Beknopt verslag1 van de algemene ledenvergadering van DTVRR op 24 oktober 2016
De vergadering wordt gehouden in het huis van Henny (de penningmeester) en geleid door Edward (de voorzitter). Er
zijn 11 leden aanwezig.
1.

Opening en mededelingen

Edward opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vervolgens somt hij de afmeldingen op.
2.

Verslagen

De vergadering bespreekt het jaarverslag 2015/2016 en de verslagen van de wedstrijdcommissie en de
jeugdcommissie.
In antwoord op een vraag van Sem geeft Marcel aan dat er geen familietoernooi gepland staat, werd afgelopen jaar
ook niet gemist.
Edward geeft aan het toe te juichen dat jeugdleden die bijna doorstromen naar de volwassenen de band met de jeugd
houden als trainers.
3.

Jaarrekening 2015/2016

Henny geeft aan dat het positieve resultaat te danken is aan een groter aantal leden dan begroot.
De kascommissie (Ank en Marcel) heeft de jaarrekening gecontroleerd en deze in orde bevonden. De kascommissie
stelt de vergadering dan ook voor het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat daarmee akkoord.
Voor het nieuwe jaar wil Marcel doorgaan als lid van de kascommissie en zal Fred Ank opvolgen.
4.

Begroting 2016/2017

Henny geeft aan dat de begroting gebaseerd is op die van het voorgaande jaar en aangepast is op basis van de feitelijk
gerealiseerde inkomsten en uitgaven. Er is behoudend begroot, dat wil zeggen er wordt niet uitgegaan van ledengroei
en ook geen subsidie van de gemeente.
Edward geeft aan dat de opbrengst van de Grote Club actie zal tegenvallen door minder animo bij de jeugd om veel
loten te verkopen.
De vergadering gaat, na een korte gedachtewisseling, akkoord met de nieuwe leeftijdsindeling en de nieuwe
contributiebedragen voor het seizoen 2016/2017:
€ 143,50

leden vanaf 18 jaar

€ 101,00

leden die student (mbo/hbo/wo) zijn vanaf 18 jaar

€ 96,00

jeugdleden vanaf 13 jaar t/m 17 jaar

€ 81,00

jeugdleden onder de 13 jaar.

De vergadering keurt de begroting goed.
5.

Bezetting bestuur.

Edward is bezig aan zijn 3e jaar in zijn 3e termijn en hij geeft aan zich niet meer herkiesbaar te stellen op de volgende
ALV. Henny zit aan het einde van haar 1e termijn van 3 jaar en zij stelt zich herkiesbaar. Boudewijn, de secretaris, zit
nu in het 2e jaar van zijn 2e termijn. Jan met portefeuille PR zit in het 3e jaar van zijn 1e termijn.
Edward vraagt of er leden zijn die het bestuur willen komen versterken, mede met het oog op zijn vertrek over één
jaar. Ingeborg meldt zich. De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Henny en de benoeming van
Ingeborg.

1

Dit beknopte verslag is na bijna een jaar opgesteld op basis van de aantekeningen van Boudewijn.
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6.

Rondvraag en sluiting

•

Edward komt terug op een vraag van Ank naar de mogelijkheid een strippenkaart of andere vorm van flexibeler
lidmaatschap in te voeren voor leden die een groot deel van de speeldagen niet kunnen. Het is wellicht
interessant voor enkele (potentiële) leden, maar er zitten de nodige haken en ogen aan. Er wordt besloten dat het
bestuur hier pragmatisch mee om zal gaan als zich zo’n vraag voordoet. Er wordt niet mee “geadverteerd”.

•

Sem meldt er over te denke meer voor de jeugdcommissie te gaan doen.

•

Karina vraagt aandacht voor een stukje in het Stadsblad over de Dynamic Tennis vereniging van Vught met
daarbij een foto van Danny en Niek. Edward geeft aan dat er al is gereageerd naar de vereniging in Vught.

•

Karina meldt dat Brian wel de website wil onderhouden. Jack, de webmaster, zal contact opnemen met Brian.

•

Desgevraagd geven de aanwezigen aan dat het bij iemand thuis vergaderen goed bevallen is.

Edward bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en Henny voor de gastvrijheid. Vervolgens sluit hij de vergadering.
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