
 
1 

 

Samenvattend verslag Algemene Ledenvergadering 
Tennisvereniging De Blauwe Reiger d.d. 5 maart 2020 
 
Datum: 5 maart 2020  

Tijdstip: 20.00 uur 

Plaats: kantine TV De Blauwe Reiger 
Voor aanwezig getekend: 22 leden 

Er zijn voorafgaand 3 afmeldingen doorgegeven 

 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter heet iedereen welkom, met name aanwezige ereleden. 
Er zijn 3 afmeldingen doorgegeven voorafgaand aan de vergadering.  Rob Velthuis, José van Tiggelen 
en Astrid Mulders.  
 

2. Verslag ALV 18 december 2019 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen van 18 december 2019.  
Verslag wordt vastgesteld. 

 
3. Ingekomen stukken betreffende ALV 

Er is zijn geen ingekomen stukken. 
Voorstel bestuur: De penningmeester vat het voorstel samen zijnde aanpassing van het 
contributiejaar aan het kalenderjaar. Hiertegen is geen bezwaar en zal worden aangepast in het 
huishoudelijk regelement. 
 

4. Financiële jaarrekening 2019 
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar waardoor de cijfers eenmalig betrekking hebben op een 
periode van 14 maanden. Het resultaat is met name negatief doordat het ledenaantal in de begroting 
te positief blijkt te zijn ingeschat.  
Op de vraag hoe we er in het algemeen financieel voorstaan als vereniging geeft de penningmeester 
aan dat we nog steeds gezond zijn. 

 
5. Verslag kascontrolecommissie 

Op 17 februari 2020 zijn de financiën 2019 gecontroleerd door De kascommissie TV De Blauwe Reiger 
bestaande uit Ank Verweij en Stefan Verweij. Er zijn geen bijzonderheden/onregelmatigheden 
aangetroffen en de commissie verleent dan ook décharge voor het gevoerde beleid aan de 
penningmeester Piet Verlaan. 
Op basis hiervan besluit de Algemene Ledenvergadering het bestuur décharge te verlenen voor de 
jaarstukken en het gevoerde financiële beleid. 
 

6. Vaststellen Begroting en contributie. 
De verwerking van het resultaat 2019, de dotatie reservering onderhoud opstallen/banen en de 
begroting voor 2020 worden vastgesteld zoals opgenomen in het jaarverslag. 
De contributie is volgens voorstel vastgesteld. 
 

7. Bestuursverkiezing 
Ondanks de lobby vanuit het bestuur met diverse leden en de mededeling aan alle leden omtrent de 
urgentie van het vervullen van de vacature van voorzitter is er geen kandidaat. Coy de Voest is 
derhalve bereid om nog 1 jaar als voorzitter te fungeren en een nieuwe (kandidaat) voorzitter in te 
werken. Deze is er nog niet maar er zal wederom naarstig naar op zoek worden gegaan naar een 
geschikte kandidaat. Wel heeft het bestuur Gilbert Verweij bereid gevonden voor de functie 
bestuurslid tennis. Hierdoor is er een voltallig bestuur. 
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De algemene vergadering gaat akkoord met de benoeming van bestuurslid tennis en de 
herbenoeming van de voorzitter, penningmeester, secretaris en bestuurslid beheer.  
 
Daarnaast zijn wij blij met Ank Verweij voor de functie ledenadministratie en Astrid Mulders voor de 
redactie. 
Wederom wordt aandacht gevraagd voor de nog openstaande vacatures. 
 

8. Benoeming kascontrolecommissie 
Ank Verweij en Stephan Verweij worden bedankt voor hun werkzaamheden in de 
kascontrolecommissie. Ank Verweij legt haar werkzaamheden neer wegens aanvaarding van de 
functie ledenadministratie. Stephan Verweij stopt wegens het bereiken van de maximale termijn. Uit 
de aanwezige leden bieden Piet van Ede en Dennis van Rijnsoever zich aan toe te treden tot de 
kascontrolecommissie. Het bestuur en de aanwezige leden stemmen hiermee in. Martin Hooimeijer 
zal dit jaar met de commissie mee gaan lopen. 
 

9. Rondvraag en sluiting 
- Aanwezige VCL geeft aan dat er dit jaar geen formulieren zijn met de VJC. Invullen van standen 

gaat via een te installeren app; 
- De vraag komt op of de leden kunnen beschikken over actuele beelden van de webcam. Vanuit 

de AVG is dat volgens het bestuur waarschijnlijk niet toegestaan en ontbreekt de noodzaak. 
Ter afsluiting proosten de aanwezige leden met elkaar op een sportief en gezellig 2020. 


