Algemene ledenvergadering Time Out ’74 25-10-2012
Aanwezige leden: 16 leden
Afgemeld
: 26 leden
Boete opgelegd : 11 leden

Opening:
Richard heet iedereen van harte welkom op de algemene jaarvergadering van Time Out ’74.
Bij deze verklaart hij de vergadering voor geopend. Voordat we verder gaan willen we graag
nog even stilstaan bij het verlies van één van onze trouwste Time Out leden Wim
Steenbruggen. Wim Steenbruggen was er vanaf het begin in 1974 al bij. Hij heeft jaren in de
Nevobo competitie gespeeld en ook nog samen met zijn team in de Promotie klasse. Daarna is
hij jaar in jaar uit kampioen geworden met het huidige Heren 1 team in de Maas en Waalse
recreanten competitie. Maar Wim heeft ook jarenlang allerlei functies bekleed in het bestuur.
Wim was een volleyballer in hart en nieren. En als hij niet zelf speelde dan was hij wel over
volleybal aan het praten. En met zijn beroemde tik op de arm zorgde hij er wel voor dat je
luisterde. Maar wie van ons heeft niet wel eens een beroep op Wim gedaan om een wedstrijd
te fluiten. En nooit was Wim dan te beroerd om dit te doen. Helaas is Wim 1 juli 2012 op 63
jarige leeftijd overleden. Wim als je ons hoort bedankt voor alle jaren die wij samen met jou
hebben mogen meemaken bij Time Out ’74. We zullen je missen.

Doornemen notulen jaarvergadering 2011:
De notulen lagen voor iedereen ter inzage en ze waren ook te vinden op onze website.
De aanwezigen hebben de notulen doorgenomen en goedgekeurd.

Verslag secretaris:
De einduitslagen van het seizoen 2011-2012 zijn als volgt:
Heren 1
3e in de A-poule
Heren 2
7e in de A-poule
Heren 3
3e in de B-poule
Heren 4
9e in de C-poule
Dames 1
5e in de A-poule
Dames 2
9e in de A-poule
Dames 2 heeft wel een degradatie wedstrijd moeten spelen maar hebben die gewonnen
waardoor ze toch in de A-poule blijven.
-We hebben dit seizoen afscheid genomen van: Bert van Eldijk, Wim van de Burgt en Nicole
van Erp

-We hebben gelukkig ook weer nieuwe leden zoals:
Milou van Os, Caroline Hörchner en Mirte Pol die spelen bij dames 2
Adri Danen is weer terug van weggeweest en speelt bij Heren 1
Mike van Eldijk speelt bij Heren 4
De jaarlijkse Time Out dag werd dit jaar door Heren 1 georganiseerd met een leuke
puzzel/wandeltocht met een kruiwagen waarin diverse versnaperingen zaten voor
onderweg. We zijn geëindigd bij hun sponsor “Het Bommelke”waar we een lekker chinees
buffetje hadden en de nodige drank natuurlijk. Later op de avond konden de teams ook nog
hun zangtalenten laten horen. Deze dag was dan ook weer zeer geslaagd.

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
Heren 1+2+3+4

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

niet automatisch € 70,00
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 zijn: Rob, Tonnie en Maya.
Door middel van hand opsteken zijn deze bestuursleden weer herkozen.

Verkiezing nieuwe kascommissie:
Kascommissie bestond uit: Natalie van Zuijlen en Anouk Seelen.
Natalie van Zuijlen treedt af en wordt vervangen door Marcel van Leeuwen.
Wim Steenbruggen was reserve, Bart van Dijk wordt nu de reserve.

Mededelingen bestuur:
Het jaarlijkse feest zal deze keer door Heren 3 worden georganiseerd.
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.

Rondvraag:
Maya> kunnen we geen ballenmand op wielen aanschaffen voor bij de trainingen.
Milou gaat informeren bij Peter van Moerkerk of hij een oud winkelwagentje wil missen.
Dit hebben we inmiddels gekregen van de Spar.

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

