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Toelichting bij de Algemene Leden Vergadering 2013 
 
 
AGENDAPUNT 2: NOTULEN ALV 7 FEBRUARI 2011  

 Apart document 
 
AGENDAPUNT 3: VERENIGINGSJAARVERSLAG MET DEELVERSLAGEN 2012  
  & BELEIDSPLAN 2009-2013 ACTIES EN RESULTATEN 

 Aparte documenten 
 
AGENDAPUNT 4: REKENING EN VERANTWOORDING 2012 

 Apart document (volgt minimaal 1 week voor de ALV) 
 
AGENDAPUNT 5: VERSLAG FINANCIELE CONTROLECOMMISSIE 2012 

 Apart document (volgt minimaal 1 week voor de ALV) 
 
AGENDAPUNT 6: BENOEMING FINANCIELE CONTROLECOMMISSIE (FCC) 2013 
Deze commissie bestond in 2012 uit: Mark Houbiers (2e jr.) en John Kloosterman (1e jr.). Ina van 
Lindenberg is reserve.  
Op grond van artikel 11 lid 4 van de Statuten en artikel 14 van het H.R. kan John Kloosterman 
opnieuw benoemd worden. 
Tijdens de vergadering zal er een nieuwe reserve benoemd moeten worden. 
 
AGENDAPUNT 7: BEGROTING 2013 

 Apart document (volgt minimaal 1 week voor de ALV) 
 
AGENDAPUNT 8: VERKIEZING BESTUURSLEDEN 2013 

Conform art. 9 Huishoudelijk Reglement en met in achtneming van de nota ‘Bestuursstructuur’ zijn 
aftredend de functies van:  
Voorzitter    Jeanny van Gemert 
Clubhuis-materiaalcommissaris Henk Smit 
 
Jeanny heeft in haar functie 4 jaar en 3 maanden zitting gehad en Henk 4 jaar. Zij zijn beiden niet 
herkiesbaar. Patrick Klunder stopt na 1 jaar met zijn functie van penningmeester, Kaj Morel stopt 
na 2 jaar met zijn functie van PR-commissaris en Erik van Ginkel stopt na 1 jaar met zijn functie 
van jeugdcommissaris, omdat hij zich kandidaat heeft gesteld voor het voorzitterschap. 
 
Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor:  
Voorzitter  Erik van Ginkel 
Penningmeester Aukje Roele 
Clubhuis-materiaalcommissaris Margerethe Kurz 
PRcommissaris Kristina Odenhamn 
Jeugdcommissaris 
 
Namen van eventuele tegenkandidaten kunnen via de bekende procedure (minimaal 7 dagen voor 
de ALV, zie artikel 20 HR) bij de secretaris kenbaar worden gemaakt. 
 
AGENDAPUNT 9: BENOEMING COMMISSIES 2013 
De aftredende commissieleden die zich hebben ingezet voor de TC en die niet herkeisbaar zijn:  
Ria Thiele (4 jaar), Ronieke Fokkink (3 jaar), Anja van Ee (4 jaar), Johan Westhof (14 jaar) 
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Voorgesteld worden de volgende nieuwe commissieleden: Engelbert Paalman en Ronald 
Krabbenbos (clubhuis-materiaalcommissie), Max Julian Nab, Kaj Morel en Jeanny van Gemert 
(PR-commissie), Leon Scholten (wedstrijd-recreatiecommissie). 
Clubhuis-Materiaalcommissie   PR-commissie 
Margerethe Kurz (vz, bestuurslid)   Kristina Odenhamn (vz, bestuurslid) 
Truus Mulder      Max Julian Nab 
Engelbert Paalman     Joke Arts    
Ronald Krabbenbos     Kaj Morel 
Abel Wortelboer     Linda Brandes 
       Marnix Schippers 
       Jeanny van Gemert   
Jeugdcommissie 
X (vz, bestuurslid)     Wedstrijd-Recreatiecommissie 

Anke Nijhof      Xander Rijpstra (vz, bestuurslid) 
Marieke Thiele     Annemarie van Klaveren 
Esther Klein Swormink    Leon Scholten 
Gerrie Poppe      Linda Tuitert 
       Annabeth Hartman 
 
AGENDAPUNT 10: BELEIDSPLAN 2013-1016 – 1e concept 

 Apart document 
 
AGENDAPUNT 11: PLAATSEN LEDENLIJST OP GESLOTEN DEEL WEBSITE 

Het bestuur vraagt instemming van de ALV om de volledige ledenlijst met naam, adres, 
telefoonnummer en emailadres te plaatsen op een gesloten deel (inlog leden) van de website. 
 
AGENDAPUNT 12: REGELS EN ROOSTER VRIJWILLIGERSTAKEN 2013 

1. Onze tennisclub is een vereniging waar alle leden de handen uit de mouwen steken om de  
club zo goed mogelijk te laten functioneren. Om dat in goede banen te leiden zijn alle 
kleinere taken zoals bardiensten en assistentie bij organisatie toernooien voor 2013 op een 
takenlijst in beeld gebracht. Bij het ophalen van het pasje dient iedereen tweemaal een 
bardienst en/of een andere taak en data in te vullen. Het ophalen kan tijdens het 
openingstoernooi en daarna wordt nog een aantal avonden gelegenheid geboden om dat te 
doen. Minimaal 2 weken vóór het openingstoernooi worden alle leden via de mail over de 
gang van zaken geïnformeerd. 

 
2. Opening bar 

 Op competitie- en toernooidagen en tijdens overige georganiseerde activiteiten overdag. 

 Tijdens competitie sluit de bar 2 uur na afloop van de laatste wedstrijd. 

 Gedurende het hoofdseizoen bij geplande activiteiten. 

 Van april tot 1 oktober (m.u.v. de zomervakantie) op maandag tot en met vrijdagavond van  
19.30 tot 22.30 uur.  
 

3. Bezetting bar 
De openingstijden en bezetting van de bar worden vroegtijdig aan de betrokkenen bekend 
gemaakt. Zie 1. 

 
 4. Vergoeding bardienst of overige taken 

 Senior-leden, die geen bardienst of overige taken willen verrichten, betalen een vergoeding 
van € 25. 

 Senior-leden, die ingedeeld zijn en niet bereid zijn hun medewerking te verlenen, betalen   
 een vergoeding van € 25. 


