Notulen Algemene Leden Vergadering
26 februari 2019

Locatie: clubhuis TV Wedde
Aanwezig:
Arend Holwerda, Ed Rogaar, Jan van Dort, Gretha Lettinga, Stado van der Veen, Rudie Albrecht, Ida
van Dort – van Rooyen, Dethmer Boels, Jeanet van Leeuwen, Catharina Hidding, Maria
Nieuwenhuizen, Katrien Hidding, Wubbo Wage, Anna Boels, Ewelien Wage, Harm Stubbe, Harry
Bessembinders

1. Opening
Om 20.10 uur wordt de vergadering geopend door Harm Stubbe.

2. Notulen vorige ALV
Notulen worden doorgenomen, er zijn geen opmerkingen. Notulen vorige ALV worden
vastgesteld.

3. Ingekomen stukken / mededelingen
De mogelijkheid om te stemmen op TV Wedde voor de Rabobank clubactie verloopt op 29
februari.

4. Jaarverslag 2018
Het jaar wordt door Jeroen middels foto’s die getoond worden op een groot scherm
doorgelopen. Ida voegt daar nog aan toe dat er dit jaar ook weer een trainingsgroep is geweest
in Wedde.

5. Toelichting jaarrekening 2018
Ewelien licht het financiële jaarverslag toe. Het gebrek aan sponsorinkomsten in 2018 komt door
een omissie van de vorige secretaris die de club vergeten had in te schrijven voor de Rabobank
Clubactie.

6. Verslag kascommissie 2018
De kascommissie bestaande uit Noortje Holwerda en Jannie Feikens hebben de boekhouding
gecontroleerd en geen bijzonderheden of fouten kunnen ontdekken. Beiden zijn helaas in
persoon niet aanwezig. Arend voert namens hen het woord. De kascommissie stelt de ALV voor
het bestuur decharge te verlenen. De ALV verleent decharge aan het bestuur voor het boekjaar
2018.

7. Benoeming kascommissie 2019

Jannie treed af, Hermine Rotman en Noortje Holwerda vormen de kascommissie voor het
boekjaar 2019. Jan van Dort wordt door de ALV benoemd als inkomend lid.

8. Bestuursverkiezing 2019;
Harm Stubbe treed na 10 jaar af als voorzitter, om het rustiger aan te kunnen gaan doen. Harm
heeft het al die tijd met veel plezier gedaan en ervaren als een leerzame tijd. Hij wordt bedankt
door Ewelien en gefêteerd met een boek en een fles wijn.
Ewelien Wage wordt door de ALV gekozen als voorzitter.
Ed Rogaar wordt door de ALV gekozen als nieuw bestuurslid. Ed zal de functie van
penningmeester gaan vervullen.

9. Plannen 2019;
Aanpak kantine; De plannen voor de aanpak van de kantine worden toegelicht door Jeroen. De
wensen zijn een betonnen vloer met afwerking, andere keuken en bar, vervangen gaskachel door
elektrische radiatoren. De ALV stemt in met een voorziening voor deze verbouwing van €
7.000,=. Stado, Arend, Catharina en Jeroen melden zich al aan als leden voor de te vormen
Bouwcommissie.
Activiteiten 2019; De voorlopige agenda voor 2019 wordt getoond en doorgenomen. Deze zal
ook op de website verschijnen.
Tennisles; Op maandagochtend wordt er tennisles gegeven, Ida licht dit toe.

10. Begroting 2019
Ewelien licht als oud penningmeester de begroting voor 2019 toe. Hierin staat ondermeer de
voorziening voor de verbouwing van de kantine.

11. Vaststelling contributie 2019
De contributie voor 2019 wordt door de ALV vastgesteld op:
Jeugd (tot 18 jaar) : € 35,=
Senioren (vanaf 18) : € 50,=
Gezinsabonnement : € 125,=

12. Vaststelling Commissies 2019
Activiteitencommissie: Katrien Hiddink, Jeanet van Leeuwen, Maria Nieuwenhuizen en Jeroen
van der Ziel
Baancommissie: Klaas Klaassens, Arend Holwerda en Harm Stubbe
Kantinecommissie: Catharina Hidding, Anna Boels, Katrien Hidding en Arend Holwerda
Bouwcommissie: in oprichting

13. Competitieteams 2019
TV Wedde doet aan de voorjaarscompetitie mee met twee teams; een zaterdag Heren team en
een vrijdagavond Mixteam.

14. Rondvraag
Catharina: Is het mogelijk het seizoen te verlengen en niet op 1 december de banen te sluiten ?

Ewelien: Dit is afhankelijk van het weer, zodra er vorst komt is het niet meer mogelijk om op
onze gravelbanen te spelen, dus moeten de banen gesloten worden.
Stado: Kan er gekeken worden naar de netpalen, deze zitten los ?
Harm: De baancommissie gaat hiermee aan het werk.
Stado: Is het ook mogelijk een lid van een andere club voor Wedde competitie te laten spelen ?
Jeroen: Een speler moet lid zijn van de club waarvoor hij speelt, dus hij of zij moet dan
(competitie)lid worden van TV Wedde.
Stado: Waarom betalen de competitieteams een competitiebijdrage ?
Ewelien: Dit is voor de ballen, koffie en KNLTB of OGTB competitiebijdrage.

15. Sluiting
Om 22.40 sluit Ewelien de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje.

