ALGEMENE LEDENVERGADERING
15 maart 2013

Aanwezig bestuur: Wally Keyzer (voorzitter), Theo de Lange (penningmeester), Annelies van
Beek (secretaris), Hans van der Krogt (lid), Joop Arkesteijn (lid), Michel Baggerman (lid),
Michelle Schalker (MS)
Aanwezig van de leden: 17 leden (zie aanwezigheidslijst).
Afwezig met kennisgeving: Annet Zorge

1. Opening
Wally Keijzer heet alle aanwezigen van harte welkom.
Er zijn 17 leden dus het vereiste quorum wordt niet behaald.
Er ie weer discussie over de uitnodigingen. Helaas is ons bestand nog steeds niet compleet.
Er ontbreken 84 e-mail adressen in de ledenadministratie.
OPENING 2E VERGADERING
2. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur
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.
Sinds vorig jaar een kassasysteem om zo min mogelijk kasgeld in kas te hebben. Je hoeft
niet met de pas te betalen.
Helaas moet we prijsverhogingen invoeren: +0,10 koffie en thee + alcoholische dranken,
hogere inkoopprijzen en iets hogere omzetbelasting.
Per 1 januari hebben we afscheid van Rien genomen. Hij krijgt zijn vrijwilligers bijdrage nog
wel doorbetaald dit jaar.
2e paasdag 1 april openingstoernooi. Dat is dit jaar voor het eerst gekoppeld met een open
dag. Dit is in samenwerking met Menno Verboom. Er wordt 1 buitenbaan gebruikt voor de
open dag, rest van de banen kan gebruikt worden voor openingstoernooi.
Vraag of de vergadering weer in maart gehouden mag worden? Quorum gaat akkoord.

3. Vaststellen notulen ALV 23 maart 2012
De notulen worden verder goedgekeurd en vastgesteld.

4. Algemeen Jaarverslag 2012
Geen op- of aanmerkingen.
Wally Keijzer heeft nog 1 opmerking; we zijn nog steeds in conclaaf met buurman
Woudenberg. Hij ervaart geluidsoverlast van de bal op het racket en lichtoverlast. We
hebben in juni een dwangbevel ontvangen v.d. gemeente. De bal ligt nu bij de gemeente.

Voor de toernooien (Open toernooi) gaan we vergunning aanvragen v.w.b. uitstel van de
verlichting.
5. Financieel jaarverslag 2012
De cijfers worden door penningmeester Theo de Lange toegelicht.
Goedkeuring wordt gegeven door de ALV aan het financiële verslag van 2012.
6. Verslag Kascommissie
Kascommissie: Leo Nolden en Frans Keijzer
Leo leest het verslag voor. De kascommissie stelt de ALV voor decharge te verlenen. Dit
wordt verleend.
7. Vaststellen begroting 2013
Penningmeester Theo de Lange licht de begroting toe. Alle leden stemmen in met de
begroting 2013.
Opmerking betr. muzieksysteem. Misschien kan dit misschien geëvalueerd worden.
8. Benoeming kascommissie
Leo Nolden gaat uit kascommissie. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet. Frans Keijzer
blijft nog een jaar. Kees v.d. Berg neemt de plaats in van Leo.
9. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn en niet herkiesbaar: Hans van der Krogt. Er hebben zich geen nieuwe
personen aangemeld. ALV stemt in met de verkiezing van Annet Zorge.
Annet Zorge gaat de Jeugdcommissie doen. Helaas is de JC is onderbemand. Ondanks de
noodoproep hebben zich geen nieuwe leden gemeld. Het is niet mogelijk om met 3 leden
jeugdactiviteiten te organiseren.
10. Vaststellen Contributie/donateurbijdragen 2013
Blijven ongewijzigd. ALV is akkoord. Voor seizoen 2014 gaan we dit opnieuw bekijken.
11. Verkiezing Technische Commissie
TC-leden zijn Isabelle Koene, Cora Duijndam,John van Beek, Erik Hoekstra, Sandra vd
Burg, Jose van Nus, en Carola vd Krogt, Peter v.d Meij, Niek Wolve, Monica Bosboom.
Peter vd Gaag en Anneke Baggerman gaan de TC verlaten. Nieuwe leden zijn Niek Wolve
en Monica Bosboom.
José van Nus is voorzitter geworden van de JC
De ALV is akkoord met de samenstelling van de TC.
12. Rondvraag
Suggestie om een soort voorinschrijving te doen voor Hodenpijlers en daarna het open te
zetten voor buitenstaanders. Wellicht iedereen voor max. 1 onderdeel inschrijven, maar dan
gaat iedereen v.d. dubbel inschrijven.

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

