
Verslag Algemene Ledenvergadering 25 Januari 2018 TV de Goudhoek.   

De algemene ledenvergadering vond plaats op 25 januari 2018.  De aanwezigen tekenen de presentie 

lijst. Enkele leden hebben zich afgemeld en deze worden vernoemd.  

1. Opening.   

Voorzitter Pter Damen heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.   

2. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering van 26 januari 2017.   

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 januari 

2017  worden door de ALV  goedgekeurd.     

3. Verenigingsverslag 2017  

Secretaris Wilco Haus geeft de belangrijkste zaken weer die hebben plaatsgevonden binnen de 

vereniging in 2017.  Waarbij het belangrijkste item is het ledenaantal. Hij geeft aan dat er bij TV 

Wettenseind in 2017 65 leden bij zijn gekomen en de verwachting bij TV de Goudhoek is dat we niet 

verder gaan zakken in de ledenaantallen. 

4. Financieel verslag 2017  

Penningmeester Robert van de Wetering geeft aan dat het begrootte resultaat over 2017 ook is 

gerealiseerd. Er zijn geen verassingen in de cijfers zowel positief als negatief. De vereniging heeft een 

net resultaat behaald over 2017. Alhoewel het een negatief resultaat is, heeft dit geen consequenties 

voor de toekomst van de vereniging. De banen slijten maar minimaal, waardoor investeringen verder 

naar achteren geschoven kunnen worden. 

 5. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie  

Stefan Braet geeft namens de kascontrolecommissie aan dat ze de cijfers van 2017 gecontroleerd 

hebben en dat de zaken goed op orde was. De ledenvergadering verleent het bestuur decharge over 

het jaar 2017. 

In de kascontrolecommissie treedt Harrie Bekkers af, zijn plek wordt opgevuld door Berrie van Lierop. 

De kascontrolecommissie voor 2018 bestaat uit Stefan Braet en Berrie van Lierop. 

 6. Vaststelling contributie 2018 

Het bestuur heeft het voorstel om de contributie voor 2018 ongewijzigd te laten. Het bestuur ziet 

geen redenen om deze aan te passen. De vergadering kan zich hierin vinden. 

7. Begroting 2018 

Penningmeester Robert van de Wetering onderbouwd de getoonde begroting van 2018. De 

vergadering beaamd deze realistische cijfers en geeft zijn akkoord. 

8. Verslag interne competities 

Bestuurslid Ray van de Sande geeft een verslag en verricht de prijsuitreiking van de interne winter- 

en zomercompetitie. Hij geeft aan de door de teruglopende ledenaantallen ook hierin de aantal 

deelnemers teruglopen. Hij ondervindt een terugloop van 10 tot 15%. Dit is zorgelijk omdat het 

belangrijk is dat vooral de wintercompetitie door moet blijven gaan. Dit jaar worden de prijzen in de 

vorm van een cadeaubon van Tuincentrum Coppelmans verstrekt. De winnaars worden benoemd. 



8. Mededelingen bestuur 

• Plan Gerwen ZO 
Door het bestuur wordt aangegeven dat bij dit nieuwbouw plan naast de tennisbanen een 
bestemmingsplan is afgegeven met daarin een rapport over licht- en geluidshinder. In dit rapport 
wordt aangegeven dat er een nadeel kan ontstaan ivm licht- en geluidshinder. Aan de hand van deze 
notitie gaan wij als vereniging geen aanpassingen uitvoeren aan de lichtinstallatie. 

• Vrijwilligers 
We zijn op zoek naar een KNLTB wedstrijdleider. 
Pieter Plieger wordt bedankt voor zijn inspanningen inzake het bardienstrooster van de afgelopen 
jaren. Hij gaat hiermee stoppen en dit wordt overgenomen door Peter Renders. 

• Uitwisseling Nederwetten 
Komend jaar vindt de uitwisseling met Nederwetten weer plaats. In het voorjaar zal deze dag in 
Nederwetten plaatsvinden. 

• Horecavergunning 
De horecavergunning van TV de Goudhoek is verlengd, dankzij de inspanningen van Hans van Wijk. 

• Rondom de bal 
Het boekje “Rondom de bal” wordt niet meer op papier uitgegeven aan de leden. Met behulp van 
een email worden nu de adressenlijst van de leden rondgestuurd. 

• Website mededelingen 
➢ Inschrijven voor de interne toernooien gaan via de website van TV de Goudhoek. Sommige 

activiteiten gaan via inschrijven via het mededelingenbord in het paviljoen van TV de Goudhoek. 
➢ De ledenlijst met telefoonnummers staan op de website. Om deze in te kunnen zien dien je 

inloggegevens te hebben. Deze gegevens kunnen de leden opvragen. 

• Ledenpasjes 2018 
De ledenpasjes van 2018 zullen vanuit het paviljoen uitgedeeld worden. 

• Afkoop bardienst 
Indien er geen bardienst gedraaid wenst te worden door leden blijft het systeem van afkoop 
ongewijzigd. 

• Pinnen 
Het plan is er om te onderzoeken of pinnen in het paviljoen van TV de Goudhoek gerealiseerd kan 
worden. 
 
9. Bestuursverkiezing 

Van het bestuur nemen Jan Bekkers en Wilco Haus afscheid. 
Herkiesbaar zijn Ray van de Sande, Peer Damen en Robert van de Wetering. 
Verkiesbaar zijn Hans van Wijk, Hans Wouters en Rinus van Hoof. 
De vergadering is akkoord met deze wijzigingen in het bestuur. 
 
10. Rondvraag 

Ingrid van der Walle vraagt of het mogelijk is om de ledenlijst te updaten met 06-nummers. We gaan 

deze opvragen en zo veel mogelijk aanvullen. 

Tum van Noorden vraagt of de juiste telefoonnummers verstrekt kunnen worden ivm tapwacht en 

schoonmaak. Dit zal doorgegeven worden. 

Joke van Wijk vraagt naar de bijdrage van de Rabobank ivm “steuntje in de rug”. Penningmeester 

geeft aan dat dit in 2017 mis was gegaan en dat deze zeker weer wel aangevraagd gaat worden in 

2018. 



Corry van Kuringen vraagt of er algemene flyers gedrukt kunnen worden. Deze kunnen leden 

gebruiken om eventuele nieuwe leden te informeren en te werven. Dit zal door het bestuur opgepakt 

worden. 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt ieder van zijn of haar inbreng. 

 

  


