
NOTULEN van de ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Dinsdag 15 maart 2016 

 

Locatie:  Westroijenhal (kantine) 

Aanvang:  19.15 

Afmelding:  Patrick van de Geijn 
Aanwezig:  zie presentielijst 
 
Agendapunten: 
01. Opening ALV door voorzitter. 

- Pim excuseert zich voor het niet aanwezig zijn. David neemt zijn taak over als 
vicevoorzitter. 

02. Het bestuur bedankt. 
- Alle vrijwilligers die zich ook dit jaar weer volop hebben ingezet voor Thiela. 
- Twee nieuwe onderdelen: 

* het exploiteren van de bar 
* een nieuwe website. Deze website is vanaf vandaag in gebruik. Op- en 
aanmerkingen zijn welkom.  
Er is ook een nieuw logo gekomen. Hierbij is afgeweken van de gele kleur, zijn 
overgegaan op blauw. 
Opmerkingen: Header is vrij somber, promotiefilmpje maken (Sam) 

- Vieren van een kampioenschap van de M1, zij zijn ook regiokampioen geworden en gaan in 
juni naar het NK voor herenteams. 

03. Behandeling binnen gekomen stukken. 
- Goedgekeurd. 

04. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2014. 
- Goedgekeurd. 

05. Goedkeuring jaarverslagen bestuur & commissies 2014. 
-  Goedgekeurd. 
- Aanpassen jaartal verslag bestuur. 
- In het jaarverslag van het bestuur zou graag terug gelezen worden wat er het afgelopen jaar 
besloten is.  

06. Verslag kascommissie 2014. 
- Zie verklaring kascommissie. Belangrijkste punten: 
- Wie doet de controle van de zaalhuur? (David en Sportplaza) 
- De sponsoren duidelijker in kaart brengen. 

07. Vaststellen jaarrekening 2014. 
- Er is controle gekomen op de penningmeester door het dagelijks bestuur (Patrick/Pim). Zij 
hebben inzagen in de rekeningen. 
- Er is een herwaardering gedaan van de voorraden van veren shuttles. Er stond nog een 
restant bedrag vanuit het verleden op de begroting, deze wordt nu recht getrokken.  
- Om het verlies te dekken worden de algemene reserves aangesproken.  
- Jaarrekening vastgesteld.  

08. Vaststellen begroting 2016. 
- Realistisch is om per jaar €5000,- aan shuttles te begroten.  
- Er wordt een trainingsbijdrage gevraagd voor de trainingen.  
- Subsidie gekregen voor internationaal toernooi, deze is niet begroot. 
- Er worden weinig materiaal verkocht in de hal. De opbrengsten die hieruit worden gehaald, 
worden teruggegeven aan leden d.m.v. goedkopere prijzen. 



- De opbrengsten van de baromzet zijn niet begroot, deze worden weg geboekt onder de 
overige kosten.  
- Indexering van de contributie. Jeugd -2%  (€31,88  €32,50) Senioren +2% (€38,40  
€39,50) 
Hiervoor wordt gekeken naar de indexering van de bond/zaalhuur en afronding op 
makkelijkere bedragen. Stemmen: 20 voor, 1 tegen. 

09. Verkiezingen leden dagelijks bestuur. 
- Patrick van de Geijn, secretariaat wordt herkozen.  

10. Verkiezing leden algemeen bestuur. 
- Erwin-John Stecher, voorzitter technische commissie wordt herkozen. 
- Edward van Ameide, tijdelijke waarnemer voor de recreanten commissie. 
- Vacatures voor leden van de recreanten commissie en PR en communicatie.  

11. Verkiezing leden kascommissie. 
- Tom Rutgers (3x), Rolf Driessen (2x), Timo reserve. 

12. Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden. 
- Niet van toepassing. 

13. Voorstellen ingediend door het bestuur. 
- Niet van toepassing. 

14. Rondvraag. 
- Doelen: meer leden werven, leuke activiteiten blijven organiseren. 
- Manuel: komt er nieuwe teamkleding? – Dit jaar gaat dit er komen. 
- Olaf: Kunnen leden inspraak krijgen over de shirts? 
- Tom: * Komen er clubkampioenschappen voor de senioren? – In 2017 worden deze 
georganiseerd samen met de clubkampioenschappen van de jeugd. 
* Op 17 april (onder voorbehoud) is er een klusjesdag, waarbij onze spullen een opknapbeurt 
krijgen. Iedereen is hierbij van harte welkom om mee te helpen. 
* Zaalschoonmaak is niet in orde, vloer is erg glad, wat wordt hier aan gedaan? – Sportplaza 
is bereid om tijdens de competitie extra schoon te maken. David gaat dit opnemen met 
Sportplaza. 
* Ouders van jeugd hebben misschien niet door wat voor een stem zij hebben tijdens de ALV 
vergadering, hier volgend jaar meer aandacht aan schenken.  
* Komen er nieuwe flyers? 
- Bianca: Nieuwsbrieven worden slecht gelezen. Hier moet iets aangedaan worden, misschien 
weer op papier meegeven? 
- Wim:* Hoe staat het met de sponsor voor het jeugdtoernooi? 
* Promotie maken voor het komen kijken bij een toernooi. Voor contacten bij de krant mag 
je bij Wim aankloppen. 
* Controle op de shuttle uitgaven, wie moet wat betalen. 
* Komt er nog een vervolg op de uitwisseling met Rebati? 
- Marijke: Kan er een uitleg komen voor het prepareren van veren shuttles? Ook voor het 
gebruik bij de training. 
- Veerle: Zijn er mensen die willen helpen bij het begeleiden van activiteiten voor de jeugd? 

 
15. Sluiting vergadering. 
20:33 uur 
 
 
 
 


