Notulen Algemene Ledenvergadering TV EDOS 23 januari 2012
Aanwezig:

Dorien Siroen, Hennie Hendriks, Tineke Loeffen, Tonny Willems, Gerrit
Willems, Sjanny Verheugen, Ronny van Gemert, Peter Hendriks, Jeroen
Peeters, Henry van Geffen, Tiny Thijssen, Geert Derks, Jos Thijssen, Nancy
van Geffen, Sanne Loeffen, Jos Bardoel, Frits van Toor, Grad Kersten, Rianne
de Kleijn, Diane Derks, Mariëlle Grutters, Ingrid Siroen, Berni Rooijackers,
Bert Loeffen, Rian Siroen, Corrie Bardoel, Eddy Kersten, Anton Vervoort, Bert
Strik, Thea Kathagen, Nellie Paters, Ineke Hendriks, Truus Hubers, Jan Sol,
Harm van Deelen, Piet Verheugen, Dini van Toor, Bas van de Wiel en Martine
Hendriks

Afmeldingen:

Dorettie van der Heijden

1. Opening
Bas heet de aanwezigen van harte welkom.
2. Notulen ALV 19 januari 2011
- Notulen ALV volgend jaar met uitnodiging ALV 2013 versturen.
- Notulen zijn door de aanwezigen goedgekeurd.
3. Jaaroverzichten
- Bestuur
o Betaling betreffende drukriolering is lopende, bestuur heeft juridische stappen
ondernomen om deze kosten te reduceren
o Draaiboek gebruik munten is gemaakt, pilot met EDOS Trope Ope
o Nieuw trainer genaamd Thijs Alofs aangetrokken
o Er is een extra financiële commissie opgestart om de financiële stromen te
controleren
- Technische commissie
o In 2012 clubkampioenschappen mix en enkels zijn gepland in het voorjaar en de
dubbels in het najaar
- Jeugdcommissie
- 55+ Commissie
- Toernooicommissie
o Nancy, Corrie en Sjanny hebben te kennen gegeven om te stoppen met deze
commissie
o Bekendheid toernooien verhogen, in 2012 worden de aankondigen ook per mail
verstuurd
- Sponsorcommissie
- Paviljoencommissie
o Voorraadruimte is in 2011 waterdicht gemaakt
- Kantinecommissie
o Service koffiezetapparaat is gratis dus bij storing bellen naar telefoonnummer op
apparaat, onderdelen moeten betaald worden
o Aankleding kantine is altijd erg goed verzorgd
o Er zijn dringend poetsdiensten (i.p.v. kantinediensten) nodig
o Per periode bekijken naar activiteiten versus inkoop
o Er wordt een extra koelkast aangeschaft voor evenementen
o Peter Hendriks wil stoppen met de commissie, daarom is aanvulling van harte
welkom
-

EDOS Trope Ope
o Van de KNLTB moet EDOS Trope Ope op zaterdag i.p.v. vrijdag starten, daardoor
kunnen er geen 200 inschrijvingen geaccepteerd gaan worden
o In 2012 komen de mix 5 en 8 te vervallen
1

4. Financieel overzicht
- Er is een verlies geleden van 3632 euro.
- De voorraad in de kantine in 2010 is niet duidelijk geschat, dit kan een verschil opleveren.
- Het geschenk aan de sponsoren is van de sponsorgelden afgetrokken.
- De jeugdsubsidie is in 2011 niet ontvangen.
- Kosten energie en water waren erg hoog omdat we betaald hebben voor de voetbalclub.
- Er is nog een achterstand op trainingsinkomsten.
- Kosten vrijwilligersdag zijn geboekt onder bestuurskosten.
- Opslaghok is al onder vaste activa opgenomen.
- Jos Bardoel, Ronny van Gemert en Jan Sol hebben begin januari de voorraad inclusief
emballage in de kantine opgenomen.
- Ubink (leverancier banen) heeft de banen afgelopen week getest en de banen zagen er
perfect uit. Verbetering zou behaald kunnen worden door wekelijks te slepen. De
grasbanen kunnen volgens Ubink nog 10 jaar meegaan. Er kan door Ubink een groot
onderhoud gedaan worden, dit kost 3200 per baan. Bij dit onderhoud wordt tevens de
drainage meegenomen.
- Bij andere clubs worden de trainingsgelden rechtstreeks aan de trainer betaald, dit wordt
niet gedaan op verzoek van de trainer
- We hebben rekeningen bij de ABN AMRO en de Rabobank. De ABN AMRO sponsort niets
maar bij de ABN AMRO betalen we geen kosten, bij de Rabobank wel. Rabobank doet
veel voor verenigingen, vandaar de rekening bij de Rabobank.
- Er wordt in 2012 door de financiële commissie extra controle verricht op de binnenkomst
van de gelden.
- Stortingsformulier is ontworpen door financiële commissie en zit in de kantinemap.
Iedereen die geld (alleen briefgeld, geen muntgeld) in de koker doet, moet dit formulier
volledig invullen. Hierdoor wordt inzichtelijk wie wat gestort heeft.
- Daarnaast is er een stortingslijst, degene die een koker in de kluist gooit, moet naam,
datum en bedrag op dit formulier invullen. Dit is een controle op de penningmeester die
de kluis leeghaalt.
- Naast deze formulieren, moet de kantinelijst door elke kantinedienst worden ingevuld.
- Als er teveel muntgeld in de kas zit (Jan zal dit extra controleren), dan Jan benaderen.
- Discussies over gedraaide kantinediensten is niet meer mogelijk, als er géén formulier is
getekend wordt de kantinedienst doorberekend! Uitzondering is als activiteiten worden
afgelast.
5. Verslag kascommissie
- Gerrit Willems en Jaques van der Geest vonden dat Jan alles goed heeft toegelicht
- Aftredend lid: Gerrit Willems
- Blijvend lid: Jaques van der Geest
- Nieuw lid: Antoon Vervoort
- Nieuw reservelid: Tineke Loeffen
6. Agendapunten bestuur
- Kantinedienstregeling
o Tijdens ALV kunnen de kantinediensten op de kantinelijst ingevuld worden
o Alle kantinediensten duren 4 uur
o Als de 4 uur voorbij zijn en er nog mensen in de kantine zitten, mag de
kantinedienst de deur sluiten en mag de sleutel niet overgedragen worden. De
sleutel mag alleen overgedragen worden tijdens het open toernooi als de
commissie Trope Ope nog aanwezig is.
- Contributie 2012
o Contributie gaat in 2013 niet omhoog
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Consumptieprijzen
o Consumptieprijzen blijven ongewijzigd, maar met het muntensysteem worden
prijzen afgerond dus kan er een prijsverhoging of prijsverlaging plaatsvinden
Nieuwe taakverdeling bestuur
o Promotie vereniging neemt Bas dit jaar op zich
o Jan neemt taken van penningmeester op zich
o Harm neemt taken van secretaris (voorheen Martine) op zich
o Aanspreekpunt Gemeente Grave wordt Dini omdat we de laatste jaren
regelmatig contact hebben met de gemeente
o Dini heeft aangegeven eind dit jaar te stoppen als bestuurslid
Trainingen en competitie
o Er is veel betalingsachterstand op de trainingsgelden, de facturen volgen z.s.m.
o Rekeningen worden gestuurd indien er niet betaald is bij start training
o Controle trainingsgelden zal voor de derde trainingsles geschieden
o Voor- en najaarstrainingen bestaan uit 12 lessen
o Contributiebijdrage is verhoogd naar 60 euro i.v.m. hogere afdracht KNLTB en
stijgende prijzen ballen
o Automatische incasso is te prijzig
Informatievoorziening
o Wijziging e-mailadres doorgeven aan Ingrid
o Per persoon e-mailadres doorgeven (niet per gezin)
o Leuke foto’s en verslagen mogen naar Bas gestuurd worden
Pasjesavond en uitreiking competitiepapieren 20 maart
Terreininrichting/verbouwing
o Door tekort aan metselaars vertraging
o Dak zit erop
o Vervolgstappen zijn voegen en straatwerk
o Hekwerk baan 1 wordt nog aangepakt
o Er komt een compleet nieuwe meterkast
o Er komt een deur tussen de minibaan en de overkapping/opslaghok
o Minigrasbaan wordt aangelegd
o Nieuwe douchekoppen en mengkranen
o Het probleem met de televisie wordt ook z.s.m. verholpen door het aanleggen
van een nieuwe kabel
o Opslaghok kost 11.696 euro, 19% BTW is eraf gehaald en worden omgezet in
sponsorgeld
o Materialen die over zijn worden teruggebracht dus bedrag wordt nog lager

7. Benoeming bestuursleden
- Martine Hendriks is aftredend en niet herkiesbaar
- Nancy van Geffen heeft zich verkiesbaar gesteld en is door de aanwezigen gekozen als
bestuurslid
8. Commissies
- Toernooicommissie zoekt leden voor de toernooicommissie (organiseren van
invitatietoernooi, eindejaarstoernooi en einde competitie BBQ)
- Kantinecommissie en jeugdcommissie zoeken nieuwe leden
- Er is nog ondersteuning nodig voor de website
9. Samenstelling commissies
- Voor Diane is dit het laatste jaar bij de jeugdcommissie
10. Punten ingebracht door leden
Er zijn geen punten ingebracht door leden.
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11. Anton Klerkx Trofee
Winnaar is Corrie Bardoel.
12. Rondvraag
- Rian:
Bij de indeling van het opslaghok wil Rian graag aanwezig zijn, dat is geregeld.
- Sanne:
Er wordt veel post op Ten Holtweg 7 en Ten Holtweg 12 gebracht, dit is en wordt
doorgegeven.
- Sanne:
EDOS Trope Ope bestaat 5 jaar, hiervoor een foto maken van de organisatie.
- Nancy:
Blijft de kantine op maandag open want dan zit de kantine vol met mensen zonder
kantinedienst en op de clubavond is het erg rustig. Dit neemt het bestuur op zich en
nemen daar voor 1 maart een besluit over. Eind november wordt er een
oudejaarstoernooi georganiseerd en dan tot half februari geen kantinedienst draaien.
- Gerrit:
Wordt jeugdsubsidiegeld van 2011 nog uitgekeerd? Het bestuur gaat hier nog achteraan
maar durft geen garantie te geven.
- Gerrit:
Geld van de Rabobank is ontvangen maar
- Hennie:
Is er een mogelijkheid om de twee fanatiekste vrijwilligers geen contributie te laten
betalen? Het bestuur neemt dit mee.
- Bert:
Wellicht is een consumptiekaart i.p.v. munten een goed idee? Het bestuur neemt dit
mee.
- Grad:
Laatst lag er 22 euro achter de bar? Er was clubavond zonder kantinedienst.
- Grad:
Slot voor de tap maken want iedereen met een sleutel van de kantine kan erbij.
- Piet:
De voetbalclub wil de entree van Oude Kamp een ander aanzicht geven, ze hebben aan
Piet gevraagd of de tennisclub hier naar rato aan mee wil doen.
- Bert:
De reclameborden bij de parkeerplaats, kan de tennis daar aan meedoen? Deze borden
staan op het terrein van de voetbalclub.
13. Afsluiting
Bas bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng.
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