
Algemene jaarvergadering Time Out ’74 25-11-2010 

Aanwezige leden: 18 leden 

Afgemeld      : 22 leden 

Boete opgelegd   :   6 leden 

Opening:  

Richard heet iedereen van harte welkom op de algemene jaarvergadering van Time Out ’74. 

Bij dezen verklaart hij de vergadering voor geopend. 

Doornemen notulen vorige ledenvergadering: 

De notulen lagen voor iedereen ter inzage. Deze hebben de aanwezigen doorgenomen en ze 

zijn goedgekeurd. Ze stonden dit jaar ook op de website. 

Verslag secretaris: 

De einduitslagen van het seizoen 2009-2010 zijn als volgt: 

Dames 1  5e 

Dames 2  3e 

Heren 1  5e 

Heren 2  3e 

Heren 3  7e  

Dit laatste team heeft een degradatie wedstrijd gespeeld en gewonnen zodat ze in de B-

poule blijven 

We hebben dit seizoen afscheid genomen van Monica van Heck, Petra Verbakel en Maria 

Tabbernee. 

We hebben gelukkig ook weer nieuwe aanmeldingen en dat zijn: 

Willem Janssen (H3), Sanne van Mourik (D1), Chantal van Os (D2) en Sander van Os (H1) 

Willem Janssen is tevens de trainer van Dames 2 en Heren 3. 

In januari hebben we een onderling toernooi georganiseerd voor alle leden, partners en 

kinderen. Als afsluiting hadden we weer gekozen voor een chinees buffet en alles was 

volgens het bestuur wel goed verlopen. 

De jaarlijkse Time Out dag werd door Heren 3 georganiseerd met hele leuke sportactiviteiten 

zoals tennissen, beachvolley, softbal en voetbal en dit was op verschillende locaties uitgezet. 

Dit alles werd afgesloten met een barbecue en een vragen quiz en de nodige drank 

natuurlijk. Ook dit was weer een geslaagde dag. 



 

Verslag penningmeester: 

De kascommissie heeft samen met Rob de stukken doorgenomen en goedgekeurd. 

De financiële stukken lagen voor iedereen ter inzage en zijn ook doorgenomen. Er waren een 

paar opmerkingen zoals bij de inkomsten staat recr.toernooi + zeskamp maar dit moet het 

onderling toernooi zijn. En bij de uitgaven staat uitgaven jeugd/mini’s maar dit speelt al 

jaren geen rol meer, dus dat moet verwijderd worden. 

Contributie verhoging: 

Er zal dit jaar geen verhoging worden doorgevoerd. Richard vermeldt wel even wat de 

huidige contributie is voor onze leden. 

Dames 1 automatisch incasso € 65,00 niet automatisch € 70,00 

Dames 2 automatisch incasso € 75,00 niet automatisch € 80,00 

Heren 1+2 automatisch incasso € 65,00 niet automatisch € 70,00 

Heren 3 automatisch incasso € 75,00 niet automatisch € 80,00 

Dames 2 en Heren 3 betalen meer i.v.m. een betaalde trainer. 

Statuten en huishoudelijk regelement: 

We hebben de statuten en het huishoudelijk regelement in gescand en op onze website 

geplaatst zodat iedereen ze kan lezen. Beide documenten komen niet meer helemaal 

overeen met hoe de vereniging nu bestuurd wordt. De statuten willen we zo laten omdat 

deze aangepast moeten worden via de notaris. We willen als bestuur wel het huishoudelijk 

regelement aanpassen en dit in de volgende jaarvergadering voorleggen aan de leden, want 

hiervoor hebben we alleen de goedkeuring van de leden nodig. De aanwezige leden hebben 

dit voorstel goedgekeurd. 

Bestuursverkiezing: 

Reglementair aftredend en herkiesbaar zijn: Maya Brouwer, Rob v/d Pol en Tonnie v. 

Rossum. Door middel van hand opsteken zijn deze bestuursleden herkozen. 

Verkiezing nieuwe kascommissie: 

Kascommissie bestond uit: Rob Hulzen en Geert van Eldijk 

Aftredend is Rob Hulzen en Geert blijft nog een jaar zitten. Rob wordt vervangen door 

Natalie van Zuijlen en Wim Steenbruggen blijft reserve. 

 



Mededelingen bestuur: 

Het jaarlijkse feest van Time Out zal volgend jaar door Dames 1 worden georganiseerd 

Rondvraag: 

Adrie van Kraaij: Of de contributie voor steunende leden hetzelfde is als bij de overige leden. 

Dat is bij onze vereniging inderdaad zo. 

Geert van Eldijk: Of er een nieuwe wedstrijdbal mag komen. 

Rob heeft aangegeven dat als iemand weet welke bal hij moet halen hij hiervoor zorgt, maar 

dat dit nu wel een goede moet zijn en niet zoals de laatste keer. 

Maya Brouwer: Of er koud kompressen aangeschaft kunnen worden voor in de ballenbak. 

Rob zal hiervoor zorgen en Maya zal bij de gemeente opvragen aan welke inventaris de 

gymzaal moet voldoen op dit gebied. 

Sluiting: 

Richard bedankt iedereen voor zijn / haar aanwezigheid en wenst iedereen een sportief en 

gezellig seizoen toe. Bij dezen is de vergadering gesloten. 

 

 

 


