Secretariaat:
Postbus 2038
5260 CA Vught
bestuur@tvb.nl
aan: alle leden
Betreft: uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Vught, 28-2-2020
Geachte leden van T.V. Bergenshuizen,
Het bestuur heeft het genoegen jullie uit te nodigen voor de 59e Algemene Leden
Vergadering.
Deze ALV zal plaatsvinden op donderdag 12 maart en start om 20:00 uur.
De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Opening
Mededelingen
Ingekomen stukken
Notulen 58e ALV d.d. 21 februari 2019
Rekening/verantwoording financieel beleid 2019
Verslag kascommissie
Decharge penningmeester
Decharge bestuur
Aftreden bestuurs- en commissieleden
Benoeming leden kascommissie 2020
Verkiezing / benoeming bestuur 2020
Bestuurswisseling
Voorstel wijziging statuten
Goedkeuring plannen en begroting 2020, vaststellen contributie
2020 en 2021 en afkoop bardienst
Benoeming leden diverse commissies
Activiteitenplan 2020
W.V.T.T.K.
Rondvraag
Sluiting

N.B. zie bijlage voor toelichting op de agenda

Het park zal op deze avond gesloten zijn voor tennis vanaf 20:00 uur (dus ook de trainingen
zullen gewoon doorgaan tot 20:00 uur). Het clubhuis is vanaf 20:00 uur alleen geopend voor
de ALV, er wordt deze avond geen vergoeding voor de consumpties gevraagd (tot 1 uur na
sluiting van de vergadering).
Mochten er op deze dag onvoldoende leden aanwezig zijn voor de rechtsgeldigheid van
deze ALV, zoals geregeld in de statuten van onze vereniging, dan zal de 59e ALV direct na
opening gesloten worden. Voor dat uitzonderlijke geval behoudt het bestuur zich het recht
voor om direct aansluitend de 60e ALV te laten plaatsvinden, waarbij een minimum aantal
leden niet vereist is.
We rekenen op de betrokkenheid en aanwezigheid van alle leden, graag tot de 12e!

namens het bestuur,
Iris Timmermans
Secretaris TVB

Toelichting op de agenda:

4

Notulen 58e Algemene Ledenvergadering van 21 februari 2019
De notulen van deze ledenvergadering zijn (tijdelijk) in te zien op de website.
Daarnaast kunnen deze opgevraagd worden bij de secretaris (bestuur@tvb.nl).

5

Rekening en verantwoording van het in 2019 gevoerde financieel beleid,
De financiële gegevens m.b.t. het resultaat van 2019 kunnen bij de penningmeester
worden opgevraagd (penningmeester@tvb.nl).

8

Decharge van het bestuur voor het in 2019 gevoerde beleid
In het jaarverslag geeft het bestuur een weergave van het in 2019 gevoerde beleid.

9

Aftreden van bestuurs- en commissieleden
Aftredende bestuursleden: Jan Bloo en Jacco de Koning

10

Benoeming leden kascommissie
De kascommissie bestaat uit Olaf van den Heuvel en Helma Christophe. Hans
Schuurmans is in de ledenvergadering van 21 februari 2019 benoemd als
plaatsvervangend lid. Hij wil deze taak overdragen aan Leo van Genuchten.
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Verkiezing/benoeming bestuur
De (her-) verkiesbare bestuursleden zijn: John van Herk (voorzitter), Iris Timmermans
(secretaris), Anne-Marie Scheffers (penningmeester), Jan Vissers (PBC) en Hans
Schuurmans (SC). De posten voor voorzitter PC en TC zijn vacant.
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Goedkeuring plannen en begroting 2020, vaststellen contributie en afkoop bardienst
De plannen en de begroting 2020 worden in de ALV besproken.
•

Voorgesteld wordt de contributies te handhaven op het niveau van 2019.

Contributie:

Entreegelden:
Ondersteunende leden:

•

14

Senioren
Junioren
Minioren
Inimini's
Studenten
Senioren
Junioren
Senioren
Junioren

Voorstel 2020 Per maand
€
132
€ 11,00
€
90
€
7,50
€
78
€
6,50
€
48
€
4,00
€
66
=50% korting
€
25
€
15
€
10
€
6

Borg, boeteregeling en afkoop bardienst: het bestuur stelt voor om zowel borg
(€23,-) alsmede afkoop ( € 100,-) te handhaven. Voor verzuim van een bardienst;
zie hiervoor Reglement bar en keukendienst TV Bergenshuizen op de site.

Benoeming leden diverse commissies
Een overzicht van de te benoemen leden van de diverse commissies is op te vragen bij
de secretaris (bestuur@tvb.nl) en zal besproken worden tijdens de ALV.

