Agenda Algemene Ledenvergadering T.V. Tie-Breakers over het jaar 2018, gehouden op 19
maart 2019 in één van de zalen van Jeugdland, Valentijnkade 131 te Amsterdam - aanvang
20.00 uur.
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
•
•
•

Ingekomen stukken
Mededelingen secretaris
Mededelingen voorzitter

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2018
4. Jaarverslag 2018 verenigingsmanager
5. Jaarverslag TC 2018
6. Vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2018
7. Verslag Kascommissie
8. Décharge van het bestuur over het boekjaar 2018
9. Vaststelling van de begroting voor het boekjaar 2019
10. Contributie voor het verenigingsjaar 2019
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het verenigingsjaar 2019 en het entreegeld en de
(bar)dienstafkoop ongewijzigd te laten. Het contributievoorstel is als volgt:
• Entreegeld (eenmalig)
€ 25,• Afkoop (bar)dienst
€ 60,Contributies
• Senioren (geboren voor 01-01-2002)
• Studenten*
• Junioren (geboren 2002 t/m 2006, speelrecht tot 19:00 uur)
• Jong-junioren (geboren 2007 t/m 2010, speelrecht tot 18:00 uur)
• Easy tennissers (geboren 2011 tot en met 2012), speelrecht tot 18:00 uur onder
begeleiding.
• Dalkaarthouders (speelrecht op maandag tot en met vrijdag tot 17:00 uur)
• Slapende leden (geen speelrechten)

€ 210,€ 155,€ 60,€ 40,€ 30,€ 130,€ 45,--

De contributie wordt via een automatische incasso geïnd in twee gelijke termijnen.
Leden die geen gebruik maken van de mogelijkheid van automatische incasso, kunnen geen gebruik maken van
gespreid betalen. Zij moeten het totaalbedrag aan contributie, vermeerderd met € 5,-- administratiekosten, vóór 15
januari van het verenigingsjaar bijschrijven op de rekening van de vereniging. Voor de betaling ontvangen zij een
factuur. Seniorleden tussen de 18 en 24 jaar kunnen (studenten)korting krijgen tegen jaarlijkse overhandiging aan de
ledenadministratie van een bewijs van inschrijving aan een dagopleiding.
Leden die niet voldoen aan de betalingsverplichting krijgen eenmalig een aanmaning om alsnog binnen 14 dagen te
betalen, inclusief aanmaningskosten van maximaal € 10,-. Na afloop van deze termijn wordt de vordering
overgedragen aan een incassobureau. De incassokosten komen voor rekening van de wanbetaler. Leden waarvan de
contributie niet voor het einde van het contributiejaar (verenigingsjaar) is bijgeschreven, wordt het lidmaatschap
opgezegd tenzij het bestuur anders beslist. De afkoop (bar)dienst maakt onderdeel uit van de contributieregeling.
Niet betalen van de (bar)dienstafkoop heeft dezelfde consequenties als het niet betalen van de contributie.

1

11. Voorstel bestuur: investering LED verlichting buitenbanen
Het bestuur heeft het voornemen te investeren in LED verlichting voor de buitenbanen en vraagt de
ALV hiermee in te stemmen. Een presentatie hierover wordt verzorgd door de Erik Dooyeweerd en
Robbert Schmidt.
12. Presentatie re-styling tennispark – presentatie door Rob Hulst en Theo Schoof
13. Presentatie nieuwe huisstijl – presentatie door Jacob de Baan en Pim de Visser
14. Presentatie gezond sportklimaat – presentatie door Theo Schoof en Pim de Visser
15. Presentatie Lustrum 25 jaar Tie-Breakers – presentatie Andrea Kleverlaan en Pim de Visser
16. Benoeming statutaire commissies:
Technische commissie
Het bestuur stelt voor om de technische commissie als volgt samen te stellen: Fleur Baarspul, Anne
Eskes, Rob Hulst (voorzitter), Jeldou Jansma, Irin Janssen, Stefan Malovic, Anneloes Muuse, Gerrit Paul
Verdoes.
Kascommissie
Het bestuur stelt voor om de kascommissie als volgt samen te stellen: lid, de heer Marcel van het Hof,
lid, Rob Hulst en als plaatsvervangend lid de heer Ronald Faber.
18. Bestuurssamenstelling
Romke Spierdijk treedt tussentijds af. Het bestuur draagt Pim de Visser als nieuw bestuurslid voor.
Het bestuur wordt dan als volgt wordt samengesteld:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:

de heer T.A. (Theo) Schoof
mevrouw A.M.G. (Lidy) van Sunder
de heer E. D. (Erik) Dooyeweerd
de heer P. (Pim) de Visser
vacature

Voor de nog openstaande vacature hoopt het bestuur op de ALV nog een voordracht te kunnen doen.
Voorstellen inzake (tegen)kandidaten dienen vóór 12 maart 2019 bij het secretariaat schriftelijk te
worden ingediend (Levantkade 251, 1019 MG Amsterdam of via secretaris@tiebreakers.nl) conform
het gestelde in de statuten en het huishoudelijk reglement.
19. Vrijwilligersjaarprijs
20. Rondvraag
21. Sluiting

N.B.

Het bestuur behoudt zich het recht voor om de volgorde van behandeling van de agendapunten te wijzigen.
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