
NOTULEN van de ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Dinsdag 21 maart 2017 

 

Locatie:  Westroijenhal (kantine) 

Aanvang:  19.05 

Afmelding:  Eric Schrier en Leendert den Hartog 
Aanwezig:  zie presentielijst 
 
Agendapunten: 
01. Opening ALV door voorzitter. 
02. Het bestuur bedankt. 

- Alle vrijwilligers die zich ook dit jaar weer volop hebben ingezet voor Thiela. 
- Vieren van een kampioenschap van de M1 en M2, M1 is ook regiokampioen geworden. 

03. Behandeling binnen gekomen stukken. 
- Goedgekeurd. 

04. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2016. 
- Goedgekeurd. 
- Waar zijn de 5000 euro shuttles op de begroting ? Peter geeft antwoord. 

05. Goedkeuring jaarverslagen bestuur & commissies 2016. 
- Commissies geven kort een samenvatting van verslagen.  
- Er is behoefte aan een uitgebreider bestuursverslag. Korte samenvattingen van     
  bestuursvergadering zal op website komen. 
- Goedgekeurd. 

06. Verslag kascommissie 2016. 
- Zie verklaring kascommissie. Belangrijkste punten: 

- Extra gekeken naar cijfers van baropbrengsten en afdrachten. 
- Herwaardering voorraden nodig 
- Zeer beperkte winst, club te afhankelijk van bar en subsidies. 

07. Vaststellen jaarrekening 2016. 
 - Mede dankzij baropbrengsten licht positieve resultaatrekening. 

- verschil tussen resultaatrekening 2016 en begroting 2017 zit in het niet meerekenen van    
  subsidies en sponsoring. 
- Website gaat minder kosten. 
- Er wordt geld gereserveerd voor het jubileumfonds. 
- Verder moet er ook een barfonds worden gemaakt, dit is een vraag van gemeente. 
- Jaarrekening vastgesteld.  

08. Vaststellen begroting 2017. 
 - Goedgekeurd 
09. Verkiezingen leden dagelijks bestuur. 

- Pim Scholtus, niet herkiesbaar, blijft tot 1 januari ad-interim.  
10. Verkiezing leden algemeen bestuur. 

- Veerle Ton, voorzitter jeugdcommissie wordt herkozen. 
- Edward van Ameijde, tijdelijke waarnemer voor de recreanten commissie. 
- Jan-Gerrit Verkerk, buiten-bestuurlijk voor PR en communicatie 

11. Verkiezing leden kascommissie. 
- Rolf Driessen (3de x), Timo Seure (1ste x), reserve Manuel van Bruchem 

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

13. Voorstellen ingediend door het bestuur. 



- Indexering van 1% wordt goedgekeurd. 
14. Rondvraag. 
 - Wat weten we over de onrust bij de Badminton Bond ? Leden worden bijgepraat. 
 - Het verzoek om de stukken voor ALV eerder op website te zetten ivm voorbereiding. 

- Tijdens Nationale Sportweek in mei is onze club in de stag vertegenwoordigd. Is er iemand     
  voor hulp? 
- Is er een andere locatie voor bestuursvergadering mogelijk ivm rumoer door Sportplaza ? 
- Het verzoek om te oude veren shuttles weg te gooien. 
- Het bestuur bedankt, via David, Pim voor zijn jarenlange inzet voor de club in   
  allerlei verschillende functies. 
- Er is een nieuw lid van de recreantencommissie: Gert Veenendaal 
- Vraag over aansprakelijkheid van bestuur. Er is een verzekering via de bond die alles dekt. 
- Jan Gerrit wil graag meer horen over activiteiten voor PR. 
 

15. Sluiting vergadering. 
20:15 uur 
 
 
 
 


