ALGEMENE LEDENVERGADERING
23 maart 2012

Aanwezig bestuur: Wally Keyzer (voorzitter ad-interim), Ronald Eijgenraam
(penningmeester), Theo de Lange (penningmeester ad-interim) Annelies van Beek
(secretaris), Hans van der Krogt (lid), Joop Arkesteijn (lid)
Aanwezig van de leden: 21 leden (zie aanwezigheidslijst).
Afwezig met kennisgeving: José Rimmelzwaan (lid), Michel Baggerman (lid),

1. Opening
Hans van der Krogt heet alle aanwezigen van harte welkom.
Er zijn 21 leden dus het vereiste quorum wordt niet behaald.
OPENING 2E VERGADERING
2. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur
Hans v.d. Krogt vraagt de aanwezigen of er iemand bezwaar maakt tegen het erelidmaatschap van Peter Vogelzang. Niemand maakt bezwaar.
In het bestuur neemt Hans v.d. Kroght Parkbeheer over van Michel Baggerman. Michel
Baggerman gaat de barcie doen.
Sponsorschap Open Toernooi is geveild: voorstel is om het Peter Vogelzang Hodenpijl Open
te noemen voor het volgende jaar. Voorstel wordt aangenomen.
Michelle Schalker heeft laten weten dat zij ook in het bestuur wil plaatsnemen.
Er zijn geen ingekomen stukken. Michel Baggerman en José Rimmelzwaan hebben zich
formeel afgemeld voor de ALV.
3. Vaststellen notulen ALV 7 maart 2011
De notulen worden verder goedgekeurd en vastgesteld.
4. Algemeen Jaarverslag 2011
Er is een opmerking betreffende het digitaal versturen van informatie. Misschien toch
behoefte aan papier, zodat er een betere opkomst zou zijn. Twee jaar geleden is echter alles
per brief gegaan, ook dit gaf ongeveer een zelfde aantal leden als opkomst.
Daar komt bij dat leden niet altijd hun (e-mail) adres wijziging doorgeven aan de
ledenadministratie.
5. Financieel jaarverslag 2011
De cijfers worden door penningmeester Ronald Eijgenraam toegelicht.
Vraag: Onderhoud banen, wordt er ook een groot onderhoud gedaan door een extern bedrijf,
aangezien de vrijwilligers waarschijnlijk vast gaan lopen?
Onderhoud heeft de aandacht van het bestuur. Er is opdracht gegeven om de minibaan en
oefenmuur vloer opnieuw te laten coaten. Er wordt afgesproken, om tijdens de volgende
bestuursvergadering een lijst te maken van al het noodzakelijke onderhoud wat er dit jaar
moet worden gedaan.
Goedkeuring wordt gegeven door de ALV aan het financiële verslag van 2011.

6. Verslag Kascommissie
Kascommissie: Wim de Lange en Leo Nolden
Wim leest het verslag voor. De kascommissie stelt de ALV voor decharge te verlenen. Dit
wordt verleend.
7. Vaststellen begroting 2012
Penningmeester Ronald Eijgenraam licht de begroting toe. Alle leden stemmen in met de
begroting 2012.
8. Benoeming kascommissie
Wim de Lange gaat uit kascommissie. De voorzitter bedankt hem voor inzet. Leo Nolden blijft
nog een jaar. Francis Keijzer neemt de plaats in van Wim.
9. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn en niet herkiesbaar: Ronald Eijgenraam en José Rimmelzwaan. Er hebben
zich geen nieuwe personen aangemeld. ALV stemt in met de verkiezing van Michelle
Schalker, Theo de Lange en Wally Keyzer.
10. Vaststellen Contributie/donateurbijdragen 2012
Blijven ongewijzigd. ALV is akkoord.
Het aanbod van Menno Verboom betreffende het huren van binnenbanen gedurende het
zomerseizoen heeft het bestuur afgewezen omdat we onder het maximum aantal leden van
100 per baan zitten.
11. Verkiezing Technische Commissie
TC-leden zijn Isabelle Koene, Cora Duijndam,John van Beek, Erik Hoekstra, Sandra vd
Burg, Jose van Nus, Peter vd Gaag en Carola vd Krogt, Peter v.d Meij, Anneke Baggerman.
De ALV is akkoord met de samenstelling van de TC.
12. Rondvraag
De e-mail adressen zijn niet compleet, waardoor we niet alle leden bereiken. Daarvoor is er
een button toegevoegd op de website om zich aan te melden voor de nieuwsbrief.
Ruud Berden en Marin Bouwman hebben de website onder handen genomen. De voorzitter
bedankt hun voor de inzet.
Daarnaast is er een twitter en facebook account toegevoegd.
Ook gaat het bestuur bekijken hoe we het Jiba systeem nog zouden kunnen gebruiken.
Daarnaast zijn we het Le Credit Sportif systeem aan het bekijken. Dit is een systeem
waarmee je met KNLTB pas kan betalen, zodat we minder kasstromen krijgen.
Ton Keijzer is bereid om de plaats in te nemen van Peter Vogelzang in de Stichting.
De voorzitter bedankt Wim en de vrijwilligers voor het baanonderhoud.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn komst en inbreng.

