukte, een baan te
huren tegen gereduceerd tarief. Het antwoord is bevestigend; de helft van de normale baanhuur.
Vooral op vrijdagmiddag waren er weinig banen vrij. Stefan de Goede legt uit dat het inderdaad juist
op vrijdag extra druk was; 4 banen waren van 16.00 uur tot 18.30 uur gereserveerd voor jeugdlessen.
Echter op maandag en donderdagmiddag liggen meestal de 5 banen vrij.
Joke Zuur reageert hier ook op door te melden dat er leden zijn die de drukte op vrijdag erg vervelend
vinden. Is er geen andere manier om dit op te lossen? Bijvoorbeeld, om de lessen eerder te laten
beginnen of te verspreiden over de andere dagen van de week? Naar een oplossing zal worden
gezocht.
010. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt een ieder uit om nog een drankje te nemen aan de bar.

