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Datum: 15 april 2022.

Aan: Leden TVW.

Van: Secretaris Wim Bruyn (notulist).

Onderwerp: Notulen 52ste Algemene Ledenvergadering van 13 april 2022.

Referentie: TVW notulen ALV52 2022-04-13.docx.

1. Algemeen
Na wederom problemen met de apparatuur opent onze penningmeester Marc Weijkamp om 20:10 uur de
tweeënvijftigste Algemene Ledenvergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
Van het interim-bestuur zijn aanwezig Marc Weijkamp (penningmeester) en Wim Bruyn (secretaris).
Er zijn 22 leden aanwezig, 7 leden hebben zich officieel afgemeld.
Op de TVW-website, informatie > algemene ledenvergadering, zijn de volgende documenten met betrekking tot de
ledenvergaderingen van 2022 gepubliceerd:

 Notulen ALV50 2021-10-28
 Notulen ALV51 2022-03-23
 Notulen ALV52-2022-04-13
 Presentielijst ALV51
 Presentielijst ALV52
 Presentatie ALV51 2022-03-23
 Presentatie ALV52 2022-04-13
 Jaarverslag 2021 Barcommissie
 Jaarverslag 2021 Jeugdcommissie
 Jaarverslag 2021 Parkcommissie
 Jaarverslag 2021 Penningmeester
 Jaarverslag 2021 Sponsorcommissie
 Jaarverslag 2021 Technische commissie
 Jaarverslag 2021 Evenementencommissie
 Aanbiedingsbrief kascontrole
 Verslag kascontrole over boekjaar 2021
 Concept TVW Huishoudelijk reglement 2021
 Concept TVW Statuten 2021

2. Agenda
1. Goedkeuring notulen ALV51, maart 2022
2. Begroting 2022
3. Bestuur
4. Kascommissie
5. Stemming nieuwe statuten
6. Stemming nieuw huishoudelijk reglement
7. Rondvraag
8. Sluiting
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2.1 Goedkeuring notulen ALV51, maart 2022

Met algemene stemmen en applaus zijn de notulen van de 51ste Algemene Ledenvergadering door de leden
goedgekeurd.

2.2 Begroting 2022

Tijdens de 51ste ALV van afgelopen maart is de begroting voor 2022 niet aan de orde gekomen waarvoor de
penningmeester zijn excuses maakt.
Hij presenteert bij deze vergadering alsnog de begroting waarna deze door de vergadering met algemene stemmen
wordt aangenomen.

2.3 Bestuur

Het interim-bestuur is erg blij dat er zich tijdens en na de 51ste ALV verschillende leden hebben aangemeld voor een
bestuursfunctie en ook het bekleden van de post van voorzitter.
Het interim-bestuur heeft een gesprek met deze leden gehad en is verheugd op deze ALV een compleet bestuur te
kunnen presenteren.
De vergadering stemt onder luid applaus en unaniem in met het volgende bestuur:

 Voorzitter: Eppo Janssen.
 Penningmeester: Marc Weijkamp.
 Secretaris: Wim Bruyn.
 Bestuurslid 1: Remmy Drost  (tevens voorzitter jeugdcommissie).
 Bestuurslid 2: Wouter de Haan (commissie commissaris).
 Bestuurslid 3: Ralf van Hal (tevens voorzitter barcommissie).

Met deze instemmingen van de ALV komt er een einde aan de situatie van interim-bestuur.

Eppo Janssen neemt even kort het woord met een kleine toelichting op zijn kandidaatstelling.

2.4 Kascommissie

Na de 51ste ALV hebben zich twee leden gemeld als kandidaat-leden kascommissie.
De penningmeester heeft een gesprek met deze leden gehad en hij is blij dat hij de nieuwe kaskommissie kan
presenteren.
De vergadering stemt onder luid applaus en unaniem in met de volgende kascommissie:

• Dick Kerver.
• Theo Gielens.
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2.5 Stemming nieuwe statuten

De vergadering stemt unaniem in met het concept TVW Statuten 2021.
De statuten zijn daarmee aangenomen en zullen ter goedkeuring aan de KNLTB aangeboden worden.
Als de goedkeuring is ontvangen zal het bestuur een notaris selecteren voor het opstellen van een notariële akte waarin
deze nieuwe statuten zijn opgenomen.

2.6 Stemming nieuw huishoudelijk reglement

De vergadering stemt unaniem in met het concept TVW Huishoudelijk reglement 2021.

2.7 Rondvraag

Nico Does: Er is geen reserve lid kascommissie. Komt die er nog?
Antwoord: Dat klopt. Staande de vergadering meldt Andre Volkerink zich aan voor deze post.

Nico Does: In de nieuwe statuten zijn minderjarige leden niet expliciet uitgesloten van bestuur deelname.
Kunnen minderjarige leden in het bestuur komen?
Antwoord: Op zich een correcte constatering (art 11, lid 1). De nieuwe statuten zijn opgezet
volgens de concept statuten van de KNLTB. Als je je als vereniging aan dit concept houdt is
goedkeuring bij de notaris een formaliteit. Het bestuur heeft ervoor gekozen deze weg te volgen.

2.8 Sluiting

De penningmeester is blij met de gevoerde discussies en suggesties en bedankt alle deelnemers voor hun tijd en
aandacht.
De vergadering wordt om 20:35 afgesloten.


