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MAASENWAALSE RECREANTEN EN RECVOL

Een “nieuw” Dorpshuis.
Jullie zullen wel gemerkt hebben dat de voorbereiding voor een nieuw dorpshuis zijn begonnen. Alle thuiswedstrijden worden bijvoorbeeld al dit najaar gespeeld.
Begin dit jaar is het haalbaarheidsonderzoek afgerond. De conclusie kon getrokken worden
dat een “nieuw” dorpshuis in Maasbommel haalbaar is. Vervolgens is er ook een bestuur gevonden dat enthousiast aan het werk is gegaan. Het bestuur heeft tot nu toe al veel werk

verzet. Aanvullingen en wijzigingen op het ontwerpplan. Overleg over het parkeren en het
vinden van een uitbater. Dat heeft geleid tot een nieuw plan. Dit is in de zomer gepresenteerd. Met daarbij bovenstaande impressie.
Ook is er een naam gekozen. “Het Hanzehuys”
Zoals gezegd bij de presentatie van de naam verwijst de naam naar het verleden en naar
het nu. Maasbommel was en is weer een stad. Daarnaast staat een “huys” voor verbinding
in het dorp.
Voor Time Out zal er ook veel veranderen. De kleedkamers worden vervangen. We kunnen
blijven hangen voor een drankje. En we moeten rekening gaan houden met meer gebruikers
van de zaal. Er wordt gestreefd om begin volgend jaar te starten met de (ver)bouw. Als alles
meezit kunnen we volgend najaar in de “nieuwe”zaal spelen.
Kijk op: https://www.facebook.com/hetHanzehuys/ voor het laatste nieuws.

BESTUUR
Een vereniging kan niet zonder bestuur. Een aantal bestuursleden heeft aangegeven
dat ze graag het stokje over willen dragen. Ze zijn al erg lang bestuurslid. We willen
dan ook een dringend beroep doen op de leden om zich aan te melden als kandidaat
bestuurslid. Net als vorig jaar zijn we nog steeds op zoek naar een penningmeester.
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LEDENVERGADERING
De ledenvergadering zal dit jaar gehouden worden op maandag 27 november
a.s. om 20.30 uur.
De vergadering zal plaatsvinden in het
Zwarte Cafe, Bovendijk 37, Maasbommel. Ook dit jaar geldt een boete van
€ 5,00 voor niet tijdig afmelden! Deze
boete zal verwerkt worden in de eerstvolgende contributie.
Afmelden bij:
Richard
tel.: 881213
Maya
tel.: 562223

WIST U DAT………
Als er problemen
zijn betreffende de
gymzaal, bv over
sleutels, schoonmaak, douches e.d. dan moet dit doorgegeven worden aan Maya Brouwer, zij is
contactpersoon naar de gemeente.
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Wedstrijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
uur

heren 1
dames 1
dames 2
dames 3
heren 2 en 3

21.00
19.30
20.00
20.00
19.30

uur
uur
uur
uur
uur of 21.00

Training.
Maandag
dames 2/heren 1
Dinsdag
dames 1
Donderdag dames 3

20.00 uur – 22.00 uur
19.30 uur – 21.00 uur
20.00 uur - 21.30 uur

Sporten tijdens de verbouwing.
Zoals jullie gemerkt hebben spelen we nu al zo veel mogelijk de thuiswedstrijden
aan het begin van het seizoen. Op enig moment zal het niet meer mogelijk zijn dat
we in de zaal kunnen. Omdat er in de zaal gewerkt wordt of omdat de kleedkamers
worden gesloopt. Het is aan de gemeente om dan te zorgen voor een alternatieve
accommodatie.
We houden contact met de gemeente om te zorgen dat alles zo soepel mogelijk verloopt. Hoe het verder gaat lopen is nog niet bekend. Het is belangrijk dat er eerst
een startdatum voor de verbouwing van het Hanzehuys komt.
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De teams in het seizoen 2017/2018.

* aanvoerder

Dames 1

Dames 2

Dames 3

Monique van Eldijk*

Maya Brouwer*

Milou van Os*

Sandra van de Kamp

Maria Brands

Loes Wessels

Natalie van Zuijlen

Anouk Seelen

Patty van der Molen

Susan van Orsouw

Joke Borsje

Jady Verschuur

Esther van Maurik

Ria Schuurmans

Hanneke Hijmans

Amanda Romviel

Sjan van Dijk

Chantal van Os

Silvy Kuijpers

Marielle van Grinsven

Sandra van Kraaij

Danielle van Elk

Wieteke Toebast vd Heuvel

Denise Vinken

Carolien Hörchner

Heren 3
Wessel Boerakker*
Mike van Eldijk
Edwin Piketh
Marcel van Leeuwen
Paul van Leeuwen

Heren 1

Mike Koolhaas

Emile Petit*

Bram van Summeren

John van Dijk
Erik Brouwer
Rob Hulzen
Koos Vervoort
Jeroen van Baren
Bart Wessels

Heren 2
Bart van Dijk*
Gerrit van Kraaij
Richard van Kraaij
Harm van Gruijthuijsen
Chris de Leeuw
Ronald van Eldijk
Frans Loderus

Steunende leden

Tonnie van Rossum

Adrie van Kraaij

Ad Danen

Geert van Eldijk

Nico Boerakker

Rien Schuurmans

Jacco Boerakker

Email
Heb je een vraag voor het
bestuur van Time Out74.
Je kunt
naar:

een

mail

sturen

info@timeout74.nl

Volleybalvereniging
‘74
Secretariaat: Maya Brouwer, Blauwstraat 3,
6627 BA, Maasbommel.

Time Out

Aan: Alle leden van Time Out ‘74
Het bestuur van Time Out ’74 nodigt u uit voor het bijwonen van de algemene jaarvergadering op
Maandag 27 november 2017, aanvang 20:30 uur in het Zwart Café, Bovendijk 37, Maasbommel.
Agenda algemene jaarvergadering 2017
•

Opening.

(Voorzitter)

•

Doornemen notulen jaarvergadering 2016.

(Voorzitter)

•

Verslag secretaris.

(Secretaris)

•

Verslag penningmeester.

(Penningmeester)

•

Contributie

(Penningmeester)

•

Bestuursverkiezing

(Voorzitter)

Aftredend:

Richard van Kraaij

herkiesbaar

Erik Brouwer
Sandra v/d Kamp
Nieuwe bestuurslid:

herkiesbaar
herkiesbaar

Kandidaat Bestuurslid 1(Emile Petit)

Ø Kandidaat Bestuurslid 2

•

Verkiezing nieuwe kascommissie.
Aftredend: Joke Borsje

•

Mededelingen Bestuur

•

Verdeling bestuursfuncties
Ø Jaarlijkse feestavond
Update Huishoudelijk regelement Ø Wedstrijdzaken
Update MFA
Rondvraag.
(Voorzitter)

•

Sluiting.

NB.

(Voorzitter)
Blijft zitten: Caroline Hörchner
(Voorzitter)

(Voorzitter)

AANWEZIGHEIDSVERPLICHTING BIJ “DE JAARVERGADERING”
Met uitzondering van de jeugdleden (tot 18 jaar) is iedereen die niet aanwezig kan zijn op de
jaarvergadering, verplicht zich af te melden. Het niet afmelden en onrechtmatig afwezig zijn
zal resulteren in een boete van € 5,00 Afmelden bij Richard van Kraaij (0487-881213/0640701215) of Maya Brouwer (0487-562223)
KENNISNAME VAN DE NOTULEN JAARVERGADERING 2014:
Voor aanvang van de jaarvergadering zullen in de zaal een tiental notulen klaar liggen, wees
daarom op tijd zodat deze stukken van tevoren nog even doorgenomen kunnen worden.
De notulen zijn ook beschikbaar op onze website www.timeout74.nl
Namens het bestuur van
Volleybalvereniging Time Out ‘74
R.C. van Kraaij
Voorzitter

