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Uitnodiging aan alle leden van TVAP voor het 
bijwonen van de Algemene Ledenvergadering  
op vrijdag 3 februari 2023, aanvang 20.00 uur in de 
kantine van TVAP Sportpark Kleine Sluis 4 

 

Agenda Algemene Leden Vergadering (ALV) 
 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda. 
 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 4 maart 2022, zie 
bijlage. 
 Deze worden ter vaststelling aan de ALV aangeboden 

 
3. Algemene en financiële verantwoording 2022 van het bestuur aan de 

leden. 

a. Jaarverslag 2022 ter goedkeuring, zie bijlage. 

b. Financieel jaarverslag 2022 ter vaststelling, zie bijlagen. Het bestuur 
vraagt toestemming om het voordelig saldo exploitatie van € 952,52  toe te 
voegen aan de reservering onvoorzien op de balans. 

c. Verslag kascommissie. 
d. Leden kascommissie: 

- Han de Haas 
- Afra Rotteveel  
- Bram Zwirs 

 
Ter vergadering kiezen de leden een nieuw reserve lid van de 
kascommissie. 
 

4. Begroting 2023 ter vaststelling, zie bijlage. 
 

5. Vaststellen contributie 2023. 
 

Ook onze vereniging heeft te maken met de effecten van de hoge inflatie. Dit 
is weer terug te zien in diverse prijsverhogingen die het komend jaar op ons 
afkomen. Daarom heeft het bestuur besloten om de contributie per lid met 5% 
te verhogen. 
Voorstel tarieven voor 2023: 
 
 
 

 

DEEL 1 - JAARVERGADERING 
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Ereleden en Leden van Verdienste zijn vrijgesteld van contributie. 
Spelend lid Senior     10,50 Euro per maand 
Niet-spelend lid Senior      2,60 Euro per maand 
Spelend lid Jeugd zonder lessen    5,25 Euro per maand 
Spelend lid Jeugd met lessen  31,00 Euro per maand 

 

6. (Her)verkiezing bestuursleden. 
Bestuurslid Sjef van Opstal: aftredend en niet-herkiesbaar  
Bestuurslid Erwina van Eden: aftredend en niet-herkiesbaar 
Bestuurslid John van der Linden: aftredend en niet-herkiesbaar        
Bestuurslid Harm Medema: aftreden en herkiesbaar 
 Het bestuur stelt voor: 
a. Harm opnieuw te benoemen 
b. Arne Jens te benoemen als bestuurslid  
c. Rick Weerden te benoemen als bestuurslid 
d. 3 vacatures te blijven aanhouden en door te gaan met een bestuur, 

bestaande uit de voorzitter en 3 leden. 
Het bestuur vraagt de ALV hiermee in te stemmen. 

 

7. Voortgang onderzoek naar Padel bij TVAP 
 

8. Gesprek met de gemeente Hollands Kroon over mogelijke verhuizing van 
het sportpark 
 

9. Rondvraag en sluiting. 
 

 

Na het formele deel van de ledenvergadering gaan we graag het gesprek aan 
om samen zo goed mogelijk te (blijven) werken aan een mooie toekomst voor 
onze vereniging! 
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