Notulen Algemene Ledenvergadering TV EDOS 20 januari 2014
Aanwezig:

Hennie Hendriks, Ineke Hendriks, Tineke Loeffen,
Bert loeffen, Gerrit Willems, Sjanny Verheugen,
Antoon vervoort, Sanne Loeffen, Jos Bardoel,
Frits van Toor, Grad Kersten, Rianne de Kleijn,
Diane Derks, Mariëlle Grutters, Ingrid Siroen,
Jan Schraven, Bernie Rooijackers, Rian Siroen,
Corrie Bardoel, Nellie Paters, Truus Hubers, Thea Kathagen, Edwin Hendriks,
Monique van Overbeek, Daniel Kertsen, Janneke Vorstenbosch,
Ilona van Deelen, Peter Hendriks, Jan Sol, Ronny van Gemert,
Bas van de Wiel, Nancy van Geffen en Harm van Deelen.

Afmeldingen:

Henry van Geffen, Martine Linders, Wim Linders, Herman Linders,
Carla Oosterbaan, Willy Janda Linders, Monica Boschman, Jose van Boekel,
Erwin Jonkman, Tineke Loeffen, Eric van Boekel, Marielle Grutters en
Carola Bokhorst.

1. Opening
Bas heet de aanwezigen van harte welkom.
2. Notulen ALV 23 januari 2013
- Notulen ALV volgend jaar met uitnodiging ALV 2014 versturen en op site te vinden.
- Notulen zijn door de aanwezigen goedgekeurd.
- Opmerkingen over de rondvraag van vorig jaar zijn reeds besproken in 2013.
3. Jaaroverzichten
- Bestuur
o Onderhoud aan Hekwerk en banen
o Digitaliseren Archief.
o Website
o Vrienden van TV Edos
o Afspreken drankleverancier
o APV gemeente Grave
o Subsidiaire mogelijkheden uitbreiden.
o Sponsoren
o Extra aandachtspunten voor 2014 zijn;
o Afronden Mini baan
o Extra Vrijwilligers
o Jeugd groep 1 t/m 3
o Ledendministratie
-

-

Technische commissie
o TV Edos blijft voor-, najaars-, en wintercompetitie aanbieden.
o Gemeentelijke kampioenschappen zullen dit jaar in Grave worden georganiseerd.
o Clubkampioenschappen:
Mix en enkel 49 deelnemers
HD en DD 45 deelnemenrs
Samen voegen van de mix en de enkel is goed bevallen en zal ook in 2014
samengevoegd blijven.
Jeugdcommissie
55+ Commissie
o 2 toernooien: 1e donderdag in Juni en de 2e donderdag in september
Toernooicommissie
Sponsorcommissie
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-

-

-

Paviljoencommissie
o Afrastering en deur minibaan gereed
o Tennismuur en vloer gereed excl. schilderwerk
o Toegang tot miniveld voorzien van zeil met opening
o Tegels voorraadruimte
Kantinecommissie
o Aankleding kantine is altijd erg goed verzorgd
o Graag etenswaren mee naar huisnemen
o 2e koffiezetapparaat is verkocht via marktplaats
o Indien er interesse is voor de poetsdiensten graag melden bij de
ledenadministratie
Algemene Clubgegevens
o 159 leden 8 minder dan in 2013
Senioren 108
Junioren 32
70+ 19
o Oudste lid: Tien Smits
o Jongste Lid: Yvo jaspers

4. Financieel overzicht
- Er is een positief resultaat over 2014
- Kantine omzet is royaal gestegen
- Contributies bijna gelijk gebleven
- Grote uitgave was groot onderhoud banen. Resultaat mag er zijn
- Kosten tapwacht 6 maal per jaar i.v.m. verplicht onderhoud
- Kosten energie dit jaar minder. Positief voor de club
- Kosten website geboekt op kantoor kosten, vandaar verschil
- Stortings / kantinedienst formulier heeft een nieuw ontwerp en zit in de map naast de
kassa. 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 kluis gooit, moet naam,
datum en bedrag op dit formulier invullen. Dit is een controle op de penningmeester die
de kluis leeghaalt.
- Investeringen voor 2013 volgens begroting
- Balans ziet er prima uit, Perfect resultaat
- De stukken zijn in te zien bij Jan Sol
5. Verslag kascommissie
- Kascommissie vonden dat Jan alles goed heeft toegelicht en duidelijk omschreven
- Aftredend lid: Antoon Vervoort
- Blijvend lid: Tineke Loeffen
- Nieuw lid: Nellie Paters
- Nieuw reserve lid: Jan Schraven
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 kantine 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 2013
o Contributie gaat in 2015 niet omhoog
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-

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.
o Tevens blijft het biermerk Hertog Jan gehandhaafd
o Bij toernooien zullen we vaker gebruik gaan maken van de consumptiekaarten

-

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
Ronny
o Aanspreekpunt paviljoencommissie
o Aanspreekpunt trainer
o Verenigingstoernooileider
o Ondersteuning jeugdcommisie

-

Ledenadministratie (Janneke Vorstenbosch vanaf de maand Mei Sanne Loeffen)
o Verzamelen gegevens leden
o Kantinelijsten
o Facturen sturen contributies
o Mailverkeer vanuit bestuur en commisssies
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-

Trainingen en competitie
o Er zijn nauwelijks betalingsachterstand op de trainingsgelden
o Controle trainingsgelden zal voor de derde trainingsles geschieden
o Voor- en najaarstrainingen bestaan uit 10 lessen
o Ruud en Thijs Alofs verzorgen de lessen
o Contributiebijdrage blijft gelijk
o In 2014 is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de voor- en
najaarscompetitie maar ook de wintercompetitie is een mogelijkheid.
o Tevens zullen we voor de groepen 1,2,3, van de basisschool een bal/slagvaardigheid organiseren.
o Nieuwe regels KNLTB zijn opgeschort tot 2015

-

Informatievoorziening
o Wijziging e-mailadres doorgeven aan Janneke Vorstenbosch
o Per persoon e-mailadres doorgeven (niet per gezin)
o Leuke foto’s en verslagen mogen naar Bas gestuurd worden
o Gegevens zoals telefoonnummers competitiedata info trainingen zijn via de
website bereikbaar.

-

Enquete onder leden
o Na enquete eind 2012 is er besloten om de clubavond iets te wijzigen
o Start 4 Maart eind rond 28 Oktober
o Voor alle leden die voor 31 december de leeftijd van 17 jaar bereiken
o Individuele opgave
o Men speelt 3 dubbels per ronde
o Totaal aantal wedstrijden is nader te bepalen.
 Poules bestaat uit 4 personen
 Per poules 3 wedstrijden in 3 combinaties
 Na de wedstrijden zal nr. 1 promoveren nr. 2 en 3 blijven in de poule en
nr. 4 degradeert

-

Tennis complex
o Voor 2014 staan er 2 zaken op de planning
o 1.Miniveld afronden
o 2.Afhangbord Dit i.v.m. een steeds groter gebruik van de banen.
o Regels voor het afhangen zullen per mail volgen

7. Commissies
- Jeugdcommissie zoekt leden voor de toernooicommissie (organiseren van
invitatietoernooi, eindejaarstoernooi en einde competitie BBQ)
- Kantinecommissie en jeugdcommissie zoeken nieuwe leden
- Extra hulp is altijd bruikbaar
- Janneke Vorstenbosch zal zich aansluiten bij de financiële commissie
- Joost Verploegen zal de Pr commissie versterken
- Thijs Alofs en Marieke Hendriks zullen samen de Jeugd commissie versterken
8. Samenstelling Bestuur
- Voor Piet Verheugen is 2013 het laatste jaar bij het bestuur van TV Edos. Bas bedankt
Piet voor zijn enorme inzet. Piet zal zich wel op de achtergrond blijven inzetten voor het
open toernooi!
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9. Punten ingebracht door leden
Er zijn geen punten ingebracht door leden.
Wel wil het bestuur nogmaals de aandacht vestigen op het feit dat er NIET gerookt mag
worden in de kantine en er geen alcohol geschonken mag worden een personen onder de 18
jaar en de laatste persoon van de kantinedienst verantwoordelijk is voor het juist
achterlaten van de kantine en het afsluiten er van.
10. Anton Klerkx Trofee
Winnaar is Ingrid Siroen.
11. Rondvraag
- Ilona van Deelen:
Graag fijne banken voor de toeschouwers van baan 3
-Er zijn hier wel ideeën over, maar nog niets in de planning
- Jan Schraven/ Gerrit Willems:
Kleine melding! De baan verlichting dient met een tussen pauze van ca 4 a 5 minuten te
worden aangezet. Dit i.v.m. de levensduur van de lampen
- Bert Loeffen:
Tretorn ballen blijken er blessure gevoelige ballen, Is er een mogelijkheid voor b.v.
Dunlop.
In 2015 zal er gekeken worden naar een ander merk dit is ook tevens vanwege de
enorme prijs verschillen.
- Jan Sol:
Kleine melding! Er is een nieuw contract met Jack Bongers afgesloten. Dit houd in dat we
in 2014 +/- € 500,-- a € 1000,-- aan bonus gelden gaan ontvangen.
12. Afsluiting
Bas bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng.
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