
Notulen algemene ledenvergadering
13 maart 2018

Locatie: Wijkcentrum

Aanvang: 19.08 uur

Afmelding: Maikel Ruijs, Erwin-John Stecher, Marijke Bannink, Wim Scholtus, Pim Scholtus, Patrick 
van de Geijn, Ellen Lemmens, Coby Broodman
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. 
- Alle leden die zich willen verbinden aan Thiela.
- Vieren van de kampioenschappen van de M1, team 4 en team 5. 

03. Behandeling binnen gekomen stukken. 
- Niet van toepassing. 

04. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2017. 
- Controleren op spellingsfouten. 
- Data van de bestuursvergadering op de agenda van de website zetten. 
- Goedgekeurd.

05. Goedkeuring jaarverslagen bestuur & commissies 2017. 
- Hoogte punten vanuit de commissies
- Bestuur: Het leden aantal is gestegen. We zijn blij dat we de vrijwilligers hebben kunnen 
behouden die zich vol inzetten voor de club.
- Jeugdcommissie: Veel nieuwe recreanten. Veel leuke activiteiten georganiseerd. 
- Recreantencommissie: De samenwerking met Rebati bij de interne commissie. Er zitten veel
heren in de commissie, op zoek naar dames voor in de commissie. 
- Technische commissie: Pluim voor Nikki. Positief seizoen gedraaid, veel teams.
- Toernooicommissie: Twee succesvolle toernooien gedraaid. Negatief is dat het lastiger is 
om de toernooien gevuld te krijgen. 
- Goedgekeurd. 

06. Verslag kascommissie 2017.
 - Zie verklaring kascommissie. Belangrijkste punten: 

- Een redelijk jaar geweest ondanks de tegenslagen van 2017. 
07. Vaststellen jaarrekening 2017. 

- Overige kosten zijn hoog i.v.m. de inbraak van de penningmeester. 
- Boekingen zijn verloren gekregen, de contributies zijn op nieuw ingeboekt. Hierdoor staan 
de contributies op de post senioren. 
- Evenementensubsidie is wel toegekend in 2017, niet uitbetaald. 
- Grote clubactie komt op de rekening van 2018. 
- In 2017 hele jaar bar gedraaid, dit heeft een positief effect op de rekening.  
- Vastgesteld

08. Vaststellen begroting 2018
- Met zijn allen ervoor zorgen dat NIACET zichtbaar is naar buiten toe. Letten op de juiste 
shirts.
- Voorstel om de financiële stukken te mailen naar de leden. 
- Vastgesteld. 

09. Verkiezingen leden van het bestuur. 



- Peter Tjeerdsma wordt herkozen penningmeester. 
- Patrick van de Geijn wordt gekozen als voorzitter. 
- Voorzitter technische commissie blijft vacant.
- Secretariaat blijft vacant. 
- Edward van Ameijde, tijdelijke waarnemer voor de recreanten commissie. 
- PR en communicatie blijft vacant.

10. Verkiezing leden kascommissie. 
- Timo Seure (2e x), Olga van de Berg (1e x), Manuel van Bruchem reserve lid. 

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

12. Voorstellen ingediend door het bestuur. 
- Voorstel van het bestuur is:

- om de contributie voor de leden niet te verhogen. 
- verhogen van competitiebijdrage met 5 euro voor jeugd en senioren. 
- splitsen van shuttle/trainingsbijdrage in een shuttlebijdrage van 40 euro en een 
trainingsbijdrage van 10 euro.

- Voorstel is aangenomen. 
13. Rondvraag. 

- Is het mogelijk om de donderdagtraining ook toegankelijk te maken voor niet-competitie 
spelers?
- Hoe zit het met de nieuwsbrief? Worden leden automatisch lid van de nieuwsbrief? En 
worden de leden automatisch omgezet van jeugd naar senioren? Bianca geeft hierop 
antwoord en wordt verder opgenomen in de bestuursvergadering.
- Is er nagedacht over de privacy wetgeving?! Timo wil hier over meedenken. 
- Vertrouwenspersoon Reggy gaat verhuizen. Nieuwe vertrouwenspersoon aanstellen. 

14. Sluiting vergadering
20.25 uur


