
 
Secretariaat: Maya Brouwer, Blauwstraat 3, 6627 BA, Maasbommel. 

Algemene jaarvergadering Time Out ’74 6-11-2019 
 

Aanwezige leden : 21 leden 

Afmeldingen : 30 leden 

Boete opgelegd : 3 leden 
 

Opening: 

Richard heet iedereen van harte welkom op de algemene jaarvergadering van 

Time Out ’74. Bij deze verklaart hij de vergadering voor geopend. 

 

Doornemen notulen vorige leden vergadering: 

De notulen lagen voor iedereen ter inzage en ze zijn ook altijd nog terug te 

vinden op de website www.timeout74.nl. De aanwezigen hebben de notulen 

doorgenomen en goedgekeurd. 
 

Verslag secretaris: 

De einduitslagen van het seizoen 2018-2019 zijn als volgt: 

Heren 1   9de  in de A-poule 

Heren 2   2de  in de B-Poule 

Heren 3   3de in de B-poule, 

Dames 1   5de in de A-poule 

Dames 2 laatste in de A-poule, degraderen naar de B-poule 

Dames 3   laatste in de B-poule, degraderen naar de C-poule  

 

Rob van de Pol is weer terug als lid en hij gaat weer bij heren 2 spelen 

Frans Loderus is niet meer actief met wedstrijden maar blijft wel steunend lid. 

Mike Koolhaas is overgestapt van het 3de heren team naar het 1ste herenteam. 

 

Het volgende feest mag het Heren 2 team organiseren. 

 

De jaarlijkse Time Out dag werd dit jaar door Heren 1 georganiseerd.  
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Het begon met flinke regenbuien, maar gelukkig bleef het bijna de rest van de 

middag droog. Een actieve middag met sommige pittige spellen en ook waar de 

onderlinge strijd weleens wat heftig kon gaan. Aansluitend een heerlijke 

barbecue en de nodige drank. Sluitingstijd was volgens mij al ver overschreden 

door sommige leden. Het was een gezellige, sportieve dag en goed opgezet op 

het Hanzeland, bedankt heren 1. 

 

Het onderling toernooi gaan we volgend jaar op 18 januari organiseren, maar 

dan in deze nieuwe MFA. Partners en kinderen zijn daarbij van harte welkom, 

en qua speelveld zullen we het programma iets moeten aanpassen, omdat we nu 

de beschikking hebben over 1 veld en niet zoals voorheen 2 of 3 velden. Voor de 

kinderen wordt er ook een aparte ruimte vrij gemaakt waar ze kunnen knutselen, 

spelen, tv kijken etc. 

 

We hebben zoals iedereen gezien heeft een nieuw netsysteem, ballen en een 

ballenkar, wat door de gemeente is geschonken aan onze vereniging. 

We spelen alweer een aantal maanden in de nieuwe MFA, wat voor iedereen wel 

even wennen is natuurlijk. Mochten er dingen zijn wat niet goed is of als er 

problemen ergens mee zijn, geef dit even door aan mij of aan iemand anders van 

het bestuur zodat we dit kunnen oplossen.  
 

Verslag penningmeester: 

De kascommissie heeft samen met Erik de stukken doorgenomen en alles 

goedgekeurd. De financiële stukken lagen voor iedereen ter inzage en zijn ook 

doorgenomen. De kascommissie heeft het bestuur decharge verleent over de 

financiële stukken en het beleid wat in seizoen 2018/2019 is gevoerd 

  

Contributie: 

 De penningmeester heeft na het bekijken van de balans, geconcludeerd dat de 

contributie wederom gelijk blijft. 

 

Bestuursverkiezing: 

Reglementair aftredend en herkiesbaar zijn: Sandra, Erik en Richard. 

De bestuursleden zijn unaniem herkozen door de aanwezige leden.  

 

Verkiezing nieuwe kascommissie: 

Kascommissie bestond uit Mariëlle van Grinsven en Marcel van Leeuwen. 

Mariëlle treedt af en wordt vervangen door Koos Vervoort. 

 

 Mededelingen bestuur: 

Clubkas actie. Al enkele jaren doen wij Time Out ’74 mee aan de clubkas actie. 

Met deze actie is het voor de club mogelijk om wat extra liquide middelen 

binnen te halen. Omdat vorig jaar het bedrag wat tegen viel, heeft het bestuur 



verschillende oproepen gedaan bij de leden om ervoor te zorgen dat het bedrag 

dit jaar wat hoger uit komt. En ik kan met trots jullie melden dat het bedrag 

aanzienlijk hoger uitgevallen is. We hebben € 319,-- opgehaald. Dat is 275% 

meer als vorig jaar, Toen was het namelijk € 124,70.  

 

Onderling toernooi. Op zaterdag 15 juni 2019 had het bestuur een onderling 

toernooi gepland. Helaas was het animo te laag om dit door te laten gaan. 

Normaal organiseren we het onderling toernooi altijd in januari, maar dat ging 

nu niet omdat de MFA nog niet klaar was. Nu de MFA wel klaar is gaan we 

opnieuw een onderling toernooi organiseren en wel op 18 januari 2020. Wij 

hopen dan op genoeg inschrijvingen zodat we het deze keer gewoon door 

kunnen laten gaan. Het inschrijvingsformulier wordt via de mail verzonden. 
 

Feestavond 2020. De feestavond zal in 2020 georganiseerd worden door Time 

Out Heren 2. 

 

Handfluit. Het komt weleens voor dat een scheidsrechter geen fluit heeft om de 

wedstrijden te fluiten. Voorheen hebben wij weleens een fluit in de ballenkist 

gelegd, maar dat is natuurlijk niet zo hygiënisch, daarom hebben we een 

“Handfluit” aangeschaft, en deze komt aan de scheidsrechterstoel te hangen. Je 

mag natuurlijk altijd een fluit meenemen en die gebruiken 

 

 

Rondvraag: 

Milou van Os> Als de tegenstander de wedstrijd wil verzetten, in hoeverre 

moeten we dan de nieuwe datum accepteren. 

Emile gaat dit navragen aan het hoofdbestuur en geeft dit aan de aanvoerders 

door. 

 

Caroline> Wat is precies de bedoeling van het op pimpen van de kastdeur. 

Graag willen wij het logo of de naam van onze club op de kastdeur vermeld zien 

staan op een creatieve manier en in de juiste kleuren. Verder zal het leuk zijn als 

dit 18 januari klaar zou kunnen zijn, zodat we dit met het onderling toernooi 

kunnen laten zien aan alle leden. 

 

Monique> de gymzaal is niet altijd even schoon. 

Dit is bekend en hebben we ook doorgegeven aan de uitbaters. We kijken dit tot 

januari aan en anders spelen wij dit door aan het bestuur. 

 

 
 

Sluiting: 

Richard bedankt de aanwezige leden voor het komen naar deze algemene 

jaarvergadering van Time Out ’74 en wenst iedereen een gezellig en vooral 

sportief seizoen toe. De vergadering is bij deze gesloten.    
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