Notulen Algemene Ledenvergadering van TC Park Veldwijk
Locatie : Paviljoen TC Park Veldwijk
Datum : 28 februari 2019
Tijd
: 19.30 uur

1. Opening
Voorzitter Roy Nijenkamp opent de vergadering met een welkomstwoord.
Aanwezigen (26x) hebben de presentielijst getekend en 4 personen hebben zich afgemeld.
Vooraf wordt er stil gestaan bij het overlijden van de hr. Han Boom, die dit jaar ons is ontvallen.
Han heeft voor onze vereniging veel vrijwilligerswerk verricht en was voor ons de technische man.
2. Terugblik over de afgelopen periode
In het kort samengevat de volgende punten:
– Algemeen gesteld was ook 2018 weer een succesvol en druk jaar, zoals:
– Aanbrengen van led verlichting.
– Stormschade door omgevallen bomen.
– Voor de BSO is door Greto Plaggenborg het tennissen voor de jeugd opgestart.
– Nieuwe sponsoren.
– Vernieuwing dak van de kleedruimtes.
– Door gebrek aan vrijwilligers moesten we een vaste schoonmaakkracht aanstellen.
– Het toernooi, dat we van de Woolderes konden overnemen was bijzonder succesvol (230
deelnemers). Het heeft ons financieel wat gebracht en een aantal nieuwe leden.
– Geslaagde avond voor de vrijwilligers.
– Flinke toename van het aantal leden mede door oud Woolderes-leden.
– Nieuw elektronisch afhangbord.
– De fa. Bas Boom hebben samen met een aantal vrijwilligers het nodige snoeiwerk verricht en
zullen het grasmaaien de komende tijd op zich nemen.

3. Vooruitblik 2019
– Herhaling van 2018.De focus van dit jaar ligt wederom op het hart van de club, m.n. de
onderling
binding en uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Momenteel komt er steeds meer werk op
dezelfde schouders.
Alleen door regelmatig onderhoud van de banen en kleedruimtes/kantine ligt het erbij zoals het
nu is en dat gebeurd niet vanzelf.
Als mensen ideeën hebben om wat te willen doen dan horen we dat graag. Er zijn naast het
zwaardere werk ook andere klusjes als website bijwerken, sponsoring, jeugd ondersteuning wat
anders bij het bestuur ligt. De voorzitter bedankt bij deze nogmaals de vrijwilligers die afgelopen
jaar de club hebben gebracht naar nu.
– Dit jaar vindt het openingstoernooi plaats op 24 maart.
– Het Veldwijk Open Toernooi staat gepland in de week van 15 juli t/m 21 juli. Dit toernooi is
voor de categorie 2 t/m 9 en alleen voor dubbel. Hopen weer op een geweldig toernooi.
– Reeds gestart is de vrijwilligersgroep om elke dondermorgen vanaf 9.30 uur de nodige
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werkzaamheden te verrichten. Ook hiervoor verzoeken we de leden voor uitbreiding van die
groep.
– Het aantal competitieteams staat momenteel al op 11 teams.
– Voor het clubgevoel willen we clubkleding introduceren m.n. voor de competitieteams.
Sponsoren Sportpaviljoen Borne en Rita van Deutekom bieden dit aan voor een gereduceerd
tarief, waarbij het mogelijk is om ons logo er op te drukken en eventuele sponsor.
– We hebben momenteel 2 trainers, Justin Eleveld en Patrick Brinkman. Door deze trainingen zien
we ons ledenbestand groeien en ook niet onbelangrijk verjongen. Er is nog plaats voor
uitbreiding.

4. Goedkeuring notulen ALV 28-03-2018
De notulen van de ALV 2018, vermeld op de site, zijn door de aanwezigen goedgekeurd en door de
voorzitter en secretaris ondertekend.
5. Verslag penningmeester
Tim Leurink heeft aan de hand van TV beelden de rekening van baten en lasten over 2018 en de
balans per 31-12-2018 aan de aanwezigen getoond. Mede door het aantal leden waardoor meer
contributie en inkomsten van het paviljoen en het Veldwijk Open Toernooi kunnen we stellen dat
we er goed voorstaan.
6. Verslag kascommissie
Op 25 februari hebben dhr. S. Klaver en mevr. L.Bruins de financiële administratie samen met
penningmeester T.Leurink en G.Rutgers gecontroleerd. Ze hebben het geaccordeerd en gaven de
penningmeesters een compliment voor de goede en uiterst correcte manier van boekhouden.
Voor de samenstelling van de nieuwe kascommissie is dhr. S.Klaver niet herkiesbaar.
Als aanvulling voor mevr. L.Bruins heeft zich dhr. F.Monfils voor het komende jaar beschikbaar
gesteld. Mevr. L.Brookhuis is beschikbaar als eventuele reserve.
7. Vaststelling contributie
Geen verhoging van de contributie van € 120,- per jaar. Het bestuur is van mening dit jaar de
contributie niet noodzakelijk te verhogen.
8. Verkiezing bestuur
Jorn Oosterveld heeft te kennen gegeven als bestuurslid te willen deelnemen, voorlopig als
algemeen lid. Hij kon er deze avond niet bij zijn maar zijn opgave werd met applaus aanvaard.
Roy Nijenkamp gaf aan dat hij zijn voorzitterschap na vele jaren na dit seizoen te willen
beeindigen.

9. Rondvraag
– Op de vraag hoe we als vereniging verzekerd zijn bijv. voor brand en vrijwilligers zal nader
bekeken worden hoe de zaken ervoor staan. Aktie: Roy Nijenkamp.
– Gevraagd wordt om de lestijden op de site aan te geven. Dit wordt geregeld.
– Op de aanvraag voor aanschaf van een eigen AED vindt het bestuur niet noodzakelijk omdat aan
de buitenkant van het FBK stadion er een hangt waar gebruik van gemaakt kan worden. Hiervoor
wil het bestuur de noodzakelijke cursus organiseren. G.Teuiten heeft zich ter plekke opgegeven.
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– Gevraagd wordt naar de plannen voor het lopende jaar. Dit is m.n. het hoognodige schilderwerk
van het paviljoen, het eventueel aanbrengen van een overkapping en de mogelijkheid van het
invoeren van een pasjessysteem voor zowel de toegang tot het terrein als voor het afhangbord.

10.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje.
Notulist J.Jannink
Hengelo, 04-03-2019

Voorzitter:

Secretaris:

Dhr. R. Nijenkamp

Dhr. J. Jannink
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