
Concept notulen Algemene Leden Vergadering LTV Berlicum,
DIGITAAL, te houden op 8 december 2021 20.00 uur

1. Opening
Jan heet iedereen welkom bij deze ALV, die vanwege de corona maatregelen helaas digitaal
gehouden zal worden. Zojuist hebben we een hele korte vergadering al gehad. Jan beseft zich
als voorzitter nog niet een fysieke algemene leden vergadering te hebben gehad,  helaas.

Aanwezig zijn de volgende leden:
Ereleden: Ank van Breugel
Leden van verdienste: Eric van Zoggel, Berti Veldt, Willy Bouwman, Hans van Breugel en Elsbeth
Ritsema
Jan geeft aan dat in totaal hebben 38 stemgerechtigde leden zich aangemeld. Daarvan zijn er 37
aanwezig. ‘Ik zie een aantal vertrouwde namen bij de aanwezigen, waarvoor dank! Ik ben ook
verheugd dat ik een aantal nieuwe namen zie. Ik hoop dat ik jullie nog vaak mag verwelkomen op de
ALV’s’.
Jan geeft aan ook verheugd te kunnen melden, dat we een aantal nieuwe vrijwilligers hebben mogen
verwelkomen. In een maatschappij waarin het individu steeds meer voor zichzelf kiest, is dat een
prima prestatie en een teken van de gezondheid van onze vereniging.
Het belang van een goede vereniging is in tijden van corona extra duidelijk geworden. Het samen
sporten is goed voor de fysieke gezondheid, de mentale en psychische gezondheid en de sociale
gezondheid. Zelfs tijdens een digitale bijeenkomst als deze wordt het sociale contact node gemist.
Daarom roept Jan iedereen op om oog te blijven houden voor elkaar, ook al tref je elkaar niet of
minder op de tennisbaan of in het paviljoen. Dat geldt voor zowel juniorleden als seniorleden, dus
voor al onze leden, of je nu alleen recreatief of ook in competitieverband tennist. Jan nodigt iedereen
van harte uit om overdag, tussen 9 en 5 uur te komen tennissen op het park. De banen liggen er klaar
voor!
Om de vergadering soepel te laten verlopen benoemt Jan enkele huishoudelijke mededelingen.

2 b. Vaststellen van de notulen van de ALV van 8 december 2021 19.30 uur.

Er zijn geen opmerkingen bij de notulen die op het scherm worden afgebeeld.

Stemming 1:
Gaat u akkoord met deze notulen.
32 van de 34 ja
2 geen mening

De ALV heeft hierbij de notulen van de ALV van 8 december 2021 19.30 uur vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

Afmeldingen zijn ontvangen van de volgende leden:
Jessica Bouwman en Martijn van Bebber.

4. Vaststellen Notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering d.d. 27 mei 2021 en
notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 23 juni 2021

Er zijn geen opmerkingen bij de notulen van de buitengewone ALV dd 27 mei 2021, zoals die zijn
gedeeld bij de uitnodiging van deze vergadering.



Stemming 2
Gaat u akkoord met de notulen van de buitengewone ALV van 27 mei 2021?
28 vd 34 ja
0 vd 34 nee
3 geen mening
3 niet gestemd

De ALV heeft hierbij de notulen van de ALV van 27 mei 2021 vastgesteld.

Er zijn geen opmerkingen bij de notulen van de ALV van 23 juni 2021, zoals die zijn gedeeld bij de
uitnodiging van deze vergadering.

Stemming 3
Gaat u akkoord met de notulen van de buitengewone ALV van 23 juni 2021?

24 van de 34 leden ja
0 van de 34 nee
3 geen mening
7 niet gestemd

De ALV heeft hierbij de notulen van de ALV van 23 juni 2021 vastgesteld.

5. Bestuursverkiezing
Aftredend volgens rooster: niemand
Tussentijds aftredend: niemand
Openstaande vacatures: één algemeen bestuurslid
Het bestuur heeft kandidaat gevonden voor deze openstaande functie. Karlie van Kuijk is bereid om in
het bestuur te stappen.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Daarom hoeft er niet gestemd te worden en is Karlie
bij deze door de ALV benoemd tot algemeen bestuurslid van LTV Berlicum.

Karlie stelt zich graag kort aan u voor:
Geboren en getogen in Middelrode, tussendoor in Utrecht gewoond, alweer 10 tot 15 jaar in
Berlicum, samen met Rik Kitslaar en hun drie kinderen. Werkzaam als arts maatschappij en
gezondheid, werkt bij een zorgverzekeraar. Sport is een rode draad in haar leven, paar jaar getennist,
lang gevolleyd, laatste jaren weer meer bij de tennisvereniging. De kinderen tennissen alle drie, zelf
ook weer begonnen. Prettige club, alles goed geregeld, dat kan alleen maar met vrijwilligers en
daarom heeft ze zich gemeld. Jeugd en commissies past haar nu goed schat ze in, oa gezien drie
tennissende kids, ze hoopt snel kennis te maken met diverse commissies dus hopelijk tot snel.

6. Begroting 2022 – toelichting
Jan geeft het woord aan de penningmeester, Mark van Mensvoort

De eerste dia geeft het beleid weer, deze is niet veranderd: financieel gezonde vereniging,
evenwichtige financiële verhouding met stichtingen, winststreven is geen doel op zich.

De volgende dia laat accentverschillen zien met de begroting van vorig jaar. Met name het tweede
punt, namelijk invoering totaal lidmaatschap, met contributieverhoging zoals eerder besloten voor
2022. Dat is natuurlijk nieuw ten opzichte van eerder. Een toekoms bestendig park brengt
investeringen met zich mee, vandaar reeds eerder besloten reële huurprijs van stichting aan de
vereniging met prijsindexatie.



Dat trainingen kosten neutraal moeten zijn is reeds sinds aantal jaren ingezet, dat verandert niet.
Evenals evenementen die soms gratis zijn voor leden, dat heeft vanzelfsprekend impact op resultaat,
waardoor resultaat van evenementen negatief is.

De volgende dia geeft het vergelijk 2021-2022 weer, het effect van 22 zie je bij contributies
(verwachting stijging aantal leden en contributieverhoging),
Opbrengst trainingen verschilt in 2022 van 2021 doordat we prijsverhoging gekregen hebben van
Sport Events. Sponsorbijdragen blijft dezelfde ambitie. Opbrengsten verhuur is gebaseerd op 2021.
Kosten sportbeoefening zie je duidelijk de huurkosten.
Bondscontributie is een schatting obv aantal leden.
Algemene kosten laat een verhoging zien. Dit komt omdat we bij de realisatie van padelbanen een
openingsweekend willen organiseren, kostenpost van 5000 hiervoor begroot en we menen stil te
moeten staan al bij jubileum waarvoor we nu elk jaar 2000 gaan reserveren. We zien dus een negatief
resultaat bij evenementen, net als in 2021, dit is reeds toegelicht.

Al met al positief resultaat van 16000 euro.

Volgende dia laat reeds eerder ingezette koers zien van kosten neutraal maken van trainingen. Dit zie
je ook op de volgende dia. Daar zie je ook dat kosten van trainingen zijn gestegen, door een
tariefsverhoging van 4.3%

Bij de uitgangspunten van de contributie opbrengst zie je dat als vertrekpunt voor 2022 is genomen
928 betalende senioren. Op 1 oktober 2021 waren er 949 senior leden en 189 junior leden. Het is
natuurlijk lastig in te schatten wat uitvalt, door leeftijd of andere redenen. Vertrekpunt is hetzelfde
als andere jaren, namelijk dus peildatum 1 oktober.
Contributie voor 2022 is in mei 2021 vastgesteld op 167,50 en 72,50.

We verwachten met name groei seniorenleden door padel, we verwachten ook wat opzeggingen,
toch ongeveer 90 leden stijging is wat we begroten. Binden en boeien van jeugd is een uitdaging, bij
junioren ligt dus wel een aandachtspunt. Hier wordt oa door bijvoorbeeld alles-in-één pakket aan
gewerkt. Jeugd behouden als ze van middelbare naar vervolgstudie gaan en ook van basis naar
middelbaar onderwijs vormt een uitdaging.

De volgende dia laat een doorkijk naar 2023 zien. Deze is gebaseerd op 4 padelbanen. We begroten
dan 1030 senioren en 190 junioren leden. Mark merkt eigen slordigheidje op bij de inschrijfgelden.
Daar is nog gerekend met een groei van 50 leden. We begroten nu echter een groei van 90 leden.

Bij de dia over kosten sportbeoefening zijn de huurkosten versus opbrengsten in beeld gebracht. Bij
de realisatie 2020 zie je ook effect van corona. Begroting 2020 was de opbrengst uit verhuur hoger
begroot, echter is er restitutie betaald voor de niet gespeelde weken door corona.

In begroting zie je wat we zouden kunnen ophalen, echter ook 2021 zullen we restitutie moeten
betalen aan contractanten indoor banen doordat niet meer alles door kan gaan.
Voor 2022 is minder opbrengst begroot doordat eigen leden ook binnen af kunnen hangen,
contractanten nu met name buitendorps, overigens ook wat leden die een indoorbaan huren,
indoortennis wat op vele zondagen georganiseerd wordt zorgt natuurlijk ook groot deel van deze
15000 euro opbrengst, namelijk 4000 euro.

Joke stelt de vraag of we ook geen huur hadden op kunnen zeggen voor de periode dat de hal
gesloten was door corona? Mark licht toe dat dat erg rigoreus zou zijn, we betalen huur voor het



gehele paviljoen en niet alleen de banen. We hebben gemeend de huur moeten blijven betalen aan
STB, hier wilden wij als bestuur wel aan voldoen.

Mark wil graag nog van de gelegenheid gebruik maken te benoemen blij te zijn dat Freek van Gaalen
de taken heeft overgenomen van Jessica Bouwman. Jessica was eerder coördinator verhuur van de
indoorbanen, heeft dit altijd erg prettig gedaan. We zijn heel blij dat er een nieuwe vrijwilliger
hiervoor is gevonden in Freek van Gaalen.

Stemming 4
Gaat u akkoord met de begroting 2022, zoals zojuist toegelicht?

28 vd 34 ja
0 vd 34 nee
3 geen mening
3 niet gestemd

De ALV heeft hierbij de begroting 2022 goedgekeurd.

Jan bedankt Mark voor de heldere uiteenzetting.

7. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
Zitting blijft houden: Roy van de Hoef , die nog 1 jaar zitting heeft.
Voorgesteld nieuw lid, die de komende 2 jaar zitting zal hebben: Niels van den Berg
Er blijken in deze vergadering geen andere leden die in de kascommissie plaats willen nemen. Niels
wordt daarom benoemd voor de komende 2 jaar.

8. Statutenwijziging
Belangrijk punt van deze vergadering, als ook de begroting.
Nieuwe statuten zijn nodig vanwege:

● WBTR wet bestuur en toezicht rechtspersonen per 1 juli 2021

● digitale besluitvorming

● bescherming van persoonsgegevens, in lijn brengen met AVG

● aan te passen voor gebruik in een tennis-en padel-vereniging.

Jan wil graag eerst tekstuele wijzigingen behandelen, daarna inhoudelijke wijzigingen. Jan geeft aan
dat we van een betrokken lid, Robert Maasdijk, enkele tekstuele amendementen gekregen hebben:
Art 5.6 verwijzing naar artikel 15.4 moet zijn 15.5
Art 5.7 ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als seniorleden.
Muv art 8.5:  geen contributie.
Art. 10.2 opzegtermijn 1 maand ipv 28 dagen. (praktischer)
Art. 14.4 kascommissie ipv (statutaire) commissie om te voorkomen dat ieder commissielid van bv
45+ toernooi door de ALV benoemd moet worden. Omdat we slechts 1 statutaire commissie hebben.
Dit is dus een verduidelijking .
Art 15.2 en 15.3 In de voorjaarsvergadering moet de bestuursverkiezing plaatsvinden, dus dat is geen
verplicht nummer op de najaarsvergadering. In de najaarsvergadering worden de leden van de
kascommissie benoemd.
Het bestuur heeft deze wijzigingen besproken met Robert en is akkoord met deze wijzigingen.

Er volgen vanuit de vergadering geen andere tekstuele wijzigingen.



Stemming 5
Gaat u akkoord met de tekstuele (niet inhoudelijke) wijzigingen zoals zojuist besproken?

29 vd 34 ja
1 vd 34 nee
1 geen mening
3 niet gestemd

De ALV heeft hierbij ingestemd met de tekstuele wijzigingen zoals zojuist besproken.

Jan geeft Robert Maasdijk het woord voor een inhoudelijke amendement.

Robert licht toe dat artikel 17.9 het mogelijk maakt vooraf elektronisch te stemmen. Hij heeft twee
argumenten om dit niet op te nemen. 1. Als je een stem uitbrengt obv een agenda die is
rondgestuurd mis je argumenten die evt op een ALV plaats vinden. En 2. Waar stem je dan voor?
Zoals nu bijv de tekstuele wijzigingen had je dan daar niet op gestemd? Het lijkt Robert om deze
reden niet wenselijk en logisch vooraf elektronisch stemmen mogelijk te maken.

Jan geeft aan dat het doel van het bestuur is geweest dit op te nemen om meer betrokkenheid en
draagvlak voor besluiten bij leden te creëren. Als door het vooraf uitbrengen van stemmen discussie
gaat ontstaan over de geldigheid van die vooraf uitgebrachte stemmen, creëren we eerder frustratie
dan draagvlak. Al kun je je natuurlijk afvragen hoe vaak er inhoudelijke amendementen ingebracht
worden. Na overleg met de juridische afdeling van de KNLTB blijkt, dat er op zijn minst twijfel is over
de geldigheid van een vooraf uitgebrachte stem bij een inhoudelijk geamendeerd voorstel.

Om te voorkomen dat we in die situatie terecht komen, wil Jan dit amendement apart in stemming
brengen op deze ALV. 

Stemmen die voorafgaand aan de algemene ledenvergadering via een (elektronisch)
communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de
vergadering en niet later dan 24 uur voor aanvang van de vergadering, worden gelijkgesteld met
stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
Stemming 6
Wilt u artikel 17.9 over het vooraf uitbrengen van stemmen schrappen?

23 van de 33 ja
2 van de 33 nee
7 van de 33 geen mening
1 niet gestemd

De ALV heeft besloten dat dit artikel 17.9 wordt geschrapt.

Er zijn geen andere amendementen.

Voordat we overgaan tot stemming van de statuten licht Jan toe dat met tweederde meerderheid van
stemmen mee ingestemd moeten worden. Wordt de tweederde meerderheid van de uitgebrachte
stemmen niet gehaald, dan worden deze statuten niet aangenomen. En blijven dus de oude statuten
gelden.



Bovendien geeft Jan aan dat het Huishoudelijk Reglement aangepast zal gaan worden om weer in lijn
met deze statuten te zijn. Op de volgende ALV zal daarom een gewijzigd HHR aan de ALV worden
voorgelegd.

Stemming 7
Stemt u in met de nieuwe statuten, zoals deze vooraf toegestuurd zijn en met de tekstuele en
inhoudelijke amendementen zoals deze in deze vergadering zojuist zijn vastgesteld?

29 vd 33 ja
1 vd 33 nee
1 vd 33 geen mening
2 niet gestemd

De ALV heeft hierbij ingestemd met de nieuwe statuten zoals vooraf toegestuurd en met de tekstuele
en inhoudelijke amendementen zoals deze vergadering besproken.

Anke van der Heijden en Jan zullen deze vastgestelde statuten op korte termijn laten passeren bij de
notaris en aan de KNLTB toesturen. Op dat moment treden ze in werking.

9. Jaarkalender
Anke geeft toelichting op de jaarkalender. Nieuw zijn uiteraard de padel-activiteiten.
Op de jaarkalender die vooraf is meegestuurd, zijn enkele reacties gekomen. Deze zijn beoordeeld en
in de aangepaste kalender verwerkt. De belangrijkste zijn:
Clubkampioenschappen zijn naar voren gehaald ten koste van brons-toernooi.
Data ALV zijn inmiddels gerouleerd over dagen van de week ingepland.
Uiteraard zullen de beperkende maatregelen vanwege corona nog invloed kunnen hebben op deze
jaarkalender.
Houdt de site en het publicatiebord bij de entree in de gaten voor de actuele versie van de
jaarkalender.

Jan licht nog toe dat bewust de bestuursvergaderingen ook op agenda geplaatst zijn zodat
commissies voorstellen kunnen toesturen, max 1 week vooraf zodat het behandeld kan worden.
Anders zal het de bestuursvergadering daarna zijn, we vergaderen elke 3 weken.

10. Nieuw beleid

10.1 Ruimte voor vernieuwing; doorkijk padelbanen en padel binnen LTV Berlicum
Leendert licht toe dat World Padel is gestart. Er zijn al flink wat werkzaamheden verricht zoals
zichtbaar, voor kerst moet heel het grondwerk klaar zijn, dan volgt twee weken vakantie, daarna
straatwerk en fundering en half eind februari volgen dan de kooien. De oplevering is 4 maart, vanaf 5
maart dus padellen!

Terras wordt ook aangepakt in deze fase 1, dit gaat stratenmakersbedrijf Smulders maken, hier wordt
volgende week planning van verwacht.

Mark geeft toelichting over implementatie padel binnen LTV. Na de ALV van mei dit jaar is een
werkgroep gestart bestaande uit 9 personen, waarvan 3 bestuursleden, andere 6 waarvan 5
behoorlijk nieuw als vrijwilliger binnen de vereniging zijn. Mooi dat deze leden zijn opgestaan.



Wat we willen bereiken is dat deze werkgroep gaat bijdragen ervoor te zorgen dat we alles wat we op
het gebied van tennis nu zien ook gaan zien met padel dus trainen, competitie, vrij spelen etc. Dat
padel een onderdeel is naast tennis binnen LTV, dat is het doel.

Werkgroep is ook bezig met een openingsweekend, dit zal plaats vinden op 19-20 maart, Herm heeft
de bezielende leiding van dit feestweekend met ook een officieel tintje uiteraard, de burgemeester is
reeds vastgelegd.

De werkgroep is ook bezig met beleid.

Enquete die recent is rond gestuurd is door veel leden gezien en gevuld. Resultaten zullen nog
gedeeld worden, er zijn 406 respondenten geweest, mooie prestatie! Er blijkt in ieder geval een grote
interesse uit voor padel. Mooie bijvangst van deze werkgroep is dat Roy van de Hoef, werkgroep-lid,
zich inmiddels ook gemeld heeft bij de Technische Commissie, erg fijn dat iemand hiervoor is
opgestaan.

Heel veel nieuws volgt nog van de werkgroep komende periode.

10.2 Corona
Het bestuur vraagt de ALV opnieuw decharge te verlenen voor het gevoerde corona beleid.

Er zijn geen opmerkingen.

Stemming 8
Geeft u decharge aan het bestuur voor het gevoerde corona beleid?

28 vd 33 ja
0 vd 33 nee
2 vd 33 geen mening
3 niet gestemd

De ALV heeft hierbij decharge verleend voor het door het bestuur gevoerde corona beleid.

10.3 VSK / VOG
Vorige ALV is akkoord gegeven voor het implementeren van een programma van Centrum voor Veilige
Sport voor het creëren van een Veilige Sport Klimaat. Anke geeft toelichting:

● Er zijn geen meldingen bij vertrouwenspersonen Leander Petit en Eveline Smulders geweest,
wel consultatievraag gehad.

● Uitrol over vereniging met gouden regels. Verspreiding zal verder gaan via trainers.

● Doorstap komend half jaar met verplicht stellen VOG voor alle seniorleden die met jeugd in
aanraking komen. Hiervoor zal e-herkenning aangevraagd worden.

11. Mededelingen SET /STB
Rein licht toe dat deze ALV een vooruitblik gegeven wordt op komend jaar, op ALV van het voorjaar
volgt dan een terugblik.
Fase 1 is nu in gang. Leendert heeft al wat aangegeven. Daarop aangevuld geeft Rein aan dat
raadgevend adviseurs geraadpleegd zijn waarna hypothecaire lening bij rabobank is afgesloten.



Erfpachtovereenkomst is eveneens gesloten, deze moet ook bij notaris worden vastgelegd en zal op
korte termijn gebeuren.
Fase 2: in vorige ALV ook over gesproken dat we op zich door kunnen en willen naar deze fase, welke
betekent aanleg padelbanen 5, 6 en 7. Voor nu is besloten de fietsenstalling ook te koppelen aan fase
2. Dit omdat het logischer is van achter naar voren te werken, dus na aanleg baan 5, 6 en 7 de
fietsenstalling aan te leggen. Tenzij het wel langer op zich laat wachten dat baan 5, 6 en7 worden
aangelegd. Dit zal komend jaar duidelijk worden. Voor fase 2 is overigens wel obligatielening nodig.
Dat gaat ook in samenspraak met de raadgevend adviseurs.
Fase 3 is verder naar achter geschoven, dit betreft renovatie paviljoen. Dit moet uit eigen middelen
betaald kunnen worden, zal 2023 of later worden. Dat wat nodig is qua onderhoud zal wel al
gebeuren.

Vanuit SET zijn ook enkele veranderingen te benoemen, er waren enkele oproepkrachten in dienst,
deze hebben opgezegd vanwege diverse redenen, deels corona, deels studie. Nel zal  volgend jaar
stoppen. Christel van der Zanden komt ook in dienst, naast Bart Hillenaar.
Aantal vrijwilligers blijft een zorg, gelukkig wel een aantal leden zich gemeld, heel blij mee maar heeft
nog wel aandacht nodig en zal dus nog wel actie op komen.
Week 3 vinden kleine opknapwerkzaamheden plaats, hang en sluit werk en wat schilderwerk, in en
beetje buiten het paviljoen, met name de gele deuren en gele palen.

Accent ligt nu op aanleg padelbanen en renovatie terras.

12. Voordragen Mike Vorstenbosch Lid van Verdienste

Bij het vertrek van Mike Vorstenbosch  als hoofdtrainer zijn bij het bestuur enkele verzoeken
binnengekomen om Mike te benoemen tot lid van verdienste. De volgende punten werden daarvoor
aangedragen:
10 jaar bezielende hoofdtrainer
Stuk voor stuk jong en oud  plezier in en zijn ze beter laten  tennissen.
Fikse toename in het aantal trainende leden, hetgeen voor meer reuring op het park zorgde.
Mike introduceerde Stedentennis. Een indoor tenniscompetitie met de beste jeugdspelers uit zuid
Nederland in de wintermaanden.

Het bestuur legt dit verzoek nu voor aan de ALV.

Stemming 9 (met gesloten briefjes omdat het over personen gaat)
Gaat u akkoord met de benoeming van Mike Vorstenbosch tot lid van verdienste van LTV Berlicum
20 vd 33 ja
2 vd 33 nee
9 geen mening
2 geen antwoord

De ALV besluit Mike Vorstenbosch te benoemen tot lid van verdienste van LTV Berlicum.

We delen Mike dit uiteraard mede en zullen hem ook een mooi speldje overhandigen.

13. Rondvraag

Joke van Gerven: is het een idee bij de opening van de padelbanen Mike het speldje te overhandigen?
We nemen deze suggestie mee, dankjewel.



Robert Maasdijk: Er zijn wat ontwikkelingen bezig binnen de vereniging waarvoor ik toch wel iemand
graag wil bedanken, namelijk Eric van Zoggel die in januari stopt als VCL, jaren erg goed gedaan!
Kersttoernooi zoals die in de huidige samenstelling heeft gefunctioneerd, fantastisch hoe zij, sommige
leden zelfs 25 jaar, zich hebben ingezet. Helaas zien zij laatste editie in rook opgaan.
Jan benoemt zich alleen maar aan te kunnen sluiten bij het grote respect wat hij ook heeft voor deze
leden, Eric en kersttoernooicommissie, onwijs dank inderdaad, hopelijk willen een aantal leden wel
kennis overdragen. Ga er maar aanstaan als nieuwe commissie, dus hopelijk kan gebruik worden
gemaakt van kennis die nodig is. Eric staat nieuwe VCL’s bij, Anne van Piggelen en Steffie van Dijk,
zodat ook zij goede start maken want VCL is  niet niks van een vereniging met vele competitiespelers.
Jan wil ook alle andere vrijwilligers niet te kort doen, velen zetten zich onwijs hard in, zo’n 150 leden,
die hiermee een belangrijke rol hebben voor de vereniging. Zij hebben er ook lol in en dat is van
belang. Hopelijk blijft dit nog heel lang zo. Gelukkig stopt Eric ook niet met alles, blijft oa in TC.
Eric van Zoggel: dank Robert ook voor de woorden. Vrijdagavondmix van Jan vd Vossenberg en Frank
van Gaal was dit jaar niet ivm corona, 2020 wel. Volgt deze in 2022 dus wel. Ja, dat is wel de
bedoeling. Eric gaat contact met hen opnemen of het naast de competitie plaats kan vinden, was in
2020 namelijk grote uitdaging. Dus moet goed gekeken worden of het naast elkaar kan plaats vinden.

14. Sluiting

Hierbij zijn we aan het einde gekomen van deze 4de ALV in 2021. Jan dankt allen voor zijn/haar
aanwezigheid en inbreng en wenst iedereen fijne feestdagen in goede gezondheid.
Ook wil hij alle vrijwilligers en sponsoren bedanken voor hun bijdrage aan onze mooie vereniging.
En hij spreekt de hoop uit dat we de volgende ALV weer in ons paviljoen kunnen houden en hij voor
de eerste keer live als voorzitter iedereen kan zien tijdens een ALV.



Actielijst nav ALV 8 december 2021

Wat Wie Wanneer

Huishoudelijk reglement
aanpassen

Jan-Anke Eerste kwartaal 2022

Statuten laten passeren bij
notaris en versturen naar
KNLTB

Jan-Anke Januari 2022

Mike Vorstenbosch
benoemen tot lid van
verdienste, incl speldje

Jan?


