Notulen Algemene Ledenvergadering TV EDOS 21 januari 2013
Aanwezig:

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

Afmeldingen:

Dorettie van der Heijden, Henry van Geffen, Martine Hendriks, Edwin
Hendriks, Carola Bokhorst, Diane Derks en Jacques van Geest.

1. Opening
Bas heet de aanwezigen van harte welkom.
2. Notulen ALV 23 januari 2012
- Notulen ALV volgend jaar met uitnodiging ALV 2013 versturen en op site te vinden.
- Notulen zijn door de aanwezigen goedgekeurd.
- Opmerkingen over de rondvraag van vorig jaar zijn:
o Post welke arriveert op de Ten Holtweg 7 gaat retour afzender
o 2 fanatiekste leden geen contributie is niet wenselijk.
o Consumptie kaart heeft haar intreden gedaan bij de Edos Ope Trope
o Geen reactie ontvangen van VV Gassel over de wijziging van de gezamenlijke
entree
3. Jaaroverzichten
- Bestuur
o Paviljoen is op enkele kleine punten na gereed, resultaat mag er zijn!
o Archief uitgezocht en op orde gesteld.
o Extra financiële controle
o Extra aandachtspunten voor 2013 zijn; Mini baan, Vrijwilligers en groot
onderhoud.
- Technische commissie
o Voorjaars competitie, gemeentelijke kampioenschappen zullen dit jaar weer door
TV EDOS worden georganiseerd. Clubkampioenschappen hadden in 2012 ca 15
deelnemers meer dan het jaar er voor.
o Tevens wordt de hoop uit gesproken dat er dit jaar meer animo voor de
technische commissie zal zijn.
- Jeugdcommissie
- 55+ Commissie
- Toernooicommissie
o Bekendheid toernooien verhogen, in 2012 worden de aankondigen ook per mail
verstuurd
- Sponsorcommissie
- Paviljoencommissie
o Winddoek geplaatst, omheining paviljoen, toegangsdeur en mini baan zullen in
het loop van het seizoen worden afgemaakt
- Kantinecommissie
o Aankleding kantine is altijd erg goed verzorgd
o Graag etenswaren mee naar huisnemen
o 2e koffiezetapparaat wordt verkocht
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EDOS Trope Ope
o Deelnemers erg positief over sombrero’s en foto
o Extra activiteiten waren loterij en sponsor/tapas avond

4. Financieel overzicht
- Er is een positief resultaat over 2012
- Gezinscontributie is minder geworden
- Er is afgeschreven op te vorderen posten
- De jeugdsubsidie is in 2012 ontvangen
- Sponsor opbrengsten Hoger dankzij inbreng BCP
- Kosten tapwacht 6 maal per jaar i.v.m. verplicht onderhoud
- Kosten energie dit jaar minder, vorig jaar dubbel betaald
- Jos Bardoel, Ronny van Gemert en Jan Sol hebben begin januari de voorraad inclusief
emballage in de kantine opgenomen.
- Bar omzet over 2012 is zeer positief gestegen
- Kosten website geboekt op kantoor kosten, vandaar verschil
- 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, En dus kantinedienst
heeft gedraaid.
- 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.
- Bestuurskosten zijn in 2012 ook hoger. Hier zijn de kosten van de cursussen sociale
hygiëne op geboekt.
- Balans ziet er prima uit
- Passiva kantine gelden zijn de voorschotten van de kantine plichtige leden
- Ecobelasting is groene stroom wij krijgen 50% terug van de KNLTB
5. Verslag kascommissie
- Kascommissie vonden dat Jan alles goed heeft toegelicht en duidelijk omschreven
- Aftredend lid:
Jacques van Geest
- Blijvend lid:
Antoon Vervoort
- Nieuw lid:
Tineke Loeffen
- Nieuw reserve lid: Nellie Paters
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 2014 niet omhoog
-

Consumptieprijzen
o Consumptieprijzen blijven ongewijzigd, maar de kleinere bierglazen blijven
gehandhaafd. Tevens zal de geïntroduceerde consumptie kaart tijdens
evenementen blijven. Deze is positief bevonden door de leden.
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Nieuwe taakverdeling bestuur
Bas
o Agenda voor vergaderingen opstellen
o Contact KNLTB / overige verenigingen
o Aanspreekpunt technische commissie
o Aanspreekpunt internetsite
o Jaarplanning opstellen
o Verenigingscompetitieleider
o Vrijwilligerscoördinator
Jan
o Aanspreekpunt financiële commissie
o Controle betalingen
o Reguliere betalingen
o Opstellen financiële jaaroverzichten
Harm
o Rekeningen sponsoren
o Aanspreekpunt PR-commissie
o Notuleren vergaderingen
o Ingekomen en uitgaande post
o ALV opstellen
o Vrijwilligersmiddag/ avond organiseren
o Verzamelen notulen commissies
Nancy
o Aanspreekpunt kantinecommissie
o Aanspreekpunt jeugdcommissie
o Aanspreekpunt 50+commissie
o Aanspreekpunt toernooicommissie
o Aanspreekpunt poetsploeg
Piet
o Aanspreekpunt paviljoencommissie
o Aanspreekpunt trainer
o Verenigingstoernooileider

-

Trainingen en competitie
o Er zijn nauwelijks betalingsachterstand op de trainingsgelden
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 blijft gelijk
o In 2013 is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de najaarscompetitie

-

Tennis Complex
Voor 2013 staan er 2 zaken op de planning:

-

Miniveld
o Hiervoor zoekt het bestuur nog enkele vrijwilligers die het totale traject kunnen
begeleiden
o We willen dit voor het Edos Trope Ope realiseren.
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Groot onderhoud tennisbanen
o Dit zal door een extern bedrijf uitgevoerd worden
o Indien mogelijk zal dit voor de voorjaarscompetitie plaatsvinden

-

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 26 maart
Enquête
o In totaal zijn er 22 formulieren ingeleverd
o Conclusie is dat Dinsdag de gewenste dag zal blijven. Er zal wel gekeken worden
naar een wedstrijd element.

-

7. Benoeming bestuursleden
- Dini van Toor is aftredend en niet herkiesbaar
- Ronny van Gemert heeft zich verkiesbaar gesteld en is door de aanwezigen gekozen als
bestuurslid
8. Commissies
- Jeugdcommissie zoekt leden voor de toernooicommissie (organiseren van
invitatietoernooi, eindejaarstoernooi en einde competitie BBQ)
- Kantinecommissie en jeugdcommissie zoeken nieuwe leden
- Er zal gevraagd worden aan leden c.q. ouders om per onderdeel te ondersteunen.
9. Samenstelling Bestuur
- Voor Dini van Toor is 2012 laatste jaar bij het bestuur van TV Edos. Bas bedankt haar voor
haar enorme inzit.
10. Punten ingebracht door leden
Er zijn geen punten ingebracht door leden.
11. Anton Klerkx Trofee
Winnaar is Bas van de Wiel.
12. Rondvraag
- Grad:
Inslagveld,wat gaan we doen met de muur? Deze zal gestukadoord worden en
beschilderd. Grad overhandigd voorbeeld.
Inrichting van het geheel mag niet te veel kosten, vandaar dat er voor een betonnen
ondergrond gekozen is.
- Corry:
Muziek installatie is niet handig te bedienen. Zijn er andere mogelijkheden. Dit wordt
bekeken.
- Rian:
Aandachtspunt voor de kantinedienst, Bijvullen van de voorraad c.q. koelkast moet
beter. Dit zal nogmaals bij de leden onder de aandacht worden gebracht.
- Bert:
Er is veel licht in en om het clubhuis aan in de onbemande uren. Tijdschakelaar werkt nog
niet perfect, leden worden verzocht hier van af te blijven.
- Henny:
Waar is de defibrillator gebleven? Deze was voor onderhoud weg. Is nu retour en zal na
de vorst periode weer geplaatst worden.
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Bas:
Roken binnen de kantine is niet toegestaan!

13. Afsluiting
Bas bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng.
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