Algemene ledenvergadering Time Out ’74 18-11-2013
Aanwezige leden: 25 leden
Afgemeld
: 33 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 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 2012-2013 zijn als volgt:
Heren 1
5e in de A-poule
Heren 2
7e in de A-poule
Heren 3
2e in de B-poule
Heren 4
3e in de C-poule
Dames 1
4e in de A-poule
Dames 2
9e in de A-poule
Heren 2 en Heren 3 hebben een promotie/degradatie wedstrijd moeten spelen tegen elkaar
waarvan Heren 2 de winnaar is geworden en de teams in hun eigen poule blijven.
-We hebben dit seizoen afscheid genomen van: Gert-Jan Vermeulen
-Ook hebben we een aantal nieuwe leden zoals: Willie Seelen die weer terug is van
weggeweest en speelt bij Heren 1
En een compleet nieuw dames team erbij gekregen onder leiding van Sander van Os en
daarin spelen: Milou van Os en Chantal van Os, die waren al lid maar zijn van dames 2 naar
dames 3 gegaan. Loes Wessels, Patty van der Molen, Edy Piket, Siërra Broekmans, Jaimy
Verschuur, Hanneke Heymans en Daisy Schuurmans zijn de overige dames.
De jaarlijkse Time Out dag werd dit jaar door Heren 3 georganiseerd met als Tema de
survival games. Van hout hakken, vuur maken, vlot bouwen en schieten kunnen we
terugkijken op een zeer leuke middag en avond want dit alles werd afgesloten met een
lekkere barbecue en de nodige drank en muziek. Het team wat volgend jaar aan de beurt is
Heren 4.

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 is: Richard van Kraaij en Erik Brouwer
We hebben geen aanmeldingen gehad van nieuwe bestuursleden, en beide heren zijn unaniem
gekozen door de aanwezige leden.

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

Mededelingen bestuur:
Het jaarlijkse feest zal volgend jaar door Heren 4 georganiseerd worden.
Zaterdag 11 januari zal er een onderling toernooi georganiseerd worden voor de partners en
kinderen met eten en drinken en een kleine vergoeding.
Fluitschema:
Heren 1 fluit Heren 3
Heren 3 fluit Heren 2
Heren 2 fluit Dames 2
Wij willen in ieder geval duidelijk maken dat het bestuur niet verantwoordelijk is voor het
fluiten van wedstrijden

Rondvraag:
Geen vragen in de rondvraag.
Het bestuur zal nog een mail sturen om te vragen wie er interesse heeft om in het bestuur
Plaats te nemen.

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

