Algemene jaarvergadering Time Out ’74 18-11-2013
Aanwezige leden
Afmeldingen:
Boete opgelegd:

:
22 leden
30 leden
1 lid

Opening:
Richard heet iedereen van harte welkom op de algemene jaarvergadering van Time Out’74.
Bij deze verklaart hij de vergadering voor geopend en vermeld dat onze vereniging dit jaar
alweer 40 jaar bestaat. Omdat we elk jaar al een feest hebben, gaan we dit niet uitgebreid
vieren met nog een feest.

Doornemen notulen vorige leden vergadering:
De notulen lagen voor iedereen ter inzage en ze zijn ook altijd nog terug te vinden op de
website. De aanwezigen hebben de notulen doorgenomen en goedgekeurd.

Verslag secretaris:
De einduitslagen van het seizoen 2012-2013 zijn als volgt:
Heren 1
7e in de A-poule
e
Heren 2
5 in de A-poule
Heren 3
4e in de B-poule
Heren 4
2e in de C-poule
Dames 1
6e in de A-poule
Dames 2
7e in de A-poule
Dames 3
11e in de C-Poule
We hebben dit seizoen afscheid genomen van: Hans Bovenkamp, Willem Janssen, Gerard
van Dijk, Jan van Dijk, Myrthe Pol. Het Heren 1 team is gestopt wegens te veel blessures en
dus te weinig leden. Geert van Eldijk en Willy Seelen zijn gestopt en de andere heren,
Tonnie van Rossum, Adrie Daanen en Frans Loderus zijn bij Heren 2 gaan spelen.
Ook hebben we een aantal nieuwe leden zoals: Danielle van Elk zij speelt bij Dames 1 en
Manon van Leeuwen zij speelt bij Dames 3
De jaarlijkse Time Out dag werd dit jaar door Heren 4 georganiseerd en zij hadden gekozen
voor een GPS tocht. Er werden teams gemaakt en ieder team kreeg een kruiwagen met de
nodige drank en hapjes toegewezen. Via de telefoon moesten we een route afleggen met
diverse opdrachten en maken van selfies. De dag werd natuurlijk afgesloten met veel drank
en een friet buffet bij Het Bommelke. Ook op deze dag hadden we weergoden mee en
kunnen we terug kijken op weer een geslaagde Time Out dag.
De feestdag in 2015 mag nu georganiseerd worden door Dames 3.
Sandra van de Kamp is in januari 2014 toegetreden als nieuw bestuurslid.
In januari 2014 hebben we een onderling toernooi georganiseerd in Beneden Leeuwen voor
alle leden met partners en kinderen. Ondanks de blessure bij Filip van Zuijlen was deze
middag zeer gezellig en dit werd ook afgesloten met een buffet en een drankje.

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.

Contributie:
Er zal dit jaar geen contributie verhoging doorgevoerd worden. De contributie is als volgt:
Dames 1+2
automatische incasso € 65,00
niet automatisch € 70,00
Heren 1+2+3+4
automatische incasso € 65,00
niet automatisch € 70,00
*Steunende leden gaan € 25,00 betalen > als er een feest is dan moeten de partners ook
€ 25,00 betalen. Mocht er om een extra eigen bijdrage gevraagd worden dan dienen de
partner en het lid dit ook extra te betalen. Ze moeten wel maximaal 5 jaar lid zijn geweest.

Bestuursverkiezing:
Reglementair aftredend en herkiesbaar is: Maya Brouwer, Tonnie van Rossum en Rob van de
Pol.
We hebben geen aanmeldingen gehad van nieuwe bestuursleden, en deze bestuursleden zijn
unaniem gekozen door de aanwezige leden.
We sturen een mail naar Dames 3 en Heren 3 of er iemand uit dat team het bestuur wil
versterken.

Verkiezing nieuwe kascommissie:
Kascommissie bestond uit: Marcel van Leeuwen en Mike van Eldijk.
Marcel van Leeuwen treedt af en wordt vervangen door Monique van Eldijk.

Mededelingen bestuur:
Spaar actie Croky. Croky heeft een mooie actie om nieuwe ballen te krijgen. Wat houdt deze
actie in: Het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk Croky chips eet en dan de originele Croky
kwaliteitsgarantie Logo uitknipt en inlevert bij één van de bestuursleden. Bij 30 kwaliteits
zegels krijgen we dan een nieuwe Mikasa MVA123SL volleybal. Deze actie loopt tot 31 juli
2016 dus we hebben meer dan anderhalf jaar om te sparen. Het geheel zal ook nog op mail
naar ieder lid gestuurd worden.
Scheidsrechters Time Out ‘74
In voorgaande jaren gaf het fluiten van wedstrijden weinig tot geen problemen. Dit seizoen
loopt het echter op een aantal plekken mis. Heren 2 en Heren 4 heeft regelmatig problemen
met het vinden van scheidsrechters. De overige teams hebben zelf een scheidsrechter geregeld
van buitenaf of een team fluit weer een ander team. We hebben dit voorgelegd tijdens de
vergadering en dit voorstel is vastgelegd:
Heren 1
scheidsrechter van Heren 2
Heren 2
scheidsrechter van Heren 1
Heren 3
scheidsrechter van Dames 2
Dames 1
scheidsrechter van buitenaf Geert van Eldijk
Dames 2
scheidsrechter van Heren 3
Dames 3
scheidsrechter van buitenaf Maria van Kraaij

Samenwerking RECVOL en Maas en Waal competitie.
Zoals jullie in de nieuws brief hebben kunnen lezen is De Maas en Waals recreanten
competitie een samenwerking aan gegaan met RECVOL rivierenland, wat Recreanten
Volleybal rivierenland betekent. In de A klasse van de Maas en Waal recreanten competitie
zaten vorig seizoen een aantal teams die met kop en schouder boven de andere teams uit
staken. Samen met RECVOL is er toen besloten om een Top Klasse te maken waarin de beste
teams van de M&W recreanten competitie zitten en een aantal teams van RECVOL. Het team
dat in de A klasse van de M&W competitie kampioen wordt promoveert dan naar de Top
Klasse. In de nieuwsbrief kunnen jullie lezen wat er allemaal nog meer veranderd is.
We zullen opvragen of er andere spelregels worden toegepast bij de competitie van Recvol.

Rondvraag:
Mike van Eldijk> of het mogelijk is dat er een update gedaan wordt van alle leden. Bij het
rondbrengen van uitnodigingen bleken er adressen en mailgegevens niet te kloppen. Dit gaan
we regelen.
Monique van Eldijk> Als Frans Loderus stopt met het fluiten van wedstrijden op hoog niveau
of wij als vereniging dan iets voor hem doen. Dat doen wij als vereniging niet.
Monique van Eldijk> Is er op de jaarvergadering van de Maas en Waalse competitie
gesproken over de wedstrijden die verzet worden.
Hier is alleen maar gezegd dat dit alleen bij calamiteiten mag, maar nu moet je dit zelf
aanvragen via de mail op de site van Recvol en kunnen ze dit dus niet meer controleren.
We zullen navragen hoe het wedstrijdformulier ingevuld moet worden als er andere teamleden
meedoen dan je eigen team

Sluiting:
Richard bedankt de leden voor hun aanwezigheid en wenst iedereen een sportief seizoen
toe. De vergadering is bij deze gesloten.

