blad 1

TFH, Algemene Leden Vergadering 2018
Gehouden in de kantine op Donderdag 25 januari 2018 aanvang
20.00 uur.

Aanwezig bij opening zijn:
13 leden incl. bestuur zijn vanavond aanwezig en hebben de
presentielijst getekend, van het bestuur zijn Jurgen van Hoof (voorzitter),
René Consenheim (lid) en Jan Hollemans (secretaris) aanwezig, Ilse
van der Woerdt (penningmeester) is afgemeld, ziek
Agenda:

1
2
3
4
5
6
7

Notulen van de ALV 2017
Financieële verslagen 2017 en decharge
Contributie 2018
Jaarverslag van de commissies
Bestuursaangelegenheden.
Benoeming kascommissie 2018
Rondvraag

JvH heet als voorzitter iedereen welkom op deze vergadering. Omdat de
beamer vorig jaar is gestolen en er geen nieuwe is aangeschaft deze
keer geen presentatie op het scherm maar de aanwezigen hebben
allemaal een hardcopy van de relevante info.

1. Notulen van de ALV 2017
JvH vraagt of er nog op- en of aanmerkingen zijn over het verslag van de
vorige vergadering. Een hardcopy ligt klaar voor degenen die daar deze
avond nog in willen kijken.

2.- Financiële verslagen 2017
Verlies en Winst rekening,
De V&W rekening komt voor 2017 tot een positief resultaat van € 901,
Jurgen legt kort per regel uit waar het om gaat. Bij voorbeeld de kosten
van € 8K voor commissies zijn niet alleen de kosten die gemaakt zijn
tijdens de toernooien maar dus gemaakt door o.a .parkcommissie,
activiteitencommissie, jeugdcommissie, etc. . Op zich is dit een prima
resultaat over 2017 ondanks enkele grote kosten in 2017 zoals de
energienota’s, de aanschaf van extra pc’s etc.
Balans.
De balans geeft aan welke geldmiddelen TFH momenteel heeft, Wij zijn
mede door het goede resultaat in 2017 nog steeds een gezonde
vereniging
Begroting 2018
Om de begroting voor komend jaar dus goed te krijgen is het nodig dat
we creatief zijn met het binnenkrijgen van opbrengsten. De baromzet in
verkoop> % > inkoop nog steeds heel goed, Dus hopen we dat dit zo
zal blijven. Energiekosten zullen te verwachten in 2018 behoorlijk zijn.
Omdat het wintertoernooi is vervallen vanwege te weinig deelnemers is
een 2e toernooi zeker welkom, Voorstel is om b.v.
clubkampioenschappen of zo samen met een andere vereniging in de
buurt (Stampersgat?) te doen. We zullen iig iets moeten doen om de
baromzet van € 25K weer te halen. Het sterven vanuit het bestuur is om
weer op ‘O’ uit te komen zodat we ook eind van dit jaar nog steeds een
gezonde vereniging zullen zijn.
Decharge

Anton Verhagen en Mariëlle Neelen hebben de boeken nagekeken en
gecontroleerd, in orde dus decharge

3 – Contributie 2018.
Unaniem is besloten om de kosten voor contributie gelijk te houden.

4 – Jaarverslag commissies.
Martin Kuipers geeft uitleg over barcie. Voor de barbezetting In
2017 hadden we 160 seniorleden waarmee we normaal
gesproken 320 bardiensten kunnen draaien. Dat aantal is echter
niet gehaald en de belangrijkste reden daarvoor was vaak dat
leden geen bardiensten willen draaien. Die leden moeten dus
afkopen voor € 25. Hierop volgt in de vergadering discussie
tussen voor- en tegenstanders van de afkoopregelening. Volgens
GvA zullen om deze reden leden gaan afhaken. Anderen menen
dat alle leden daardoor meer inspanning moeten doen om de bar
open te houden. Nu gebeurt het al te vaak, zeker bij toernooien
dat een klein deel van de leden heel veel uren maakt op de
bar/keuken open te houden. Martin Kuipers heef er probleem
mee dat afkoop van bardienst € 25 kost en het inzetten van
vervangende bardienst € 30. Dat kost de vereniging onnodig
geld. De meesten zijn het er echter over eens dat de bardiensten
moeten blijven bestaan en afgesproken wordt om afkoop vast te
houden op € 25 en de vergoeding voor invallers per direct terug
te draaien naar € 25 per bardienst.
Giljam Voet geeft namens de parkcie tekst en uitleg over uitgevoerd
werk in 2017 en de planning voor 2018, dit staat ook op A4 dat is
uitgedeeld tijdens deze vergadering en ook is bijgevoegd bij dit verslag.
Aanvullend op de status van het park en de banen geeft Jurgen van
Hoof ook aan dat de Gemeente al 1 ½ jaar geen mededelingen heeft
gedaan over de status van evt. verhuizing. Maar wij zitten wel met
steeds meer onderhoud aan het (verouderde) park en misschien kunnen
we dag gebruiken als extra pressiemiddel voor meer € vergoeding naar
de Gemeente. Martin Kuipers geeft nog wel complimenten aan de

groundsmen, het park ligt er wel heel goed bij. Opmerking zijn nog wel
de overhangende takken. Ad Vermunt wil graag persoonsgegevens
doorgeen van man die dat snel en goedkoop kan doen.

5– Bestuursaangelegenheden
Samenstelling bestuur
Het bestuur is nu al een paar jaar samengesteld uit 4 leden, Als
er vanuit de vereniging animo is voor een bestuursfunctie is men
welkom maar nog steeds is er geen animo om daarin dee l te
nemen

Actiepunten
Consumptieprijzen bar blijven in 2018 gelijk mits er geen grote
wijzigingen zijn in de inkoopprijzen.
Wim Vermunt zal nakijken of elektronisch betalen bij de bar mogelijk
wordt. (actiepunt)
Opmerking uit de vergadering; de werkwijze van Ilse en de presentatie
van de financieële huishouding door Ilse ziet er goed uit!

6 – Benoeming kascommissie 2018

Tijdens de vergadering is dit niet ter sprake gekomen,
Anton Verhagen heeft al 2 jaar kascontrole gedaan, Marieëlle Neelen zal
in 2018 voor de 2e keer kascontrole doen. JvH heeft later Erik van de
Perk bereid gevonden om in 2018 ook kascontrole te gaan doen.
Kascommissie 2018 : Mariëlle Neelen en Anton van de Perk

7 - Rondvraag
Voorstel om tijdens de dorpsweek een vrij toernooi te organiseren
om meer mensen op het park te krijgen (actiepunt)
Rene Consenheim; wat te doen met LED verlichting en zonnepanelen >
Dick Hogeweg heeft al vooronderzoek gedaan en dit wordt verder
bekeken in het bestuur (actiepunt)
Jan Hollemans; namens Dick Hogeweg gevraagd of er leden zijn die
graag de mannendag willen gaan organiseren (Dick Hogeweg en Ben
Blouw stoppen daarmee)
Martin Kuipers; stelt voor om samen met andere vereniging(en)
tossavonden te gaan organiseren (actiepunt)
Martin Kuipers; vraagt of er iets kan worden gedaan aan de rotzooi bij
de ingang (pipowagen) Jurgen van Hoof zal dan opnemen met de
Gemeente (actiepunt)
Ferdie van Est; wat is de reden waarom het wintertoernooi niet is
doorgegaan, is men de laat gestart met de voorbereiding? Eric Adan
geeft uitleg over de voorbereiding maar de belangrijkste reden was dat
zeker van vanuit de eigen vereniging er te weinig inschrijvingen waren
om het toernooi door te laten gaan.

Einde vergadering 22.00 uur. Het bestuur dankt de aanwezigen voor
inbreng en steun deze avond.
Bijlage de aanwezigheidslijst:

