Algemene Leden Vergadering - TC Bilthoven d.d. 12 maart 2018
Tijdstip

20:00 – 23:00

Locatie

TC Bilthoven

Presentielijst:

Onderwerp
1. Opening

Belangrijkste besluiten en opmerkingen
•

Net na 20:00 opent Martijn van Opstal (MvO) als
voorzitter de vergadering.

•

Geen bijzondere punten.

•

Goedkeuring van de notulen door de vergadering, geen
opmerkingen.

•

Martijn van Opstal (MvO) geeft een algemene update
over de vereniging met een balans tussen positieve
punten (landskampioenschappen, Open Toernooi o.a.)
maar ook punten van zorg zoals geen
clubkampioenschappen, besluit KNLTB om Open
Toernooi 2018 te verschuiven naar andere week
alsmede het gebrek aan vrijwilligers en sponsoring.

•

MvO geeft aan dat er overleg is met de golfbaan,
helios, SCHC om te kijken waar samenwerking mogelijk
is of afstemming.

•

Lex Schepens (LS) geeft een Park & Gebouwen update.
Baan 7 & 8 zijn aandachtspunten vooral in de
voorbereiding van het seizoen. Als ze eenmaal liggen
gaat het goed. Lex geeft als overweging mee om een
aantal bomen weg te halen i.v.m vuil op de banen. Een
aantal aanwezigen geven aan dat bomen weghalen niet
ten koste mag gaan van het mooie bospark. Een
bospark brengt nu eenmaal naalden en overlast met
zich mee.

2. Vaststellen Agenda
3. Mededelingen en ingekomen
stukken

4. Goedkeuren notulen ALV 9
maart 2017
5. Algemeen jaarverslag en
verslagen commissies 20162017

6. Financieel verslag 2016 –

•

LS geeft aan dat de trend is om korter evenementen te
organiseren (tov week lange events).

•

Jolande ten Berg geeft aan dat het belangrijk is om ook
faciliteiten te hebben voor kinderen als je die wil
aantrekken. MvO geeft aan dat er ideeen zijn voor een
kidscourt maar dat tijd kost om uit te zoeken en er
moet een groepje opstaan die dit actief wil trekken.

•

De penningmeester krijgt complimenten van de
kascommissie.

•

De vergadering verleent de Penningmeester en het
Bestuur decharge.

•

Advies van kascommissie is goed te kijken naar
ledenbehoud en werving en zou erg fijn zijn als er meer
vrijwilligers opstaan die ook daarmee helpen.

•

De stichting moet een beter beeld krijgen van de lange
termijn investeringen. Wilbert Vos (WV) geeft als
penningmeester aan dat dit een actie is die loopt
samen met Mark Maters als voorzitter van de stichting.

•

MvO gaat zijn laatste jaar in als voorzitter conform de
reguliere termijn van 3 jaar.

•

WV is aan het einde van zijn termijn van 3 jaar maar
omdat er nog geen opvolging is gevonden is hij bereid
gevonden het nog 1 jaar ad interim te doen.

•

Willem Jacob Netto (WJN) gaat zijn achste jaar in als
Bestuurslid. Er moet een keer opvolging komen maar
die staat nog niet. WJN gaat nog een jaar door maar de
vele activiteiten naast de portefeuille Technische Zaken
moeten echt afgebouwd worden.

•

Vergadering gaat over tot benoeming Bestuur 2018.

•

Er zijn geen opmerkingen over de begroting.

•

De vergadering is het eens met het gelijktrekken van de
leeftijdsgrenzen.

2017
7. Verslag kascommissie en
decharge bestuur 2016-2017

8. Opbouw bestuur vereniging
inclusief benoemen van
bestuursleden 2018

9. Begroting 2017-2018
•

Vaststellen
contributies (geen
verhoging)

•

Leeftijdsgrenzen
gelijk trekken met
KNLTB definities
(Huishoudelijk
reglement)

10. Vooruitblik 2018
•

•

Vrijwilligersbeleid en
vacatures

•

Seizoenverlenging
(2018) en afschaffen
winterbanen (20182019)

•

•
•

Nieuw in 2018 (o.a.
ClubApp, MijnClub,
Clubladder)

•

•

•

Het gebrek aan vrijwilligers wordt besproken. Een
model zoals bij SCHC/DOSC met meer verplichting van
teams om actief te zijn krijgt steun maar het verder
operationaliseren van dit model vergt nog wel tijd en
keuzes. Er zal gekeken worden of dit in 2018 verder kan
worden uitgewerkt om in 2019 in te voeren.
Jolande ten Berg (JtB) wil wel meedenken hierover.
Er is een opmerking dat dit niet alleen voor
competitieteams zou moeten gelden maar breder in de
vereniging. Peter Meijer (PM) geeft aan dat teams
meer op kunnen vangen, als een teamlid niet kan dan
kan een ander teamlid opvangen.
Anne Barendregt geeft een suggestie mee om direct te
vragen bij de inschrijving competitie wat leden willen
doen.
Er zijn ook ideeën om i.p.v. sancties te belonen met
bijvoorbeeld een etentje voor een team die wil
organiseren.
De vergadering is akkoord met de seizoensverlenging
alsmede afschaffen van de winterbanen. Er zijn wel
enkele zorgen over o.a. verlengde trainingsyclus en hoe
het nieuwe model voor winterbanen gaat werken. In de
vergadering wordt afgesproken dat na seizoen 2018
een evaluatie zal volgen en indien wenselijk
aanpassingen worden gedaan.

11. Rondvraag
•

LS geeft als suggestie mee om gedurende het
seizoen “hearings” te organiseren omdat het aantal
aanwezigen op de ALV altijd erg beperkt is.

•

Om 23:08 sluit MvO de vergadering

12. Sluiting

