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AGENDA ALV TC Berkenwoude  
Locatie: Clubhuis Verzend datum:  15 februari 2023 

Onderwerp: Algemene Ledenvergadering - 2023 op maandag 6 maart 2023 Datum vergadering:  Maandag 6 maart 2023 

Distributielijst: 

    
Agnes Koert (AK) 

Alexander Visser (AV) 
Menno Veenstra (MV) 

Henk van Embden (HvE) 

Voorzitter  

Penningmeester 
Secretaris  

Sponsoring 

Jolanda Trouwborst (JT)  

Nathalie Griffioen (NG) 
Alle seniorleden 

Activiteiten/ledenadministratie 

Activiteiten/bestuurszaken 
 

    

1. Opening  

 

2. Mededelingen 
 

3. Notulen ALV 7 maart 2022 
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van maandag 7 maart 20221. 

 
4. Financieel verslag 20222 

4.1 rekening en verantwoording (balans per 31-12-2022 en staat van baten en lasten 2022) 

4.2 rapportage kascommissie (Ruben van der Wouden [voor het tweede jaar] en Sico de Jong) 
4.3 begroting 2023 

4.4 voorstel voor goedkeuring: 

• Balans en staat van baten en lasten 2022 

• Begroting 2023 
4.5 decharge bestuur voor het in 2022 gevoerde beleid 

4.6 verkiezing nieuwe kascommissie 

 
 

 
1 De notulen van de ALV van 7 maart 2022 zijn vanaf 4 maart 2023 te downloaden van de website. 
 
2 Het financieel verslag is vanaf 4 maart 2023 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 2023 zijn volgens het rooster aftredend Henk van Emden en Jolanda Trouwborst. Henk stelt zich herkiesbaar en Jolanda niet. 
 
Jorina Dogterom wordt voorgedragen als bestuurslid. Het bestuur vraagt de algemene vergadering Jorina te benoemen als bestuurslid.  

 

6. Contributievoorstel 2023 

Juniorleden (t/m 6 jaar)  €     0,00  (2022: €   00,00)  
Juniorleden (7 t/m 17 jaar)  €   60,00  (2022: €   60,00)    
Seniorleden (vanaf 18 jaar)  € 140,00 (2022: € 135,00) 
Maximaal gezinslidmaatschap € 355,00 (2022: € 340,00) 

Studententarief = contributie gelijk aan juniorlidmaatschap (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 inclusief € 5,- administratiekosten. 

Voorstellen: 

• Het bestuur stelt voor de contributie in 2023 te verhogen conform bovenstaand schema; 

• Voorgesteld wordt om juniorleden t/m 6 jaar geen contributie te laten betalen (idem in voorgaande 9 jaar). 
 

7. Commissies 

• Sponsorcommissie (HvE)   

• Barzaken (FO) 

• Park commissie (MV): 
o MV neem coördinatie van Henk P. over; 

o Nico gaat de voorjaarsbeurt weer doen en heeft eind december 2022 de najaarsbeurt uitgevoerd. 

o Tuinman komt op 18 maart 2023 
o Diverse klusjes nog te doen: 

▪ Aanbrengen bladvangnetten langs hekken 
▪ Schuurtje (dakrand en verfbeurt) 

▪ Henkwerk straktrekken 
▪ Bewegingsmelder herstellen 

• Open toernooi (AK) 

• Competitie(AK) 

 
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 bellen mag natuurlijk ook! 
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• Do-avond Competitie: Sylvia van Aanholt is bereid gevonden deze nobele taak op zicht te nemen. 

• Geplande activiteiten (NG): 

• BABS toernooi op zondag 28 mei 2023 (eerste pinksterdag) 
 

8. Overige zaken 

  
9.  Wat verder ter tafel komt 

 
10. Rondvraag 

 

11. Sluiting 


