ALGEMENE LEDENVERGADERING
18 maart 2014

Aanwezig bestuur: Wally Keyzer (voorzitter), Theo de Lange (penningmeester), Annelies van
Beek (secretaris), Joop Arkesteijn (vice-voorzitter), Michel Baggerman (lid),
Annet Zorge (Lid)
Aanwezig van de leden: 10 leden (zie aanwezigheidslijst).
Afwezig met kennisgeving: Michelle Schalker
1. Opening
Wally Keijzer heet alle aanwezigen van harte welkom.
Er zijn 10 leden dus het vereiste quorum wordt niet behaald.

OPENING 2E VERGADERING
2. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur
Het paviljoen is vorig jaar aan de buitenkant geschilderd en we hebben de winterstop
gebruikt om de binnenkant van het paviljoen aan te pakken. Dit is onderdeel van een
meerjarenplan. Inmiddels is het schilderwerk in het paviljoen verplaatst naar de hal. Op dit
moment worden de laatste loodjes verricht en zijn we bijna klaar. Als extra faciliteit zijn er
terrasheaters geplaatst.
3. Vaststellen notulen ALV 15 maart 2013
De notulen worden verder goedgekeurd en vastgesteld. De notulen worden goedgekeurd.
4. Algemeen Jaarverslag 2013
Geen op- of aanmerkingen.
5. Financieel jaarverslag 2013
De cijfers worden door penningmeester Theo de Lange toegelicht.
Goedkeuring wordt gegeven door de ALV aan het financiële verslag van 2013.
6. Verslag Kascommissie
Kascommissie: Frans Keijzer en Kees v.d. Berg.
Frans leest het verslag voor. De kascommissie stelt de ALV voor decharge te verlenen. Dit
wordt verleend.
7. Vaststellen begroting 2014
Penningmeester Theo de Lange licht de begroting toe. Alle leden stemmen in met de
begroting 2014.
Vraag lid : Waarom wordt er niet afgeschreven op de eigen bijdrage?
Eigen bijdrage in het gebouw was destijds Euro 165.000 euro. Deze investering was voor 2
extra banen en uitbreiding van het pand. Het pand is geen eigendom van Hodenpijl.
Als vereniging hebben wij een brief die bevestigd dat TC Hodenpijl dit bedrag geïnvesteerd
hebben. Deze brief is ondertekend door burgermeester en wethouders.

Het bevreemdt G.A.M van Leeuwen dat er niet afgeschreven wordt op dit bedrag en dat
deze investering ook geen rendement oplevert. Is het een renteloze lening? De
penningmeester moet het antwoord schuldig blijven en gaat het uitzoeken.
Het oude gebouw was wel eigendom van TC Hodenpijl. Regeling met de gemeente was oud
voor nieuw. Onze huidige gebouw is geen eigendom.
8. Benoeming kascommissie
Frans Keijzer gaat uit kascommissie. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet. Kees v.d.
Berg blijft nog een jaar. Cock Kuipers neemt de plaats in van Frans.
9. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Annelies van Beek. Er hebben zich geen nieuwe personen
aangemeld. ALV stemt in met de verkiezing van Annelies van Beek.
10. Vaststellen Contributie/donateurbijdragen 2014
Blijven ongewijzigd. ALV is akkoord. Voor seizoen 2015 gaan we dit opnieuw bekijken.
11. Verkiezing Technische Commissie
TC-leden zijn: José van Nus, John van Beek, Erik Hoekstra, Sandra vd Burg, Carola vd
Krogt, Peter v.d Meij, Niek Wolve, Monica Bosboom. Marsha van Beek, Niels Dominique.
Cora Duijndam en Isabel Koene gaan de TC verlaten. Marsha van Beek en Niels Dominique
komen erbij.
De ALV is akkoord met de samenstelling van de TC.
12. Rondvraag
Vermogen staat op een spaarrekening? Ja staat op een spaarrekening.
Door het concept nieuw voor oud staat onze vereniging er financieel goed voor.
Door inzet van vrijwilligers (bar, baanonderhoud) kunnen ook de kosten laag gehouden
worden.
Medeling van het bestuur: Oefenmuur en de minibaan stonden niet ingetekend in het
bestemmingsplan. Gemeente heeft destijds die fout gemaakt. Buurman Woudenberg heeft
een rechtzaak aangespannen tegen de gemeente. Op 12 april wordt er een geluidsmeting
gedaan door een ingenieursbureau (van 12.00-16.00 uur). TC Hodenpijl is geen partij in
deze, aangezien wij geen eigenaar zijn.
ALV gaat akkoord om volgend jaar de ALV wederom weer in maart te laten plaatsvinden.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn komst en inbreng.

