
Verslag Algemene Ledenvergadering 06 februari 2019 TV de Goudhoek.    

De algemene ledenvergadering vond plaats op 06 februari 2019.  De aanwezigen (in totaal 23 
inclusief bestuur!) tekenen de presentielijst. Enkele leden hebben zich afgemeld en deze worden 
vernoemd.   

1. Opening.    

Voorzitter Koen Janssen heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.    

2. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering van 25 januari 2018.    

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 januari 2019 worden door de ALV  
goedgekeurd.      

3. Verenigingsverslag 2018   

Secretaris Hans Wouters geeft de belangrijkste zaken weer die hebben plaatsgevonden binnen de 
vereniging in 2018.  Enkele belangrijke items die worden toegelicht zijn zaken als ledenaantal, IVA, 
genomen bestuursbesluiten, waaronder nieuwe website, invoering pinnen, openstelling tennisbanen 
tbv evenementen, tennistrainingen en wisselingen van de wacht. 

4. Financieel verslag 2018   

Penningmeester Robert van de Wetering geeft aan dat het begrootte resultaat over 2018 ook is 
gerealiseerd. Er zijn geen verassingen in de cijfers zowel positief als negatief. De vereniging heeft een 
net resultaat behaald over 2018, met meevallers voor paviljoen en activiteitopbrengsten. 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 2018 gecontroleerd 
hebben en dat de cijfers goed op orde zijn. Er wordt door de ledenvergadering decharge verleend 
over het jaar 2018.  

De kascontrolecommissie voor 2019 bestaat uit Pieter Plieger en Berrie van Lierop.  

 6. Vaststelling contributie 2019  

Het bestuur heeft het voorstel om de contributie voor 2018 ongewijzigd te laten (blijft 140 euro). Het 
bestuur ziet geen redenen om deze aan te passen. De vergadering kan zich hierin vinden.  

7. Begroting 2019  

Penningmeester Robert van de Wetering onderbouwt de getoonde begroting van 2019. Resultaat is 
ca 7000 euro. De vergadering kan zich vinden in deze realistische cijfers en geeft zijn akkoord.  

8. Mededelingen bestuur 

 Tennislessen worden voortaan op maandag en evt woensdag verzorgd door Sport Events. 
Eind maart volgt een nieuw programma. 

 Extra events op het paviljoen blijven mogelijk, zolang dit in combinatie met tennis is. 
 Peer Daamen geeft een toelichting over de ontsluiting van Gerwen ZO. 
 KJ geeft aan dat ook door de leden van alles kan worden georganiseerd, als er ideeën zijn dit 

met 1 van de bestuursleden te bespreken. 



 Vrijwilligers kunnen vanuit commissie worden bedankt; Hans van Wijk bedankt Paul 
Strijbosch voor zijn jarenlange inzet voor de paviljoencommissie. 

9. Verslag interne competities  

Bestuurslid Ray van de Sande geeft een verslag en verricht de prijsuitreiking van de interne winter- en 
zomercompetitie. Dit jaar worden de prijzen in de vorm van een cadeaubon van de 3 gebroeders 
verstrekt. Voorstel is om voortaan de 1e prijs te honoreren en de 2eprijs via loting toe te kennen. De 
winnaars worden benoemd.  

9. Rondvraag  

Ben de Louw vraagt of het mogelijk is om de nieuwe leden in de nieuwsbrief te vermelden, als 
positieve insteek. Wordt meegenomen.  

Berrie van Lierop vraagt wie het komende jaar de kascontrole commissie met hem gaat invullen. 
Pieter Plieger geeft aan dit te willen doen. 

Paul Strijbosch vraagt of het mogelijk is om baan 3 te gaan gebruiken voor de tennislessen ivm 
slijtage. Dit zal aan Sport Events worden gevraagd. 

Koen Janssen roept op om zoveel mogelijk te pinnen. Wordt nog gedacht aan elektronische toegang? 
Wordt momenteel niet naar gekeken. Verder geeft hij aan dat de KNLTB app een probeersel is, wat 
wellicht nog een vervolg gaat krijgen.  

10. Sluiting  

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

  

   


