Algemene ledenvergadering Time Out ’74 9-11-2011
Aanwezige leden: 16 leden
Afgemeld
: 28 leden
Boete opgelegd : 5 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 jaarvergadering 2010:
De notulen lagen voor iedereen ter inzage en ze waren ook te vinden op onze website.
De aanwezigen hebben de notulen doorgenomen en goedgekeurd.
Natalie van Zuijlen had een opmerking, waar dat de nieuwe ballen bleven.

Verslag secretaris:
De einduitslagen van het seizoen 2010-2011 zijn als volgt:
Heren 1
Heren 2
Heren 3
Dames 1
Dames 2

4e
3e
1e Kampioen en gepromoveerd naar de A poule
5e
3e en gepromoveerd naar de A poule i.v.m. nieuwe poule
indelingen

We hebben dit seizoen afscheid genomen van Sanne van Mourik en Toon Seelen.
We hebben ook weer een aantal nieuwe aanmeldingen en dat zijn:
Marcel van Leeuwen, Paul van Leeuwen, Rob van Os, Patrick van der Molen, Edwin Piket en
Wessel Boerakker en dit is het nieuwe Heren 4 team
Wieteke Toebast
Dames 2
Rob Bello
Heren 1
Sylvie Kuijpers
Dames 1
De jaarlijkse Time Out dag werd door Dames 1 georganiseerd met weer hele leuke
sportactiviteiten zoals skippyballen, touw trekken, volleyen, serveren, woorden maken met
dozen en het flessenspel. Dit alles was op een open plek in het bos uitgezet en naar afloop
was het eindpunt in het zwart café waar we de avond hebben afgesloten met een barbecue
en de nodige drank. Al met al weer een geslaagde dag. Heren 1 is het volgende team wat
een dag mag organiseren.

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. Aan Sander
van Oss navragen wie het wasgeld voor Heren 3 mag ontvangen.

Contributie:
Er zal dit jaar geen contributie verhoging doorgevoerd worden. De contributie is als volgt:
Dames 1
Dames 2
Heren 1+3+4
Heren 2

automatische incasso € 65,00
automatische incasso € 75,00
automatische incasso € 65,00
automatische incasso € 75,00

niet automatisch € 70,00
niet automatisch € 80,00
niet automatisch € 70,00
niet automatisch € 80,00

Dames 2 en heren 2 betalen meer i.v.m. trainer.

Huishoudelijk reglement:
In de vorige jaarvergadering hebben we besloten om de statuten te laten zoals ze zijn, en het
huishoudelijk regelement aan te passen aan de huidige situatie. Richard leest de
veranderingen voor, en vraagt aan de leden of iedereen hiermee akkoord gaat. Deze zijn
goedgekeurd. Er staat nog 1 foutje in: Bij artikel 50 staat dat het laagst spelende team
minimaal 7 spelers moet hebben, dat moet 8 zijn. Dit zullen we nog aanpassen.
Koos vraagt wat artikel 52 is en Richard legt uit dat wij als bestuur zijnde nu bij Heren 4 een
uitzondering hebben gemaakt.

Bestuursverkiezing:
Reglementair aftredend en herkiesbaar zijn: Erik Brouwer en Richard van Kraaij.
Door middel van hand opsteken zijn deze bestuursleden weer herkozen.

Verkiezing nieuwe kascommissie:
Kascommissie bestond uit: Natalie van Zuijlen en Geert van Eldijk.
Geert van Eldijk treedt af en wordt vervangen door Anouk Seelen. Wim Steenbruggen blijft
nog reserve.

Mededelingen bestuur:
Het jaarlijkse feest zal deze keer door Heren 1 worden georganiseerd.
Begin volgend jaar zal er weer een Nieuwjaars toernooi worden georganiseerd door het
bestuur van Time Out, waarbij de partners en kinderen weer welkom zijn.

Time Out zal in de toekomst steeds meer gebruik gaan maken van de E-mail en informatie
publiceren op de website. Om er zeker van te zijn dat de mail aankomt, is het dus van belang
dat het juiste E-mailadres bekend is bij het bestuur. Als je recentelijk een nieuw E-mail adres
hebt genomen of in de toekomst je E-mail adres veranderd geef dit dan zo snel mogelijk
door aan één van de bestuursleden. Wat ook belangrijk is dat als je een mail krijgt met een
leesbevestiging dat je deze ook bevestigd.
Onlangs hebben wij van de Maas en Waal competitie een spelers kaart ontvangen van
iemand die niet aangemeld was bij onze vereniging. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat
mensen op eigen houtje spelers kaarten gaat aanvragen bij de Maas en Waal competitie. Het
aanvragen van spelerskaarten mag alleen maar door Tonnie van Rossum worden uitgevoerd.

Rondvraag:
Geert van Eldijk: Kunnen we de jaarvergadering niet aantrekkelijker maken zodat er een
grotere opkomst is met de jaarvergadering.
We hebben dit al vaker onderling met het bestuur besproken maar we zien daar niet veel in,
de leden zijn vaak al te beroerd om zich af te meldden.

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

