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Van de redactie
Het clubblad heeft even op zich laten wachten De overweldigende hoeveelheid kopij was een hele kluif voor de
redactie om te verwerken....
Helaas is het tegenovergestelde waar, buiten de huishoudelijke mededelingen vanuit het bestuur ontvangen we
geen bijdragen van de leden. Dit is zeer teleurstellend, omdat het clubblad de plek is waar we ervaringen
kunnen delen.
Zo zouden we graag plaatsen hoe de p/d wedstrijd verlopen is van team 2, hadden we ook graag een verslagje
gezien van de uitwisseling met Engeland. Helaas blijft dit echter uit.
Als redactie schrijven we soms zelf een stukje, maar als we er niet persoonlijk bijgeweest zijn is dat lastig.
Wij doen dan ook nogmaals een oproep voor het aanleveren van kopij, al is het maar in de vorm van een
mailtje met wat je wil vertellen, wij gieten het dan wel in een leuk stukje voor de digitale spetters.

Van de voorzitter
Hallo allemaal.
Allereerst wil ik nog een boodschap herhalen van vorige keer. En omdat ik niet goed
ben in opnieuw formuleren, staat hieronder de tekst van vorige keer:
Onze vereniging is niet groot. En dat betekent dat we over de randjes lopen.
Als er 2 man geen competitie meer kunnen of willen spelen, dan verliezen we de helft
van onze teams. Zo zijn we op veel aspecten kwetsbaar.
Voordeel van een kleine vereniging is wel dat iedereen elkaar kent. En dat er een grote betrokkenheid bij de
vereniging is, de afstand tussen de leden en de vereniging is niet groot. Iedereen is wel te porren om tijd te
steken in losse of terugkerende activiteiten.
Johnny en Willem hebben aangegeven op korte termijn (komend jaar) te stoppen met hun activiteiten binnen
het bestuur. En omdat ons bestuur op het moment een slank, efficiënt, model heeft, kunnen we hun inbreng
eigenlijk niet missen. Ons bestuur is nu al niet zo groot, 4 personen, en wanneer er hier 2 afvallen wordt het
wel lastig om als bestuur nog zaken goed af te wegen. De breedte is er dan uit, het belichten van onderwerpen
vanuit verschillende hoeken is dan niet meer vanzelfsprekend.
We gaan dus op zoek naar mensen die deel willen nemen in het bestuur. Wat we vragen is:
Betrokkenheid bij onze vereniging (maar dat heeft zo ongeveer iedereen)
Een positieve instelling (ook die zie ik veel om me heen)
Een kritische instelling, ook open staan voor het ontvangen van kritiek
Deelname aan bestuursvergaderingen. 1 avond (2 uur) elke 6 weken in het seizoen. Totaal ca. 6 keer per jaar.
Deelname aan ALV, indien mogelijk ook af en toe naar vergaderingen van de NTTB of binnen de gemeente (1 of
2 keer per jaar).
Voldoening kun je halen uit de inzet voor een maatschappelijk doel, het mogelijk maken van sport binnen onze
gemeente of het vooruit helpen van onze sport en onze vereniging.
Aan onze leden, en ouders van jeugdleden, wil ik vragen om hier eens over na te denken.

Vervolg van de voorzitter
Tijdens onze ALV hebben we onder meer besproken dat we, om geld te besparen,
tijdens trainingen de tussenwand van de zaal dicht zouden houden.
Wat we afgelopen maand echter zien is dat de gecombineerde training van de jeugd
en senioren zorgt voor drukte op de dinsdagavond. We hebben dan ook besloten om
op die drukte proberen te anticiperen en, als we hogere drukte verwachten op dinsdag,
de wand dan te laten openen, zodat we alle tafels op kunnen zetten en zoveel mogelijk mensen kunnen spelen.
Met het samengaan van onze 2 zustergemeenten en Schijndel tot Meierijstad (in de volksmond ook wel groot
Schijndel genoemd), moet het sportbeleid geharmoniseerd worden. Voor de komende 2 jaar wil dat zeggen dat
subsidiestromen en tarieven binnen de nieuwe gemeente overal gelijk moet zijn. Of dat je uitzonderingen in
ieder geval goed moet kunnen verdedigen. Dit, alleen dan zonder de laatste opmerking, was de strekking van
het verhaal dat de gemeente afgelopen week heeft gehouden voor alle sportverenigingen. En dat ze graag een
spreekbuis met de verenigingen hebben in de vorm van een contactraad sport, of SRM. Veel verenigingen
hebben grote belangen, grote geldstromen met de gemeente. En die willen dus graag invloed op het beleid,
zorgen dat ze er beter op worden of iig. niet teveel slechter. Voor ons valt de subsidiestroom wel mee (5% van
de begroting). Meer impact kan het hebben als er met subsidie richting de Vink wat gedaan wordt; de tarieven
voor de zaalhuur kunnen daardoor beïnvloed worden. We gaan dus wel proberen tafeltennis als kleine sport op
het netvlies te houden bij de gemeente, dat er een bodembedrag aan subsidie vrijkomt, en zullen daarom ook
voeling houden met de contactraad sport, de SRM.
Tenslotte nog het nieuws uit landelijk en regionaal tafeltennis land, en onze positie daarin:
Er wordt, zowel in de afdeling als landelijk, druk nagedacht over een andere opzet van onze competitie.
Hiervoor is een voorstel gemaakt dat door de komende ALV bediscussieerd wordt. We hebben nog geen tijd
gehad om dit voorstel inhoudelijk te bekijken, maar zullen dit de komende weken doen, en dit bespreken
binnen de vereniging (met name de competitiespelers).
Veel leesplezier, verder.

Albert van Dijk, voorzitter.
In memoriam
Eind mei ontvingen we het verdrietige nieuws dat Robin Aston overleden is. Robin was samen met Wil
de initiator en grote kracht in de tafeltennisuitwisseling tussen Banbury en Schijndel.
We zullen de altijd goedlachse Robin missen en zijn zullen dankbaar terugkijken op de leuke
herinneringen samen.

End of May we recieved the sad news that Robin Aston passed away. Robin together with Will was the
initiator and driving force of the tabletennis exchange between Banbury and Schijndel.
We will miss the cheerful Robin and look back gratefully of the happy memories we made together.

Van de penningmeester
Alles gaat naar wens, de contribitie van onze leden komt op dit moment
op tijd binnen.
Onze vereniging kan aan haar verplichtingen voldoen, zoals het betalen
van rekeningen van De Vink , NTTB , en diverse andere nota's.
Het is nog vroeg , maar de inschrijvingen voor de senioren en
jeugdcompetitie zijn reeds verzonden naar de NTTB. Ik ben blij dat we dit
jaar weer een jeugdteam in de competitie hebben.
Onze senioren die aan deze competitie deelnemen kunnen indien ze dat
willen de verschuldigde bijdrage al over maken. De kosten zijn € 9,20.
Nog een paar trainingen en seizoensluitingsmiddag , dan een tijdje rust /
vakantie.
Met groeten,
Mart Berkelmans

Seizoenssluiting
Het tafeltennisseizoen is alweer bijna afgelopen en om dit vol plezier af te sluiten hebben we het
volgende voor jullie in petto:
Een gezellige avond met zoveel spelplezier als je aan kan. Voorafgegaan door een BBQ, want op lege
maag is het niet goed spelen.
We willen jullie allemaal, leden met partner en jeugdleden met ouder(s) uitnodigen op
Zaterdag 8 juli, vanaf 5 uur
Voor deelname aan deze avond wordt per persoon een bijdrage gevraagd in de kosten voor het eten
van 6 euro, verschuldigd bij inschrijving.
Graag inschrijven via een mailtje aan info@ttvs.nl of telefonisch / per app met Albert van Dijk, 0651454367. Graag zo spoedig mogelijk inschrijven;

Lotto
Trekkingen vanaf 1e week mei ( 2e serie van 4 maanden )
Datum

weeknr.

nr.

Winnaar.

6-mei

21

21 Johnny-Willem

13-mei

22

20-mei

23

23 Riny Kivits

27-mei

24

44 Ton Gevers

9 Maarten Koolen

25

Extra trekking ( einde jaar )

3-jun

26

9 Maarten Koolen

10-jun

27

12 Ton Deelen

17-jun

28

24 Rene Verstraten

24-jun

29

19 TTVS

30

Extra trekking ( einde jaar )

Het volgende overzicht, uitbetalingen en/of verrekeningen
in de maand september. ( mei-juni-juli-augustus )
Ik ben blij dat het nieuwe systeem van informatie naar onze
deelnemers goed is doorgekomen.
Een enkeling heeft er nog wat moeite mee gehad, maar na een
persoonlijk e-mailtje is alles goed gekomen.
Voor eventuele nieuwe deelnemers , de kosten zijn voor 5 trekkingen

€ 2,50 per maand.
De volgende nummers zijn nog over:6-8-19-27-28-29-34-38-43-45
Wie mag ik inschrijven ?
Met groeten , en een mooie vakantie
Mart Berkelmans

Teamsamenstelling (onder voorbehoud)
Najaar 2017

Team

1

Senioren

Klasse

Maarten Koolen

3

Johnny van Esch
Willem Hulsen
Frank van Breugel
2

Albert van Dijk

3

Richard van de Meulenhof
Adrie Koolen
Jeroen van Huizen (res)

Team

Jeugd

1

Sem Gruijters
Amber van Gorkum
Mike van Gorkum
Tijn van Alphen (res)

Agenda
Verjaardagen

Agenda
Evenementen:

Juli
24 Jasper Mutserd
25 Marian Berkelmans
Augustus
14 Tomas Mathijsen
18 Maarten Koolen
28 Silvia Berkelmans
September
3 Ton Deelen
23 Rien Kivits
26 Edward Korsten

4 juli laatste training
8 juli seizoenssluiting
22 augustus 1e training
11-16 september 1e speelronde competitie

Notulen algemene leden vergadering 2017
ALV 2017, 13 februari 2015 20.00 – in SCC de Vink.
In deze notulen worden, als het daarmee duidelijk is, alleen voornamen gebruikt. Volledige namen zijn bij
interesse op te vragen bij de secretaris.
Afgemeld: Katja, Hans, Silvia, Bianca, Jeroen, Gerard
Aanwezig: Johnny, Mart, Willem (Hulsen), Albert, Adrie, Maarten, Frank, Marian, Richard.
Afwezig zonder afmelding: Vult u zelf maar in.
Agenda.
Opening door de voorzitter.
Notulen Algemene Ledenvergadering 2016
Beleidsplan – evaluatie doelen afgelopen jaar.
Kasverslag door de penningmeester.
Verslag en verkiezing kascommissie.
Genomen besluiten in 2016
Pauze.
Beleidsplan - aanpassingen doelen komend jaar.
Bestuursverkiezing.
Presentatie begroting.
Rondvraag.
Sluiting.

1. Opening
Opening door de voorzitter.
2. Notulen ALV 2016
Gepubliceerd in Spetters. Opmerkingen? Nee, geen opmerkingen.

3. BELEIDSPLAN evaluatie
Het beleidsplan is alleen op hoofdpunten kort ge-evalueerd. In schuine letters de originele tekst, in gewone
letters de opmerkingen.
1.1 DOELSTELLINGEN
1.1.1. Algemene doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel om in Schijndel tafeltennis te beoefenen op een regionaal niveau. Om een
aantrekkelijke vereniging te blijven worden zowel sportieve als recreatieve elementen bevorderd. Voor de
continuïteit wordt een groei van de vereniging nagestreefd, vooral door het aantrekken van nieuwe jeugd als het
behouden van oudere jeugd.
We hebben nu een beetje jeugd, meer is gewenst. Hierop komen we later terug.

1.1.2. Sportieve doelstelling
De vereniging wil op regionaal niveau acteren. Ze wil talenten stimuleren om op hoger niveau te komen,
ondanks dat dit kan betekenen dat die naar een andere vereniging zullen moeten overstappen. Daarmee vervult
ze een rol als regionale opleider en begeleider van tafeltennistalent.
Invulling wordt gegeven door aan alle leden training aan te bieden en voor de jeugd een gediplomeerde trainer
aan te stellen. De clubkampioenschappen zijn een instrument om talent te ontdekken.
Geen opmerkingen.

1.1.3. Recreatieve doelstelling
De vereniging wil het tafeltennis en verenigingsleven als recreatieve bezigheid beschouwen en streeft naar een
goede sfeer in de vereniging. Daartoe worden diverse evenementen georganiseerd zoals een senioren activiteit,
jeugdactiviteit en een seizoenssluiting
In 2016 diverse activiteiten: Nieuwjaarsreceptie, seizoenssluiting, Clubkampioenschappen. Voor verslagen over
de diverse activiteiten zie het klubblad.
1.2. Kader
De vereniging wil het kader uit eigen leden (of ouders van leden) betrekken. Het organigram is als volgt (na ALV
2016). Als uitgangspunt hebben we alleen het sporttechnische kader van buiten de vereniging te betrekken
(jeugdtrainer). Deze situatie geniet onze voorkeur, met een regelmatig wisselende trainer om kruisbestuiving
tussen verenigingen onderling te bevorderen.
Kader blijft moeilijk te vinden – we moeten gebruik maken van de leden die dan 1 specifieke taak hebben.
Algemene leden
vergadering

Bestuur:
Mart Berkelmans
Albert van Dijk
Johnny van Esch
Willem Hulsen

Commissies

Jeugdzaken:
Public Relations
Johnny van Esch
Redactie digitaal
Klubblad
Johnny van Esch
Willem Hulsen

Seniorenzaken:
Albert van Dijk
Frank van Breugel

Website
Maarten Koolen

Materiaal
Contact Willem Hulsen

Contact krant
Johnny van Esch

Nevenactiviteiten
Johnny van Esch

Kascontrole
Adrie Koolen
Gerard Smits

Vertrouwenspersonen
Willem Hulsen
Katja v.d. Aa

In 2016 met 4 bestuursleden gefunctioneerd, 6 is beter. Gaten: Secretaris en jeugdzaken.
1.3 Leden
De doelstelling is een ledental te krijgen dat minimaal voldoende is voor de continuïteit van de vereniging. De
originele doelstelling van 100 leden zal op een realistischer tijdstip weer gesteld worden. Doelstelling is een
jeugdgroep die voldoende groot is om 1 of meerdere teams in de NTTB competitie te krijgen. Dit betekent ca.
10-15 personen.
Dit door aanwas via jeugdleden middels mond op mond reclame en via het Jeugd Sport Stichting Uitwisseling
programma. Daartoe worden in het voorjaar een viertal vrije trainingen voor scholieren uitgevoerd.
De overstap van jeugd naar senior is in het verleden een probleem gebleken. Er gaan op dat moment veel leden
verloren. Om deze leden voor onze vereniging te behouden nemen we een aantal maatregelen op sportief
(teamsamenstelling; gerichte training) en recreatief (groepsgevoel, verenigingsbinding) gebied. We zijn ons
ervan bewust dat vele leden een adempauze nodig hebben rond deze periode en proberen bij een afscheid de
mogelijkheid voor een terugkeer op latere leeftijd open te houden.
De status over 2016:
Ledenstand per 1 januari
Senioren
Steunend, ere- en leden van
verdienste
Jeugd

2008
43

2009 2010
22
22
16
16

2011
25
14

2012
25
12

2013
24
14

2014
16
21

2015
16
20

13

9

5

6

4

9

TOTAAL

58

47

43

45

41

46

3
6
(2 op
reserve
lijst)
40
42

2016
16
12

2017
16
12

4

6

32

34

Ons ledental: Groei is gewest voor continuïteit.
Ledenwerving bij 50+ proberen? Hiervoor zoeken we nog (of wachten we op) vrijwilligers.
1.4. Begeleiding
Voor de training van de jeugd is een gediplomeerde trainer aangesteld die door een vrijwilliger wordt
bijgestaan.
Begeleiding tijdens competitie en toernooien wordt voor jeugdleden geregeld bij uit-(de chauffeur) en
thuiswedstrijden (zaalwacht).
Begeleiding tijdens competitie voor senioren wordt niet verzorgd.
Beleid is gediplomeerde trainer, die hebben we nu niet.
In de trainingen is continuïteit niet gewaarborgd door gebrek aan jeugdleden.
Opmerkingen: Vrij rommelig, ter plekke iets verzinnen, motivatie is moeilijk te vinden? Oefeningen zijn lastig te
geven, coördinatie tussen de verschillende trainers is er ook niet. Meer afstemmen en binnenkort een keer bij
elkaar gaan zitten om dit door te spelen.
Overstap naar weer een gediplomeerde trainer: In de gaten houden wanneer hier behoefte eraan is en dit dan
beslissen/afstemmen.
1.5. COMMUNICATIE
1.5.1. Interne communicatie
Door het clubblad “Spetters” dat viermaal per jaar verschijnt, worden de leden op de hoogte gebracht van het
wel en wee van de vereniging. De kosten hiervoor worden middels advertenties in het clubblad gedekt.
De vereniging wordt gekenmerkt dor het hebben van een belangrijk informeel circuit waarbij individuele leden
telefonisch van informatie worden voorzien.
Ook het prikbord in De Vink vervult een rol in dit circuit.
Het klubblad is vervangen van het papieren klubblad door een digitale versie daarvan. De voornaamste
rubrieken en in ieder geval de informatie die verspreid wordt kan gelijk blijven aan de huidige opzet. Het is
makkelijker om deze nieuwsbrief een hogere frequentie te geven. Voor de huidige adverteerders kan een
alternatief geboden worden: Adverteren in de nieuwsbrief en op onze website. Overgang van adverteerders
naar nieuwe klubblad moet goed opgepakt worden.

1.5.2. Externe communicatie
Het doel is om via de regionale bladen (Schijndelse krant) of de regionale omroep (LOS) de vereniging naar
buiten toe voor te presenteren. Dit onder meer door uitslagen te publiceren, verslaglegging van gebeurtenissen
te doen, kampioenen te presenteren, et cetera.
Met andere tafeltennis verenigingen worden contacten onderhouden middels het NTTB lidmaatschap en
contactorganen die daarbinnen zitten, zoals de afdelings- en regio vergaderingen. Op sportief vlak worden
contacten onderhouden door competitie, toernooibezoek en vriendschappelijke wedstrijden.

In 2015 hebben we regelmatig het Schijndels Weekblad & mooi Schijndel gehaald (Mart/Johnny, bedankt). Het
kan allemaal nog veel beter: wedstrijden op de LOS aankondigen, uitslagen en verslag in de krant.
Als bestuur waren we wel aanwezig bij een aantal regio/afdeling en JSS vergaderingen.
1.5.3. Website & social media
TTVS stelt zich ten doel een website actueel te houden (www.ttvs.nl) waarop uitslagen, activiteiten en historie
worden vastgelegd. Ook wordt hierop een gastenboek verzorgd waarop met name onze jeugdleden zeer actief
zijn. Informatie in de vorm van beleidsplannen, regelementen, infofolders, polissen etc. worden via dit medium
aangeboden
Website is zeer actueel (programma, uitslagen en nieuws), Maarten bedankt hiervoor. Voor de verbinding met
de social media : Zijn we daar nog actief?
1.6. Sponsoring
Om zijn doelstellingen te realiseren is financiële hulp van een sponsor noodzakelijk. Er is een sponsoring
document (als bijlage van het beleidsplan). In dit document wordt aangehaald waarom onze vereniging
interessant is voor een sponsor. Er is ruimte voor
shirtsponsoring
teamsponsoring
evenement sponsoring
sponsoring op borden
naamsponsoring
Sponsoring is geen speerpunt (ledenwerving behoud wel)
Elk initiatief voor doeksponsoring en/of shirtsponsoring (of andere sponsoring) wordt toegejuicht.
1.7. Huisvesting
TTVS speelt de thuiswedstrijden in de gehuurde accommodatie “Sociaal Cultureel Centrum De Vink”. Dit is niet
ideaal vanwege een aantal redenen, variërend van het opruimen van de tafels tot baropbrengsten, binding van
de leden met de vereniging tot de mogelijkheid inkomsten te genereren uit evenementen. Het streven naar een
eigen home staat, na een aantal mislukte pogingen, in de ijskast, het bestuur volgt (binnen de JSS) wel de
initiatieven die andere verenigingen ontplooien. Elke keer wanneer een vereniging kenbaar maakt een eigen
home te kunnen of willen bouwen wordt geëvalueerd of de TTVS hierbij in zou kunnen stappen
Geen prioriteit. Ontwikkelingen bij gemeente meierijstad in de gaten houden; via contactraad sport Schijndel.
1.8. ARBO risico inventarisatie
De vereniging heeft een aanzet voor een risico inventarisatie gemaakt welke, na afronding, in het beleidsplan als
bijlage wordt opgenomen.
De ARBO inventarisatie is gemaakt en gearchiveerd op het secretariaat.
Deze wordt periodiek geevalueerd.

1.9. Financiën
Het streven is een gezonde financiële vereniging te zijn. De inkomsten dienen te komen uit de contributie,
bijdragen van leden aan evenementen en uit sponsorgelden. Verder vraagt de vereniging subsidie aan, bij de
Gemeente Schijndel, om jeugdbegeleiding uit te kunnen bekostigen. Bij dit streven hoort een balans tussen voor
de vereniging vaste inkomsten, zoals contributies en vaste kosten, zoals zaalhuur en NTTB lidmaatschap, en
variabele inkomsten, waaronder sponsoring, en variabele uitgaven, waaronder nevenactiviteiten en een
jeugdtrainer. Het is niet erg het huidige verenigingsbezit af te bouwen tot circa 1x de jaaromzet.

Afbouw is gestopt. Hierop komen we later terug.
1.10. SFEER EN CULTUUR
Het beleid op dit punt is de informele sfeer vast te houden en de band tussen leden te versterken. Dit doen we
door een aantal nevenactiviteiten zoals een nieuwjaarsreceptie, seizoenssluiting, een herfstactiviteit en door
andere activiteiten, zoals clubkampioenschappen, een informele tint te geven. Zowel de herfst- als lente
kampioenen worden zo snel mogelijk in de bloemen gezet en ook tijdens clubkampioenschappen worden
kampioenen geëerd met gewone en wisselbekers.
Evenementen zoals nieuwjaarsreceptie, seizoenssluiting, clubkampioenschappen zijn gehouden.

==== Einde beleidsplan ====
4. Kasverslag penningmeester
Mart loopt de exploitatie van afgelopen jaar door en geeft in grote lijnen de verschillen ten opzichte van de
begroting aan. Samenvatting: Uitgaven en inkomsten liggen in grote lijnen op de begroting. Het begrote verlies
van 429 euro wordt dan ook benaderd in een verlies in exploitatie van € 458. Voornaamste verschillen zitten:
Bij de jeugd minder inkomsten (contributie), en uitgaven (zaalhuur/training). De kosten overschrijding bij de
hoofdpost senioren komt doordat er een gedeelte van de jeugdkosten overgeheveld is, in verband met de
beleidswijziging.
5. Verslag en verkiezing kascommissie
De kascommissie heeft in verband met ziekte dit jaar (nog) geen kascontrole gedaan. Voorstel is de controle en
bijbehorende decharge door te schuiven naar volgend jaar. Dit voorstel wordt overgenomen door de ALV.
Verkiezing kascommissie:
Adrie Koolen en Gerard Smits hebben hun eerste termijn erop zitten, zijn herkiesbaar en worden herkozen voor
hun 2e termijn.
6. Genomen besluiten 2016

Het lijstje met genomen besluiten wordt door de secretaris doorgenomen en toegelicht. Dit kan opgevraagd
worden bij de secretaris.
7. PAUZE

8. Beleidsplan aanpassingen.
Evaluatie aanpassingen van vorig jaar:
Presentatie door bestuur van de achtergronden van het financiële beleid. Waar zitten de gaten, waar zit de
balans, hoe kunnen we meer inkomsten genereren en waarop kunnen we in uitgaven bezuinigen?
Voorstellen om eea. in balans te brengen:
Voorstel vanuit bestuur:
Contributie verhoging. Verhoging met €1,50 per maand voor jeugd (van €6 naar €7,50) en senioren (van €7
naar €8,50). Goedgekeurd door ALV.
Jeugdbegeleiding met vrijwilligers ipv. trainer? Nu: Jeroen als contact richting jeugd. Rouleren met 4
vrijwilligers (Johnny, Maarten, Richard een Albert). Contactpersoon naar bestuur: Albert.
Voorstel vanuit vergadering: Richard: Bedrijfscompetitie. Dit is goed voor de ledenwerving, sponsoring,
inkomsten. Optie: Onderzoeken met verenigingen in de regio. Frank: Dit zijn vaak wel actieve of extafeltennissers (aanbod zou in Schijndel dan wel lager zijn). In onderzoek nemen; hierop hebben we nog geen
onderzoek gedaan / nog niets opgestart.
9. Bestuursverkiezing
9.1 Verkiezing bestuursleden
Bestuursleden nemen in principe zitting in het bestuur voor een periode van 3 jaar. Meerdere perioden aan
elkaar breien is toegestaan.
Met instemming van de volledige vergadering worden de volgende voorstellen aanvaard:
Mart Berkelmans – Zit voor het 3e jaar, en stelt zich beschikbaar en wordt herbenoemd voor 1e jaar.
Albert van Dijk – Zittend voor 2e jaar, stelt zich beschikbaar en wordt herbenoemd voor het 3e jaar.
Johnny van Esch – Zittend voor 2e jaar, stelt zich nog 1x beschikbaar en wordt herbenoemd voor het 3e jaar.
Vervanging zoeken!!
Willem Hulsen 1e jaar, stelt zich beschikbaar voor het komende half jaar. Vervanging zoeken!!
9.2. Verkiezing van de voorzitter
Albert van Dijk – voorzitter – (treedt elk jaar af ) – herkiesbaar en wordt met handopsteken herkozen door ALV.
Tijdens de eerstkomende bestuursvergadering zullen de overige bestuurstaken verdeeld worden.

10. Presentatie begroting
De begroting wordt gepresenteerd door Mart:
De begroting van 2017 is gebaseerd op de exploitatie van 2016, met weglaten van enkele posten.
Kosten bank: Hier zien we dat we 2 banken hebben, waarvan de Rabo een stuk duurder is. Overgaan naar 1
bank? Ja, is OK, als niet teveel steunende leden op gaan zeggen. Rabo opzeggen dan.
Seizoenssluiting opnemen in de begroting. Extra activiteiten opnemen voor jeugd en senioren. Verder ook nog
een etentje voor actief kader regelen. Opmerking: Begroting met deze posten sluitend maken.
De ALV heeft hierover geen verdere vragen en we kunnen het beleid op deze begroting gaan uitvoeren.
11. Rondvraag
Mart: Gerard Smits is al een tijdje uit de roulatie: Fruitmandje / bedankje (Mart/Marian).
Johnny: Jumbo actie, wat is dat? Albert: Daar doen we ook aan mee, de kaartjes kunnen zelf ingevoerd worden
op internet, ingeleverd worden bij de Jumbo, Schijndel of bij een bus in de Vink (Albert regelt).
12. Sluiting om 21.38

Wist u dat...
• We heel wat plek hebben voor wist u datjes...
• Er helaas niet zo veel binnenkomen...
• We goed nieuws hebben ontvangen over de competitie...
• We volgend jaar weer sinds lange tijd een jeugdteam kunnen opstellen!!!
• Team 1 weer netjes het pingpong patroon vasthouden tussen twee klasse..
• Het dit keer toch wel erg spannend werd, en maar een paar puntjes verschil maakte..
• Dit gevierd werd met een overheerlijke team bbq bij huize Koolen...
• We wederom genoeg plek hebben in het volgende clubblad...
• Wij dus graag VEEL kopij tegemoet zien.

