
T.C de Helze         27 januari 2020 

Algemene leden vergadering  

Aanwezige bestuursleden: 
Annefleur Pauw 
Maarten Bokdam 
Pim Kubbinga 
Nico Pauw 
Rob Thissen 
 
Aantal  leden aanwezig:   57 leden 
 
Afmeldingen: Paul Haerden, Ans Timmermans 

 

Agenda 

 Opening 

 Notulen ALV 4 februari 2019: 

 Goedkeuring van notulen; De notulen van ALV 4-2-19 worden zonder opmerkingen 
goedgekeurd 

 Naar aanleiding van notulen; aangezien veel punten van de notulen terugkomen op deze 
vergadering word gevraagd om eventuele punten naar aanleiding van te bewaren tot de 
rondvraag. 

 Bestuurswisselingen: 

 In het afgelopen jaar is Luc gestopt als secretaris. Hij wordt door de leden en het bestuur 
bedankt voor zijn inzet in de afgelopen 8 jaar. Zijn taken zijn overgenomen door Maarten 
Bokdam. Pim Kubbinga is in 2019 gestart als bestuurslid voor de activiteiten commissie. 
Er zijn vanuit de Alv geen bezwaren tegen hun benoeming. 

 Nico Pauw geeft aan dat hij aan het einde van 2020 wil stoppen als penningmeester. Er is 
dus een vacature hiervoor. Bij voorkeur kan er iemand tijdig worden ingewerkt. 

 Rob Thissen is vanaf april een half jaar afwezig. Zijn taken voor het parkbeheer worden 
dan waar genomen door Willem van Tuijl. 

 Financiën: 

 Nico presenteert de jaarrekening 2019 en de begroting 2020. De jaarrekening is 
goedgekeurd door de kascommissie. De ALV dechargeert het bestuur voor de 
jaarrekening 2019. Peter Giesen neemt plaats in de kascommissie voor 2020 en 2021, 
Adi Klep wordt bedankt voor 2 jaar inzet. 

 Status van de Banen: 

 Sluiting en vervanging 1 -2 en Sluiting 7-8; Door de staat van de banen, geconstateerd in 
het najaar van 2019 door de gemeente, Is het niet langer verantwoord om de banen 1-2 
en 7-8 te bespelen. Banen 1-2 zullen vervangen worden. Er zijn vragen over gladheid van 
de achterste banen. Deze zullen door het bestuur worden doorgegeven aan de 
gemeente. 

 Afhangen banen vanuit huis  (Ingebracht door Willem van Tuijl) 

 Afstemmen Hussel en competitie (door meerderen ingebracht) 
 



 Presentatie plan LED verlichting. (met dank aan Willem van Tuijl en Kees Slachter) 

 Het bestuur vraagt goedkeuring aan de ALV om dit uit te voeren, De ALV keurt het 
voorstel goed. 

 Barcommissie 

 Jaarverslag; opbrengt bar is gedaald naar €22.000, prijzen zijn echter gelijk gebleven, 
omzet is gestegen. De kantine is opgeknapt oa met barkoele. De barcommissie is op 
sterkte, en er is een pinautomaat gekomen. 

 Het voorstel om een contant vrij clubhuis te worden wordt aangenomen. Streefdatum is 
januari 2021 

 Jaarverslag technische commissie. 

 De activiteitencommissie: 

 Deze is in het 2e kwartaal 2019 opgericht. Eind 2019 zijn er gesprekken geweest tussen 
de evenementencommissie en de activiteitencommissie met als doel om deze samen te 
voegen en zo te komen tot meer vernieuwde activiteiten binnen de vereniging.  

 Afzuiging en ventilatie clubhuis; De acties in 2019 en de plannen voor 2020 worden toegelicht.  

 Rondvraag 

 Renovatie van de douches. 

 Er wordt ingebracht of er animo is voor een cursus gebruik AED en reanimatie. Zodat de 
AED aan de buitenkant van het pand ook door leden goed gebruikt kan worden.  

 Het bestuur wordt gevraagd om uit te zoeken of het afval van clubhuis en baan 
gescheiden kan worden ingezameld. Wellicht in samenwerking met de hockeyclub 

 Koen en Richard bieden aan om een club van 50 (of 100) op te zetten voor de Helze. 

22.00 sluiting ALV 

 


