
 
 
 

 
 

Notulen algemene ledenvergadering 12 maart 2019 
Locatie: Wijkcentrum sporthal Westroyen 

 

 
Afmelding:  Maikel, Sem, Pim 
Aanwezig:  zie presentielijst 
 

 
AGENDA: 
1. Opening ALV door de voorzitter 
2. Het bestuur bedankt / mededelingen 
3. Behandeling binnengekomen stukken 
4. Goedkeuren notulen jaarvergadering 2018 
5. Goedkeuren jaarverslagen bestuur & commissies 2018 
6. Verslag Kascommissie 2018 
7. Vaststellen jaarrekening 2018 
8. Vaststellen begroting 2019 
9. Verkiezing bestuursleden 
10. Verkiezing leden kascommissie 
11. Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden 
12. Voorstellen ingediend door bestuur 
13. Rondvraag 
14. Sluiting vergadering 
 

 
1. Opening ALV door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering om 19.05 uur.  
 
2. Het bestuur bedankt / mededelingen 

• Alle vrijwilligers en leden die zich dit jaar hebben ingezet voor Thiela.  

• Monica Rodriques is dit jaar aangesteld als nieuwe vertrouwenspersoon. 
 
3. Behandeling binnengekomen stukken 
- 
 
4. Goedkeuren notulen jaarvergadering 2018 

• Is goedgekeurd.  
 
5. Goedkeuren jaarverslagen bestuur & commissies 2018 
De belangrijkste punten worden kort toegelicht vanuit de commissies:  

• Twee belangrijke agendapunten van het bestuur dit jaar waren de AVG en de toekomst van Thiela. 

• De samenwerking voor de interne competitie met Rebati is de recreantencommissie wederom 
goed bevallen.  

• De technische commissie kijkt tevreden terug op het competitieseizoen, waarin er 3 teams 
kampioen zijn geworden. Helaas is er afscheid genomen van Erwin John Stecher als voorzitter. 
Aankomend jaar wordt er opnieuw gekeken naar de competitie indeling/zaalhuur. 

• De toernooicommissie ziet afname van deelnemende spelers aan de toernooien. Jeugdtoernooi 
2019 is reeds afgelast vanwege te weinig deelnemers. De toernooicommissie is uitgebreid met 
Tom Rutgers en Maikel Ruijs voor de promotie van de toernooien.  

• Olga van den Berg is sinds dit seizoen de nieuwe jeugdtrainer. De jeugdcommissie is uitgebreid 
met Annick van Laar. 

• De jaarverslagen zijn goedgekeurd. 
 



6. Verslag Kascommissie 2018 

• Zie verklaring kascommissie.  
 

7. Vaststellen jaarrekening 2018 

• Positief resultaat. 

• Subsidie 2017 was nog niet ontvangen, is hersteld in 2018.  

• Baromzet, sponsoring en eenmalige donatie hebben een positief effect op de rekening.  

• Helaas daalt het ledenaantal. 

• Jaarrekening wordt vastgesteld. 
 
8. Vaststellen begroting 2019 

• Baropbrengst is meegenomen in de begroting.  

• Begroting wordt vastgesteld. 
 
9. Verkiezing bestuursleden 

• Voorzitter recreantencommissie blijft vacant, Edward Ameide blijft interim 

• PR en communicatie is geschrapt als bestuursfunctie 

• Willemijn Eveleens wordt verkozen als secretaris 

• Terry Smit wordt verkozen als voorzitter van de technische commissie 
 

10. Verkiezing leden kascommissie 

• Timo Seure wordt herkozen (3x) 

• Olga van den Berg wordt herkozen (2x) 

• Manuel van Bruchem blijft reserve lid 
 
11. Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden 

• niet ingediend 
 
12. Voorstellen ingediend door bestuur 

• Voorstel om helft van de winst (€ 3.000,-) te reserveren om te investeren voor de toekomst van 
Thiela. 
o Om bijvoorbeeld een externe in te huren voor een onderzoek naar ledenbinding en -behoud. 

•  Onderstaande suggesties worden meegenomen in de bestuursvergaderingen. 
o Wim Scholtus geeft aan dat de Badmintonbond of Tielse Sportfederatie hier mogelijk 

kosteloos iets in kan betekenen. 
o Tom Rutgers meldt dat de Gelderse Sportfederatie vrijwilligers werft voor verenigingen.  
o John Jansen heeft als suggestie in gesprek te gaan met sportverenigingen met veel jeugd. 
o Gert van Veenendaal geeft aan dat het belangrijk is de demografische ontwikkelingen in kaart 

brengen; wat betekenen deze ontwikkelingen voor de vereniging?  

• Voorstel is akkoord mits er een goede opdrachtformulering wordt opgesteld en er een 
verantwoordelijke is de adviezen van een dergelijk onderzoek gaat oppakken.  

 
13. Rondvraag 

• Het oude archief vanaf 1972 tot ???? wat op dit moment bij Marijke Bannink en Wim Scholtus 
staat, wordt tijdelijk opgeslagen bij Bianca en Timo.  Er wordt door het bestuur nagedacht over 
een opslaglocatie.  

• Zijn de kosten voor de VOG begroot zijn? De VOG voor trainers en bestuursleden worden 
vergoed door de bond.  

• Is de nieuwe kleding begroot? Hiervoor wordt een deel van de sponsoring. Overige kosten zijn 
voor spelers. 

• Wordt er reeds geld gereserveerd voor het jubileum en is er al een commissie? Voor jubilea 
wordt jaarlijks een percentage gereserveerd. Er is nog geen commissie opgesteld, het jubileum is 
pas in 2022.  

 
14. Sluiting vergadering 
De vergadering wordt beëindigd om 19.47 uur.  


