AGENDA ALV TC Berkenwoude
Locatie: Clubhuis om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur)

Verzend datum:

2 maart 2020

Onderwerp: Algemene Ledenvergadering - 2020 op maandag 9 maart 2019

Datum vergadering:

Maandag 9 maart 2020

Distributielijst:
Agnes Koers (AK)
Alexander Visser (AV)
Menno Veenstra (MV)
Henk van Embden (HvE)

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Sponsoring

Jolanda Trouwborst (JT)
Linda Akse (LA)
Alle seniorleden

1.

Opening

2.

Medelingen

3.

Notulen ALV 4 maart 2019
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van maandag 4 maart 20191.

4.

Financieel verslag 20192
4.1 rekening en verantwoording (balans per 31-12-2019 en staat van baten en lasten 2019)
4.2 rapportage kascommissie (Wil Mangnus [voor het tweede jaar] en Jaap van der Wouden)
4.3 begroting 2020
4.4 voorstel voor goedkeuring:
 Balans en staat van baten en lasten 2019
 Begroting 2020
4.5 decharge bestuur voor het in 2019 gevoerde beleid
4.6 verkiezing nieuwe kascommissie

1 De
2

Activiteiten/ledenadministratie
Activiteiten
bestuurszaken

notulen van de ALV van 4 maart 2019 worden per e-mail verzonden. Wilt u voor de vergadering uw eigen exemplaar afdrukken en meenemen.

Het financieel verslag wordt tijdens de vergadering uitgereikt, maar is vanaf 3 maart 2020 ook te downloaden van de website.
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5.

Bestuursverkiezing3
Reglementair is bepaald dat jaarlijks twee bestuursleden dienen af te treden volgens een daartoe opgesteld rooster. In 2019 zijn aftredend Henk van Embden
en Jolanda Trouwborst. Zowel Henk en Jolanda stellen zich herkiesbaar.

6.

Contributievoorstel 2020
Juniorleden (t/m 6 jaar)
Juniorleden (7 t/m 17 jaar)
Seniorleden (vanaf 18 jaar)
Maximaal gezinslidmaatschap
Studententarief = contributie gelijk

€
0,00
(2019:
€ 60,00
(2019:
€ 135,00
(2019:
€ 340,00
(2019:
aan juniorlidmaatschap

€ 00,00)
€ 60,00)
€ 130,00)
€ 325,00)
(7 t/m 17 jaar)

Toelichting:
 Het studententarief geldt voor voltijdstudenten van 18 t/m 30 jaar die bewijs kunnen overleggen van een voltijdsstudie;
 In de contributienota wordt tevens opgenomen de nog openstaande barrekening per 31 december 2019 inclusief € 5,- administratiekosten.
Voorstellen:
 Het bestuur stelt voor de contributie in 2020 iets te verhogen: met € 5,- voor een senior lidmaatschap en € 15,- voor een gezinslidmaatschap (voor het
eerst na zes jaar);
 Voorgesteld wordt om juniorleden t/m 6 jaar geen contributie te laten betalen (idem in voorgaande 6 jaar).
 Drie jaar gelden is besloten dat een senior-lid die een nieuw lid aanbrengt een tegoed krijgt van € 50,- aan consumpties in het daarop volgende jaar. Deze
regeling heeft niet het gewenste resultaat en het bestuur wil deze regeling stopzetten.
7.

Commissies
- sponsorcommissie (HvE) - barzaken (Fred Overduin/MO) - activiteiten (JT/LA) – open toernooi (AK)

8.

Overige zaken:
- Status notitie sportbeleid Gemeente Krimpenerwaard (AK); ledenverloop (JT); - Parkwerkzaamheden in maart 2020 zijn deels uitbesteed. Arbeidskosten
voorjaarsonderhoud banen kost € 2250 extra. Verder uiteraard wel zelfwerkzaamheid op en rond park zoals snoeien/onkruid/schoonmaken etc. (MV);
- competitie (AK); - website (AV); - donderdagavondcompetitie (HvE); - tennislessen (AK); Extra verlichting baan 1 eigenlijk te duur.

9.

Wat verder ter tafel komt

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

3

Leden kunnen zich kandidaat stellen d.m.v. inlevering bij de secretaris van een daartoe schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de
gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering. Gewoon ff belle mag natuurlijk ook!
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