Notulen Algemene Leden Vergadering
6 juni 2020

Locatie: terras TV Wedde
Aanwezig:
Arend Holwerda, Ed Rogaar, Jan van Dort, Dethmer Boels, Jeanet van Leeuwen, Catharina Hidding,
Katrien Hidding, Anna Boels, Ewelien Wage, Harm Stubbe, Siena Schut, Tineke Wiedijk, Noortje
Holwerda, Hermine Rotman, Nel Slagter, Rudie Albrecht, Jeroen van der Ziel

1. Opening
Om 10.40 uur wordt de vergadering geopend door Ewelien Wage. I.v.m. de geldende Corona
maatregelen wordt de ALV buiten gehouden op het terras om te kunnen voldoen aan de 1,5
meter afstandseis.

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

3. Ingekomen stukken / mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.

4. Jaarverslag 2019
Het jaar wordt door Jeroen doorgelopen middels foto’s die getoond worden op een groot
scherm. De vrijwilligers die meegeholpen hebben met de verbouwing van de kantine worden
extra bedankt voor hun inzet.

5. Toelichting jaarrekening 2019
Ed licht het financiële jaarverslag toe. Er zijn geen bijzonderheden. Van het in de vorige ALV
vastgestelde budget voor de verbouwing van € 7.000,= was op 31-12-2019 € 1.216,24
uitgegeven. De inkomsten uit contributies waren in 2019 circa € 500,= hoger dan in 2018 door de
contributieverhoging. De barinkomsten waren in 2019 circa € 500,= lager dan in 2018.

6. Verslag kascommissie 2019
De kascommissie, bestaande uit Noortje Holwerda en Hermine Rotman, heeft de boekhouding
gecontroleerd en geen bijzonderheden of fouten kunnen ontdekken. De kascommissie stelt de
ALV voor het bestuur decharge te verlenen. De ALV verleent decharge aan het bestuur voor het
boekjaar 2019.

7. Benoeming kascommissie 2020
Noordje treedt af, Hermine Rotman en Jan van Dort vormen de kascommissie voor het boekjaar
2020. Harm Stubbe wordt door de ALV benoemd als inkomend lid.

8. Bestuursverkiezing 2020;
Anna Boels licht toe dat ze door haar medische problemen niet meer kan doen wat ze eigenlijk
zou willen en daarom aftreedt als algemeen bestuurslid. Zij krijgt namens de vereniging bloemen
en een afscheidscadeau aangeboden.
Catharina Hidding wordt door de ALV gekozen als nieuw bestuurslid.

9. Plannen 2020;
Doe ochtend; Er zullen dit jaar Doe ochtenden gepland worden. Tijdens deze ochtenden kunnen
de grotere klussen aangepakt worden zoals;
•
•
•
•

Terras vergroten en/of schoonmaken
Schilderwerk
Begroeiing rondom de banen snoeien
Kantine, kleedkamers en toiletten schoonmaken

De ochtenden staan gepland op 13 juni, 15 augustus en 17 oktober om 9.30 uur.
AED-training; Dankzij Anna kunnen wij de AED gebruiken van de voetbalvereniging. Om hiermee
om te leren gaan zal er een AED training bij de Hartstichting worden aangeboden.
Tennisles; Vooralsnog worden er geen tennislessen gegeven in Wedde, dit kan uiteraard wel,
mocht dit veranderen dan zal dit vermeld worden op de website.
Activiteiten 2020; De voorlopige agenda voor 2020 wordt getoond en doorgenomen. Deze staat
ook op de website.

10. Begroting 2020
Jeroen licht de begroting voor 2020 toe. Hierin staat ondermeer het restant van de voorziening
voor de verbouwing van de kantine (€ 7.000,= -/- € 1.216,24). De verbouwing heeft tot juni 2020
ongeveer € 5.000,= gekost. Voor de verbouwing is een subsidie van de gemeente ontvangen van
circa € 3.500,=.
Daarnaast is er een voorziening opgenomen (van € 2.000,=) om te sparen voor de vervanging van
de baanverlichting. De huidige baanverlichting zal waarschijnlijk vervangen moeten worden door
LED verlichting op het moment dat er één van de lampen onherstelbaar kapot gaat. Totale
vervanging kost waarschijnlijk tussen de € 6.000,= en € 8.000,=. Vandaar dat er de wens is alvast
te gaan sparen.

11. Vaststelling contributie 2020
De contributie voor 2020 wordt door de ALV ongewijzigd vastgesteld op:
Jeugd (tot 18 jaar) : € 35,=
Senioren (vanaf 18) : € 50,=
Gezinsabonnement : € 125,=

12. Vaststelling Commissies 2020
Activiteitencommissie: Katrien Hidding, Jeanet van Leeuwen en Jeroen van der Ziel, er wordt
gezocht naar een 4e commissielid
Baancommissie: Klaas Klaassens, Arend Holwerda en Harm Stubbe
Kantinecommissie: Catharina Hidding, Anna Boels, Katrien Hidding en Arend Holwerda
Bouwcommissie: Catharina Hidding, Stado van der Veen, Jan van Dort, Ed Rogaar en Jeroen van
der Ziel

13. Competitieteams 2020
De “voorjaarscompetitie” zal dit jaar pas starten op 11 september. Waarschijnlijk doen we weer
mee met twee teams; een zaterdag of vrijdagavond Heren team en een vrijdagavond Mixteam.

14. Rondvraag
•

•
•

Ewelien wil de Bouwcommissie bedanken voor hun inzet door hen een etentje aan te
bieden van TV Wedde in de nieuwe kantine. De datum zal hiervoor in onderling overleg
gepland worden;
Er gaat een kaart rond om Ida van Dort sterkte te wensen met haar herstel van een
operatie;
Catharina geeft aan dat zij de inkoop voor de kantine zal gaan doen. Zij verzoekt contact
met haar op te nemen of een briefje neer te leggen op het moment dat men constateert
dat producten niet meer voorradig zijn of missen in het assortiment.

15. Sluiting
Om 11.50 sluit Ewelien de vergadering.

