Notulen Algemene Leden Vergadering TVAP
Datum:
Locatie:

8-02-2019, aanvang 20.00 uur
Kantine TVAP

Aanwezig:
Afwezig met bericht:

34 leden inclusief bestuur
13 leden

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda.
Johan opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij licht de
agenda toe, die uit 2 delen bestaat. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 16 februari 2018
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Algemene en financiële verantwoording van het bestuur aan de leden.
a. Jaarverslag 2018
Johan haalt enkele hoofdpunten uit het verslag aan. John wijst op de
verplichtingen vanuit de vergunning voor de Drank- en Horecawet.
Verder wordt opgeroepen om de clubapp te gebruiken. Er is veel
waardering voor alle inzet van de vrijwilligers voor jeugd, kantine en
park.
b. Financieel jaarverslag 2018
Sjef licht kort toe. Belangrijk zijn de investeringen die zijn gedaan. In 2018
ging het daarbij vooral om de vervanging van de verlichting. De
vervanging levert een flinke besparing op de stroomkosten op. Op
jaarbasis gaat het om € 5.000. De vergadering stelt het jaarverslag
ongewijzigd vast
c. Verslag kascommissie
De kascommissie (Arnold Sikking en Fred Schuttenhelm) heeft op 14
januari 2019 de administratie doorgenomen met de penningmeester en
was daar zeer tevreden mee. De vergadering verleent décharge aan de
penningmeester en het bestuur.
d. Overeenkomstig het schema verlaat Arnold Sikking de kascommissie,
waarvoor Johan hem hartelijk bedankt. De vergadering kiest Han de Haas
als nieuw reserve lid van de kascommissie, die verder bestaat uit Fred
Schuttenhelm en Johan Veul.
4. Begroting 2019
De vergadering stelt de begroting 2019 ongewijzigd vast.
5. Vaststellen contributie 2019
Voorstel is om de contributietarieven te handhaven op € 115,-- voor senioren en
op € 60 voor alle leden t/m 17 jaar.
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De vergadering stelt de contributie conform het voorstel vast. De
penningmeester licht toe, dat de contributie voortaan via Clubconnect zal
worden geïnd. De kosten zijn grotendeels in het abonnement voor de KNLTBdiensten begrepen. Alle inningsacties worden goed geregistreerd en zijn
navolgbaar. Hiermee wordt het ook mogelijk voor betaling in termijnen te kiezen.
Hetzelfde systeem wordt ook gebruikt voor inning van de bijdragen van de
competitieteams.
6. (Her)verkiezing bestuursleden.
Aftredend en herkiesbaar: bestuurslid John van der Linden. Het bestuur stelt
voor:
a. John opnieuw te benoemen en
b. 2 vacatures te blijven aanhouden en door te gaan met een bestuur,
bestaande uit voorzitter en 4 leden.
John wordt met algemene stemmen benoemd voor een nieuwe periode van 3
jaar. De vergadering gaat eveneens akkoord met het aanhoud van 2 vacatures in
het bestuur.
7. Voorstel wijzigingen huishoudelijk reglement:
a. Samenvoeging van de jeugdcategorieën tot 1 categorie voor de
contributie (verwerking besluit van de ledenvergadering op 16 februari
2018).
b. Verhoging van de leeftijdsgrens voor de jeugdcontributie met 1 jaar.
c. Verhoging van de bedragen voor vervanging (van € 25 naar € 40) en voor
boete (van € 30 naar € 50) bij afwezigheid kantinedienst.
Tonnylia Stouten vraagt of de boetes ook worden betaald. Dat is zo, waarbij John
erop wijst dat de kantinecommissie nog met hoor en wederhoor beoordeelt of
de boete inderdaad moet worden opgelegd. In de 3 gevallen dat er inderdaad
een boete werd opgelegd in 2018 is in alle drie gevallen een opzegging het
vervolg geweest.
De reden voor de verhoging voor vervanging is om meer animo te krijgen voor
vervanging. Een vervanger moet lid zijn en tenminste 18 jaar.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel.
8. Rondvraag en sluiting.
Kees Swikker vraagt naar meer informatie over het halen van het Certificaat
Verantwoord Alcohol Schenken. Dit zal nog verder bekend worden gemaakt op
de website.
Klaas wijst op stijging van de energiebelasting in 2019. Sjef licht toe dat we als
vereniging niet iets te maken hebben met de wijziging van de BTW op dat vlak.
Johan bedankt eenieder voor de komst en sluit de vergadering.
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