Algemene jaarvergadering Time Out ’74 19-11-2009
Aanwezige leden: 16 leden
Afgemeld: 24 leden
Boete opgelegd: 5 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 zijn doorgenomen en goedgekeurd.

Verslag secretaris:
De einduitslagen van het seizoen 2008-2009 is als volgt:
Dames 1

5e

Heren 1

5e

Dames 2

Kampioen in de A-poule

Heren 2

4e

Dames 3

6e

Heren 3

5e

We hebben dit seizoen afscheid genomen van de volgende leden:
Monique Janssen, Willeke van Dijk, Nel Peters, Anne van Dijk, Karin Zondag, Rian van de
Geer, José van den Broek, Tineke van de Brand, Annie Derks, Conny van Ommeren en Frank
Hermans.
Als nieuw lid mogen we Jan van Dijk verwelkomen, en die gaat bij Heren 3 spelen.
De jaarlijkse Time Out dag werd door Dames 3 georganiseerd, met als thema zomerfeesten.
Bijna iedereen was op gepaste wijze gekleed en er werden diverse spellen gespeeld wat met
het thema te maken had. Met een heerlijke barbecue en de nodige drank kunnen we ook nu
weer terugkijken op een zeer geslaagde Time Out feest.
We hebben na enkele seizoenen dan toch eindelijk de scheidsrechterstoel. We willen Wim
Steenbruggen en John van Dijk daarvoor nog bedanken.

Verslag penningmeester:
De kascommissie heeft samen met Rob de stukken doorgenomen en goedgekeurd.
De financiële stukken lagen voor iedereen ter inzage. Maria Tabbernee heeft de vraag wat
de Nevobo kosten moeten zijn. Dit moet ook gewijzigd worden in recreanten Maas en Waal
volleybalkosten. Erik Brouwer vraagt wat de vrijwilligerskosten zijn, dat zijn de kosten voor
de trainer en het wasgeld.

Contributieverhoging:
Vorig jaar hadden we een aantal voorstellen gedaan om onze kas wat te spekken. Één
daarvan was het afschaffen van het twee jaarlijkse etentje van het bestuur. Tweede was dat
de bestuursleden ook contributie gaan betalen. Na de reactie die wij kregen tijdens dit
besluit en ook waren sommige bestuursleden er niet mee eens, is besloten om het etentje
toch weer in te voeren. Op de vorige vergadering was ook besloten dat Heren 2 € 10,00
meer contributie moest gaan betalen, maar dit wordt teruggedraaid omdat de heren toch
niet trainen.

Bestuurswijziging:
Reglementair aftredend en herkiesbaar is Richard van Kraaij en reglementair aftredend en
niet herkiesbaar zijn Willeke van Dijk en Monica van Heck.
Richard wordt door alle leden herkozen.
Omdat Willeke en Monica beiden stoppen zijn we met 2 bestuursleden minder. Dit hebben
we onderling al besproken en we denken dat we met 5 teams in de competitie aan 5
bestuursleden voldoende hebben. Hierover wordt gestemd d.m.v. hand opsteken. Alle
aanwezige leden zijn voor dit besluit.

Verkiezing nieuwe kascommissie:
Bart van Dijk en Rob Hulzen hebben de controle gedaan. Bart van Dijk wordt vervangen door
Geert van Eldijk en Rob Hulzen blijft nog een jaar zitten. Wim Steenbruggen blijft reserve.

Mededelingen bestuur:
Op 9 januari 2010 gaan we weer een onderling toernooi organiseren voor alle leden met
partner en kinderen. Er wordt een voorstel gedaan voor het eten en dat is de frietkar van de
Eijkjes. Maar wij vinden zelf dat iedereen dan naar buiten moet om friet te gaan halen en dat
dit minder gezellig is als wanneer iedereen binnen blijft met bijv. een buffet.

Trainer Jan Willem van Gelder heeft te kennen gegeven per direct te stoppen bij Dames 1.
De andere teams blijft hij nog wel trainen. Bij Dames 1 waren ze verbaasd dat hij zo
plotseling stopte want er was tijdens de wedstrijd niks apart voorgevallen, en ze vonden het
niet netjes dat hij het niet zelf had verteld.
In verband met de leegloop van de teams zullen de teams zelf voor nieuwe leden moeten
zorgen. We hebben al diverse malen advertenties geplaatst, maar daar krijgen we nooit
reactie op.
Ondertussen zijn er 6 nieuwe ballen aangeschaft.

Rondvraag:
Maria Tabbernee: Zijn er nieuwe spelregels gekomen. > Volgens onze gegevens niet

Sluiting:
Richard bedankt iedereen voor zijn/ haar aanwezigheid en wenst iedereen een sportief en
gezellig seizoen toe. Bij dezen is de vergadering gesloten.

