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Woord van de voorzitter 

 

Dit is de eerste (en hopelijk) laatste digitale ALV uit de historie van TV Buren. Het bestuur heeft lang 

gewikt en gewogen en toch besloten deze ALV te houden. Het wordt een sobere ALV waarin alleen 

het hoogst noodzakelijke onderwerpen agenderen: de staat van de financiën, de voortgang in de 

commissies en het formaliseren van een paar bestuurswisselingen.  

In 2020 kon de ALV vanwege COVID-19 niet doorgaan. Daarom treffen jullie bij de stukken de notulen 

van de ALV’s in 2019, de financiële overzichten van zowel 2019/2020 als 2020/2021 en het voorstel 

voor de nieuwe bestuursleden. 

Door COVID-19 kon er geen kascontrole over de stukken van 2020 plaatsvinden. Daarom schrijven 

we meteen een tweede ALV uit op maandag 21 juni om binnen de wettelijke 4 maanden de 

goedkeuring van de kascontrolecommissie te verkrijgen. Hopelijk kunnen we elkaar dan ook weer 

fysiek ontmoeten.  

We houden dus de eerste digitale ALV uit de clubhistorie en dat vraagt voor alle aanwezigen strikte 

spelregels:  

• Het bestuur zit in het clubhuis. De leden kunnen vanaf 19.15 uur thuis inloggen via bijgevoegde 

link. De vergadering begint om 19.30 uur. 

• De vergadering wordt opgenomen.  

• Zet uw microfoon uit gedurende vergadering; u mag alleen de microfoon aanzetten als u van de 

voorzitter het woord hebt gekregen. 

• Schakel uw camera in zodat we, ook al zijn we niet fysiek bij elkaar, elkaar wel kunnen zien. 

• Gebruik de chatbox of het handje opsteken voor vragen of opmerkingen. 

 

Ondanks deze beperkingen en de sobere agenda hoop ik zoveel mogelijk leden te treffen op 22 

maart. 

 

Groet, 

Gé van Malsen, voorzitter 
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Agenda ALV 2021 
 
 
1. Opening / mededelingen. 
 
2. Goedkeuring notulen ALV 2019 

•  Notulen ALV 11 maart 2019   

• Notulen ALV 25 maart 2019  
 

3.  Wisselingen in het bestuur  
• De voorzitter (Gé van Malsen), de secretaris (Sylvie Duijndam) en de 

voorzitter van de technische commissie (Jan Broekman) treden af. 

• Het bestuur vraagt de ALV in te stemmen met de benoeming van: 
o Arie Koster als voorzitter 
o Wiebe Oosterhoff als secretaris 
o Patrick van de Looij als voorzitter van de Jeugdcommissie 

• Er zijn nog vacatures voor de voorzitter van de Barcommissie en de Technische 
Commissie. Wie meldt zich aan? 

 

Conform het Huishoudelijk Reglement lid 18.4 kunnen (tegen)kandidaten voor genoemde 
functies zich uiterlijk op 15 maart 2021 aanmelden bij de secretaris 
(secretaris@tvburen.nl) middels een schriftelijke verklaring, vergezeld van een 
bereidheidverklaring van de gestelde kandidaat.  

 
4. Financiën 2019/2020 

• Staat van baten en lasten 2019  

• Balans 31/12/2019  

• Begroting 2020  

• Goedkeuring Kascontrolecommissie 2019  
 
5.    Financiën 2020/2021 

• Staat van baten en lasten 2020  

• Balans 31/12/2020  

• Het bestuur vraagt de ALV in te stemmen met de begroting 2021  

• Goedkeuring Kascontrolecommissie: het bestuur vraagt, in verband met de huidige 
corona richtlijnen, de ALV in te stemmen met uitstel tot 21 juni 2021 voor de decharge 
van de financiële stukken van 2020. 
 

6. Mondeling verslag bestuur en commissies 2020/2021 

• Bestuur / Communicatie 

• Technische commissie 

• Barcommissie 

• Parkcommissie / Gebouwbeheer 

• Jeugdcommissie 
 

7. Rondvraag 

mailto:secretaris@tvburen.nl

