Notulen ALV Tex Town Tigers
Datum: 12 maart 2021
Plaats: Via Teams
Aanwezig: Gert Jan Mooi, Tim Oosterveld, Arnold Boon, Dimitri Lasscher, Mitch ten Bulte,
Aafje van Baal, Dennis Daal, Bertil Haage, Henk Heegen, Robbin Vording, Brigitte, Thijs
Haage, Frank van Heijst, Joop Hassink, Mieke Smit, Renata Eckers, Kay Dijs, Hanneke
Stolmeijer, Myrthe Smid, Nadine Marinus, Joyce Visser, Jesse Maduro, Annet Molenwijk,
Freek Lodeweges, Marieke Stolmeijer, Magda van Duiven, Rob Hassink, Bert Oosterveld,
Mark Kolner, Andre Hogt, Roland de Windt, Jan van der Molen en Martijn Smit
1. Opening
Gert Jan legt de regels uit van de digitale ALV. Hoe men zich moet aanmelden en hoe
het stemmen gaat plaatsvinden. Er zal gestemd moeten worden voor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verzoek om financieel decharge bestuur over 2020
Bestuursverkiezing
Voorstellen contributie 2022
Voorstellen reiskosten 2022
Vaststellen begroting 2021
Verkiezing kascontrolecommissie

2. Vaststellen agenda
• Er vindt een wijzing plaats van agenda punt 5. Er wordt aan toegevoegd
“uitreiking beker van verdienste”.
3. Ingekomen stukken
• Jan van der Molen is afgelopen jaar benoemd tot ridder van Oranje-Nassau. Dit
zal toegevoegd worden aan jaarverslag 2020 onder “Terugblik op een sportief
jaar”.
• Wijziging Technische Commissie: Frank van Heijst zal niet langer de taak van TC
Honkbal aspiranten vervullen.
• Schriftelijke afmeldingen: Stanley Kock, Renate van Stigt en Vera Zwerver hebben
zich afgemeld voor de ALV.
4. Verslag ALV 2020
• Is gepubliceerd op de website van TTT en er zijn geen op- of aanmerkingen
binnengekomen.
• Bertil Haage: Er is staat dat het dak van de kantine lek is en of deze gerepareerd is
of in de begroting opgenomen? Gert Jan geeft aan dat dit niet gerepareerd is,
maar dat er wel een post voor gebouwonderhoud is opgenomen.
• Bertil Haage: Hoe is het geregeld met de defibrillator? Gemeente is hiermee bezig
en zal op een algemene plek geplaatst worden.
• Bertil Haage: Er is gevraagd om naar het huishoudelijk reglement te kijken en
eventueel aan te passen. Is zeker belangrijk nu de WBTR aankomt. Gert Jan geeft
aan de WBTR later ter sprake komt.
• Verslag wordt goedgekeurd.
5. Beker van verdienste
• Beker van verdienste gaat naar Liam en Tim Stolmeijer i.v.m. hun inspanningen
voor het onderhoud van de velden.
6. Mededelingen van het bestuur

•

Mitch geeft uitleg over de uitstaande ledenobligaties en afspraken dat gemaakt
zijn om deze af te lossen.
7. Jaarverslag secretaris en commissies
• Het verslag van de secretaris is openbaar gemaakt via de website van TTT. Er zijn
verder geen vragen over het verslag binnen gekomen.
8. Bespreking en vaststellen van het financieel resultaat 2020
• Mitch geeft uitleg over het resultaat van 2020. Financieel een goed jaar door een
aantal meevallers. De grootste meevallers zijn kwijtschelding van 3 maanden
huur, subsidies van het Rijk (TOS- en TASO-regelingen) en niet terugvorderen van
de reiskosten door de leden. Er is €3000 opzij gezet voor onderhoud.
• Joop Hassink: Bijdrage van EKU15-commissie staat niet specifiek vermeld. Mitch
geeft aan dat dit onder sponsering gebracht is.
• Joop Hassink: Mooi dat alle contributies van 2020 geïnd zijn. Waarvan dank aan
de penningmeester en vooral ook Magda van Duiven. Voor 2019 en jaren ervoor
zijn niet alle contributies geïnd, verwacht het bestuur dat dit betaald gaat
worden? Mitch: de grootste debiteur is niet in staat om nu dit te betalen i.v.m.
eigen financiële situatie, maar wil dit in de toekomst wel gaan doen.
• Bertil Haage: Gezien corona hebben vrijwilligers minder gedeclareerd? Mitch: Een
deel van de vrijwilligers hebben afgezien van een deel van hun vergoeding.
• Bertil Haage: Grote variaties in de begroting. Mitch: Dit heeft te maken met de
kosten van buitenlandse en dure coaches voor HB1 en SB1, dit hebben we
afgelopen jaar niet gehad.
9. Verslag kascommissie
• Verslag is toegevoegd aan het jaarverslag. Gert Jan leest het verslag voor.
10. Decharge bestuur 2020
• Er wordt gestemd voor financieel decharge bestuur 2020. Iedereen stemt Ja (Zie
bijlage). Decharge is verleend.
11. Bestuursverkiezing en rooster van aftreden
• Leden van het nieuwe bestuur stellen zich voor.
• Er wordt gestemd voor het nieuwe bestuur. Iedereen stemt Ja (Zie bijlage). Het
nieuwe bestuur is vanuit ALV gekozen.
• Er is een vraag over het lid zijn en de mogelijkheid om te mogen stemmen. Gert
jan legt uit dat er verschillende vormen van lidmaatschappen zijn bond en
verenigingslid. Leden 16 jaar en ouder zijn stemgerechtigd.
12. Mededelingen van het nieuwe bestuur
• Gert Jan neemt de mededelingen van het nieuwe bestuur door. Deze zijn ook
toegevoegd aan het jaarverslag. Onder andere bardiensten, VOG, WBTR en Raad
van Advies. Ook de toernooien die op de planning staan voor het komend
seizoen.
• Rob Hassink geeft aan dat de vraag van Bertil Haage ging over het huishoudelijk
reglement en niet over wijzigingen van de statuten zoals Gert Jan heeft
aangegeven. Dit t.a.v. de gevolgen van de WBTR. De statuten moeten worden
aangepast i.v.m. wijzigingen vanuit de WBTR en er zal zoals in 2019 aangeven
direct naar het huishoudelijk regelement gekeken worden, dit zijn echter 2
verschillende zaken.

13. Tex Town Tigers 60 jaar
• Gert Jan geeft aan dat dit jaar TTT 60 jaar bestaat. Gezien de huidige
omstandigheden is het niet mogelijk om dit nu te vieren. De invulling zal op een
later moment bepaald worden. Er is een post in de begroting voor opgenomen.
14. Voorstellen reiskosten 2022/contributie 2022
• Het bestuur vraagt akkoord voor het verhogen van de contributie met 2%.
• Er wordt gestemd voor de contributie van 2022. Meerderheid stemt Ja (Zie
bijlage).
• De reiskosten voor 2022 blijven ongewijzigd t.o.v. 2021. Er wordt gestemd voor
de reiskosten 2022. Meerderheid stemt Ja (Zie bijlage).
15. Vaststellen van de begroting 2021
• Arnold begint met een 5-tal punten:
o Automatische incasso: Ongeveer 2/5 van de leden hebben dit ingesteld.
Graag iedereen nog een keer overwegen als dit nog niet gedaan is. Mocht
men het toch niet willen doen graag het factuurnr. in de omschrijving
gevolgd door een spatie met daarna iets dat men zelf aan wil toevoegen.
o Nieuwe leden: We moeten zorgen dat we nieuwe leden erbij krijgen. Dit
helpt met dragen van de kosten.
o Acties: De Grote Club Actie was bijvoorbeeld een groot succes. Arnold wil
met de mensen die dit vorige keer georganiseerd hebben, zorgen dat de
volgende Grote Club Actie tenminste de vorige evenaart.
o Sponsor kliks: Iedereen moet zorgen dat ze bij aankopen, klein of groot,
gebruik maken van Sponsor kliks. De vereniging krijgt een klein
percentage van de aankoop.
o Sponsors: Arnold wil met huidige sponsorcommissie zorgen dat meer
sponsors zich aan het club binden. Het liefst voor meerdere jaren.
o Als vereniging moeten we opleiding van jeugdtrainers en scheidsrechters
hoog in het vaandel hebben.
• Arnold Boon geeft uitleg over de begroting van 2021. Daarnaast heeft Arnold
i.v.m. met de onzekere tijd waar we inzitten een negatieve en een positieve
prognose gemaakt.
• Joop Hassink: Waar in de begroting is opleiding verwerkt en hoeveel geld is er
opgenomen voor opleiding? Arnold: Er is een bedrag van €1000 opgenomen in de
begroting. Er volgt een uitleg over waar de opleidingskosten in de begroting
verwerkt zijn. Arnold krijgt hulp van Mitch ten Bulte. Mitch geeft aan dat de
opleidingskosten verwerkt zijn in de competitiekosten.
• Joop Hassink: Wat valt allemaal onder overige kosten bestuur (€7000)? Mitch:
Onder anderen alle abonnementen zoals sportlink, Ziggo, kosten pinpas
automaat.
• Freek Lodeweges: Er staat een €500 voor ledenwerving. Is daar al een plan voor?
Arnold geeft aan dat er nog niet een concreet plan voor is. Gert Jan geeft aan dat
hij hoopt dat dit jaar Sjors Sportief weer actief wordt zodat wij zo nieuwe leden
kunnen werven en BeeBall toernooi.
• Er wordt gestemd voor het vaststellen van de begroting 2021. Meerderheid stemt
Ja (Zie bijlage).
16. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie.

•

Gert Jan geeft uitleg over de samenstelling van de kascommissie. Niemand heeft
zich aangemeld als reserve lid kascommissie.
• Joop Hassink geeft aan dat het niet gebruikelijk is dat kascommissie leden in
dezelfde samenstelling 2 jaar blijven zitten. Het is juist de bedoeling dat elk jaar
“nieuw bloed” bijkomt voor de continuïteit en dat er altijd iemand in de
commissie zit die weet hoe het vorig jaar gegaan is. Het is niet wenselijk om
dezelfde samenstelling 2 jaar te hebben. Advies is om te kijken of onder de
mensen die nu aanwezig zijn om er toch iemand is die kascommissie lid wil
worden.
• Mitch geeft aan dat de nieuwe kascommissie bestaat uit Johan Lezwijn (hij nog
wel formeel lid worden) en Stefanie Renardus en dat wij op zoek moeten gaan
naar een reserve lid.
• Rob Hassink geeft zich op als reserve lid van de kascommissie. Waarvoor dank.
• Jan van der Molen: We moeten proberen dat iedereen die iets voor de club doet,
niet spelend lid worden en dan kunnen ze altijd meepraat en stemmen.
• Er wordt gestemd voor de kascommissie. Meerderheid stemt Ja (Zie bijlage).
17. Benoeming commissieleden
• Er zijn totaal 21 commissies. Gert Jan licht een paar commissies uit. U-17
toernooicommissie. Er is een vacature voor toernooidirecteur. Sponsorcommissie
moet uitgebreid worden. Dus als er mensen zijn die lid willen worden graag dit
doen. Technische commissie, vacature HB-aspiranten en HB sen/jun.
Wedstrijdsecretariaat, Maaike Tuk zou afgelopen jaar het voor het laatst doen,
maar heeft aangegeven dit jaar nog te willen doen. Dit betekent dat wij op zoek
moeten gaan naar iemand voor volgend jaar.
18. Rondvraag
• Joop Hassink: Complimenten met strakke en goed verloop van de organisatie van
de ALV.
• Rob Hassink: Ledenverwerving is belangrijk, maar ook meenemen hoe wij
voldoende trainers krijgen voor zowel jeugd als senioren.
• Jan van der Molen: In het Jubileum boek van 1993 staan tot dan alle ereleden en
leden van verdienste in.
• Aafje van Baal: Tijdens de ALV is een mail van de KNBSB binnengekomen. De
KNBSB geeft aan dat de senioren honkbal en softbal competities vanaf 26 april
weer beginnen en dat de jeugdcompetities vanaf 9 april. Dit geldt niet voor de
topklasse.
19. Sluiting
• Gert Jan bedankt iedereen voor hun deelname aan dit ALV op afstand. Ook
bedankt hij Mitch en Dimitri voor hun inzet en toewijding en de plezierige
samenwerking.

