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Verslag Algemene Ledenvergadering Tex Town Tigers 2020 d.d. 23 juni.
2020 is tot nu toe een vreemd jaar gebleken, daar waar we begin van het jaar proosten op een
sportief jaar was het een korte tijd later dat “de wereld” en zo ook onze sport “stil” kwamen te liggen.
Met veel maatregelen en inspanning konden wij deels blijven sporten maar samenkomen in groepen
is niet verantwoord en ook niet toegestaan waardoor de ALV 2020 via Teams gehouden wordt en
leden na zich op voorhand aangemeld te hebben via een computerbeeldscherm deelnemen.
1. OPENING: 20:00: Voorzitter Gert Jan Mooi verwelkomt de leden welke voor het eerst in de
geschiedenis deze ALV op digitale wijze bijwonen. De leden is gevraagd zich vooraf aan te melden
waarna naar elk aangemeld lid een Teams uitnodiging gestuurd is.
De vergadering wordt opgenomen ivm eventuele vragen naar aanleiding van besproken zaken en of
gegeven antwoorden. In Teams wordt de chat opgeslagen waarin de stem- en aanwezigheidslijst
staat. Na akkoord van de notulen 2020 zullen beide bestanden verwijderd worden.
Controle hoorbaar- zichtbaarheid wordt gevraagd, het bestuur is hoor- en zichtbaar.
De club van 50 wordt bedankt en wordt in beeld gebracht. Joop Hassink licht toe dat naast hem ook
Bertil Haage en Jan van der Molen actief zijn binnen de club. Jan van der Molen zal gevraagd worden
het naambordje van Gertjan Mooi aan te passen naar Gert Jan Mooi.
In totaal hebben 20 deelnemers zich aangemeld. Een speciaal welkom voor de ereleden, Joop
Hassink, Bert Oosterveld en Bertil Haage volgt.
De vraag wordt gesteld of iedereen de presentielijst getekend heeft. Dit geschiedt via het logo op de
zwarte balk naar “gesprek weergeven” Hierin je naam intoetsen gevolgd door “aanwezig”
Uitleg over de wijze van stemmen via de chat module in teams zoals ook in het jaarverslag vermeld is
volgt.
2. VASTSTELLEN AGENDA: De agenda is voorafgaand aan de vergadering via de website gedeeld. Er
worden geen wijzigingen aangebracht
3. INGEKOMEN STUKKEN: 2 afmeldingen, Nadine Marinus en Aafje van Baal. Verder zijn er geen
ingekomen stukken
4. VERSLAG ALV 2019: Het verslag is vooraf openbaargemaakt via de website van Tex Town Tigers. Het
verslag wordt door de ALV zonder opmerkingen goedgekeurd.
5. JUBILARISSEN: Er zal een gepast moment gekozen worden om zowel Jeroen Maduro, die 40 jaar lid is
als Jon van Heijst die 25 jaar lid is hun speldje te overhandigen als erkenning van hun lidmaatschap.
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In 2019 geen ereleden of speciale benoemingen mbt leden van verdiensten
6. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR: Voorzitter Gert Jan Mooi maakt een verontrustend gebaar. De
termijn van de voorzitter zit erop en hij zit in zijn reserve jaar. Daarnaast geven zowel de
penningmeester Michel ten Bulte als Algemeen bestuurslid Dimitri Lasscher aan eveneens in 2021 af
te willen treden. De vereniging moet daarom op zoek naar een nieuw bestuur. Daarnaast op zoek
naar;
•
•
•

Kader ( trainers honk- als softbal )
Supervisors kantine
Bij uitblijven bestuurslid TZ, voorzitter(s) TC

7. JAARVERSLAG SECRETARIS EN COMMISSIES: Het verslag is openbaar gemaakt via de website van Tex
Town Tigers. Als wijziging wordt doorgevoerd dat Kay Dijs als lid toegevoegd wordt aan de Scholenbeeballcommissie en namens de voorzitter wordt excuus aangeboden voor het niet juist opnemen
hiervan. Tim Oosterveld heeft aangegeven i.p.v. Slow Pitch Toernooi commissie “Fall Classic Slowpitch
Commissie” te noteren en leden naast Tim Oosterveld zijn Roland de Windt, Thijs Haage, Dennis Daal
en Mark Kolner. Het bestuur spreekt haar waardering uit voor het vele werk en de energie die
geleverd is voor het samenstellen van de verschillende verslagen en geeft aan dat deze verslagen altijd
een uitstekend middel vormen om de geschiedenis van Tex Town Tigers te volgen en zijn een mooi
naslagwerk.
Bertil Haage geeft aan per mail 8 vragen voor het jaarverslag ingestuurd te hebben en 4 vragen voor
de rondvraag. De voorzitter geeft aan deze niet ontvangen te hebben. Bertil geeft aan dat mevrouw
Kramer geen wedstrijdsecretaris is geweest maar de ledenadministratie heeft verzorgd. Bertil geeft
aan dat de mail naar het bestuur@textowntigers.nl is gestuurd. Zowel Michel ten Bulte als Dimitri
Lasscher welke “eigenaar” van dit mailadres zijn geven aan de mail ook niet ontvangen te hebben. De
voorzitter vraagt of Bertil de punten kan benoemen echter zijn deze niet “bij de hand”. De voorzitter
vraagt Bertil de mail nogmaals te sturen.
8. BESPREKING EN VASTSTELLEN VAN HET FINANCIEEL RESULTAAT 2019: Penningmeester Michel ten
Bulte bespreekt de volgende punten; Financieel resultaat 2019. Er zijn geen vragen binnen gekomen.
Er is het afgelopen jaar een bescheiden batig saldo van €534,- behaald. Gestegen lasten van met
namen van de kantine uitgaven en daartegenover minder kantine inkomsten behaald. Meer uitgaven
ivm prijsstijgingen en hogere vrijwilligersvergoedingen.
Lasten / baten begin en eind balans, geen bijzonderheden te melden. Afschrijvingen zoals gebruikelijk
zijn gedaan.
Bert Oosterveld stelt de vraag over “overige kosten” het is een vrij grote post welke Bert graag
uitgesplitst ziet. Michel geeft aan dat deze deels veroorzaakt wordt door de huisvestingskosten van
Brett van Hooser. Er volgt een discussie of deze niet onder coachkosten geboekt dienen te worden. De
penningmeester geeft aan hiermee akkoord te zijn en legt uit dat dit inderdaad beter toegelicht had
kunnen worden. Resterend zijn kosten voor verzekeringen en onroerend goed belasting.
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9. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE: Het verslag is bij de stukken gevoegd en de commissie wordt
bedankt haar bijdrage en inzet. De kascommissie, Joop Nordsiek en Kay Dijs hebben schriftelijk
medegedeeld d.d. 25 februari 2020 de balans per 31 december 2019, de explotatierekening over 2019
en de toelichting te hebben gecontroleerd en in orde hebben bevonden. Er zijn een aantal
opmerkingen gemaakt te weten;
• Vooraf waren de stukken niet beschikbaar waardoor een goede voorbereiding niet mogelijk
was. De penningmeester verklaard dat dit lastig was ivm een nieuw boekhoudsysteem.
De commissie geeft aan dat wanneer ook de ALV instemt met het gevoerde financiële beleid decharge
aan het bestuur verleend kan worden.
10. VERZOEK OM FINANCIELE DECHARGE AAN HET BESTUUR OVER 2019: De ALV geeft doormiddel van
de chatfunctie in Teams het bestuur decharge over het financiële beleid over 2019. Het bestuur dankt
de ALV voor haar vertrouwen.
11. BESTUURSVERKIEZING EN ROOSTER VAN AFTREDEN: De voorzitter geeft aan zaken voor Tex Town Tigers
te willen blijven doen maar twijfelt of de rol van voorzitter daarvoor de juiste is. Tijdens deze ALV maakt hij
dan ook zijn aftreden met de ALV van 2021 bekend. Renate van Stigt geeft aan het zorgelijk te vinden dat
het bestuur gezamenlijk af zal treden. Joop Hassink geeft aan het hier mee eens te zijn maar dat de
voorzitter heeft gezegd te twijfelen en vraagt de voorzitter daarom een bedenkjaar te nemen en met de
ALV van 2021 laten weten wat zijn definitieve besluit is. Daarbij is een actief bestuur nodig en daar zal het
komende jaar in wijsheid en rust naar gekeken moeten worden.
12. MEDEDELINGEN VAN HET NIEUWE BESTUUR
•

•
•
•
•

•

•
•

2020 is door het coronavirus een heel erg vreemd jaar. Financieel zijn er consequenties, toernooien zijn
gecanceld , het EK is komen te vervallen maar er is wel de kans om deze in 2022 opnieuw te organiseren
maar ook wat gebeurt er met de competitie ? Meer dan ooit door samen sterk en creatief te zijn proberen
we Tex Town Tigers door 2020 te loodsen. Er is echter ook blijdschap dat de trainingen weer opgestart zijn
met inachtneming van corona maatregelen en dat de kantine “coronaproof” ingericht is.
Huurcontract 1-08-2019 tot 31-08-2024. Na afloop stilzwijgende verlenging voor de duur van 5 jaar.
Veld 2 en veld 3 aangepast, tussenstuk veld 1 en 2 nieuw ingezaaid en verlichting bij de slagkooi.
Dak v/d kantine lekt en is aan vervanging toe, kosten circa 3K. Beslissing nog te nemen hoe en of we
middelen er voor vrij kunnen maken.
Defibrillator is einde levensduur, club van 50 heeft aangegeven bij vervanging samen met AWA een deel
voor haar hun rekening te nemen.
Voltallig bestuur geeft aan in 2021 aftreden, zoektocht is gestart maar aanmeldingen en hulp hierbij is
meer dan welkom. Jesse Maduro geeft aan dat het aftreden van het voltallige bestuur niet gewenst is en
vraagt in ieder geval 1 bestuurslid aan te laten blijven om het nieuwe bestuur in te werken. De voorzitter
geeft aan dat dit inderdaad besproken is maar dat over het “hoe en wat” nog niets gezegd kan worden.
Jesse geeft aan te willen helpen mensen in te werken. De voorzitter dankt Jesse daarvoor.
Kotkampweg wordt vernieuwd / nieuw ingericht ivm verkeersveiligheid.
Geen contante geldstromen meer in de kantine vanaf 2020. Enerzijds door corona anderzijds door risico
van aanwezigheid contant geld. Er wordt uitgesproken dat er hierdoor minder inkomsten kunnen
binnenkomen. De voorzitter legt uit dat dit inderdaad het geval zou kunnen zijn maar dat het ook de
andere kant op kan werken en dat er oplaadbare clubkaarten a € 2,50 aan te schaffen zijn waardoor de
kinderen toch wat kunnen kopen. Renate van Stigt legt uit dat de aanschaf van een pinautomaat destijds
een enorme stijging van kantine inkomsten heeft opgeleverd. In de tegenwoordige tijd is de verwachting
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en vooral in tijd van corona dat kinderen de pinpas meekrijgen en contactloos kunnen betalen. Tim vraagt
2020 als testperiode in te voeren echter worden we gedwongen door corona per direct contactloos te
betalen. Indien einde jaar blijkt dat er hierdoor minder inkomsten zijn zal het bestuur de beslissing
uiteraard heroverwegen.
• Kantinebeheerder miv 2020, Thorben Dijs
• Na ruim 6 jaar bijna dagelijks veldonderhoud gepleegd te hebben, heeft Geert Keijer aangegeven dat 7
augustus zijn laatste werkdag is.
• 2020 is de nieuwe website gelanceerd, dank aan een ieder die hier aan meegewerkt heeft !
• Mening ALV gevraagd over vrijwilligersvergoedingen 2020. Dit zijn de grootste uitgaven. In verband met
de verwachting dat door corona we het financieel moeilijk gaan krijgen en dat het bij
vrijwilligersvergoeding zo is dat tegenover een vergoeding een dienst moet staan. Het bestuur stelt
daarom voor te bezuinigen op de coachvergoedingen en samen met het wegvallen van de gemeentelijke
leningen in 2020 en 2021 zou dit voor een financieel sterkere positie van de club moeten zorgen zodat we
niet in de rode cijfers gaan komen. Het bestuur zou hier graag de mening van de ALV hierover horen. In de
chat worden veel ideeën en meningen geopperd, het bestuur dankt de ALV voor de inbreng en gaat
hiermee aan de slag.
Tijdens de ALV worden er geen kandidaten gevonden voor de openstaande bestuur functies.
13. VOORSTELLEN REISKOSTEN 2021 CONTRIBUTIE 2021:
Stemmen over hoogte contributie 2021. Bedragen zijn verhoogd met 1,5 a 2% volgens de standaard index.
De bedragen zijn ivm de automatische incasso zo opgesteld dat ze te delen zijn door 8.
Behoudens het goedkeuren van de begroting wordt voorgesteld deze verhoging goed te keuren. Via de
chatfunctie in Teams wordt gestemd en de ALV is akkoord.

Stemmen over een wijziging in het huishoudelijk reglement om de reiskosten net als de contributie vast te
stellen voor het opvolgende jaar. De penningmeester legt uit dat dit voorgesteld wordt zodat we in 2020
de reiskosten voor 2021 kunnen vaststellen en dat de facturen die in februari 2021 reeds de vastgestelde
bedragen bevatten. We stellen in het voorafgaande jaar een bedrag vast waarbij we het ene jaar wat
verliezen en het andere jaar wat overhouden. Momenteel kost het erg veel tijd en energie omdat er
achteraf gecorrigeerd moet worden. Wanneer er echter maatwerk voor leden nodig is, is dit uiteraard
bespreekbaar.
Voordat er gestemd wordt geeft Renate van Stigt geeft aan dat de reiskosten geen onderdeel uitmaken
van de contributie en dat dit een “potje” van de ouders is. In een jaar als 2020 waarin er niet of minder
gereisd wordt kunnen daarom volgens haar de reiskosten niet geïnd worden. De voorzitter legt uit dat we
momenteel niet weten of er wel of niet gereisd kan worden dit jaar en dat wanneer aan het einde van het
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seizoen blijkt dat er inderdaad niet / minder gereisd is de mogelijkheid geboden wordt deze terug te
vorderen. Voor een vereniging is het makkelijker vooraf te innen en terug te betalen dan achteraf geld te
moeten incasseren van gelden die al betaald zijn. Dit is vooraf in een brief naar de leden gecommuniceerd
waarin het vertrouwen gevraagd wordt dat hier op een nette manier ( naar eer en geweten ) mee
omgegaan wordt.
De penningmeester geeft aan dat het niet het moment is om te discussiëren over het wel of niet innen van
de reiskosten in 2020 maar het moment van bepalen van de hoogte.

Reiskosten
Pupillen
Aspiranten
Junioren
Senioren

2019
€ 90,00
€ 114,50
€ 129,00
€ 150,00

2020 / 2021
€ 90,00
€ 114,00
€ 128,00
€ 150,00

Gestemd wordt via de chatfunctie in Teams en het voorstel wordt door de ALV akkoord bevonden.
Reiskosten: Zoals tijdens de ALV van 2020 besloten, worden de reiskosten tijdens deze ALV vastgesteld
voor zowel 2020 als 2021.

14. BEGROTING 2020 De (corona) begroting 2020, welke regelmatig aangepast is, wordt door de
penningmeester toegelicht. Er is gezien corona voorzichtig begroot en er wordt een negatief resultaat van
€5.800,- gepresenteerd. Na de aanpassing de post competitiekosten te wijzigen naar € 12.000 en de post
contributies naar € 39.000 wordt de begroting door de ALV goedgekeurd en vastgesteld.
Enkele opmerkingen hierbij:
• Gemeentelijke leningen zijn uitgesteld maar niet kwijtgescholden,
• Veldhuur wordt voor een periode van 6 maanden door Sportaal niet geïnd maar deze is nog niet
vrijgesteld, de totale kosten zijn daarom wel in de begroting meegenomen,
• Extra inzet om acties op te zetten om extra gelden te incasseren zijn meer dan welkom.

15. KASCOMMISSIE: De kascommissie is volgens het huishoudelijk reglement voor 2 jaar benoemd. Het
bestuur dankt Joop Nordsik en Kay Dijs voor hun inzet. Op het moment van de ALV is nog niet bekend of
Joop Nordsik nog een jaar wil continueren. Indien dit niet het geval is geeft Stefanie aan deze rol op zich te
willen nemen en geeft aan daarvoor lid te willen worden. Als 2e lid van de kascommissie geeft Renate van
het Stigt zich op en als 2e reserve Johan Lezwijn, Johan wordt aangegeven dat we hem erkentelijk zijn maar
dan wel lid van TTT zal moeten worden.
16. COMMISSIES: Totaal 21 commissies, deze worden benoemd tijdens de ALV. De leden zijn genoemd in
het jaarverslag.
17. LEDENOBLIGATIES: Een aantal obligaties zijn ingelost in 2019, openstaand nog bedrag van €4.638,-.
Grotendeels bestaan de obligatiehouders uit 2 personen waarmee terugbetalingsregelingen zijn
getroffen en of verrekeningsafspraken zijn gemaakt.
18. RONDVRAAG:
Tim Oosterveld vraagt of de wijzigingen van de TC al doorgevoerd zijn, voorstel voorzitter TC toe te
wijzen. In het huishoudelijk reglement staat vermeld dat de TC’s een voorzitter dienen te hebben,
hiervoor dient een vacature gesteld te worden.
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Renate van Stigt vraagt toelichting op het op non actief zetten van Brigitte. Er wordt geantwoord dat
het een aangelegenheid tussen het bestuur en Brigitte betreft en dat wanneer er over iemand
gesproken wordt is het niet netjes is als die persoon er zelf niet bij aanwezig is. Daarnaast vinden er
nog steeds gesprekken plaats tussen Brigitte en het bestuur. Renate geeft aan dat we moeten
proberen onze trainers beschermen wanneer er ouders zijn die problemen hebben met een trainer en
dat we na zouden moeten gaan denken over hoe we onze trainers faciliteren over de omgang met
ouders. De voorzitter geeft aan het hier 100% mee eens te zijn en dat hier over nagedacht moet gaan
worden. Kunnen wij leren van hetgeen voorgevallen is , antwoord ja. Is er juist gehandeld ? daar
moeten we het antwoord op schuldig blijven. Jan van der Molen vraagt of het niet verstandig is een
clubje op te stellen die zich hiermee bezig gaat houden. Er is naar eer en geweten gehandeld maar
deze zaak kent alleen maar verliezers. Helaas is er nog geen beleid op dit soort zaken maar er zal wel
actie op uit gezet moeten worden. De voorzitter geeft aan hier de eerste actie op uit te zetten.
Stefanie vraagt of er voor de zomervakantie nog iets georganiseerd gaat worden voor de jeugd.
Antwoord is dat dit bij de TC’s is neergelegd en dat er wanneer corona het toelaat dat zeker zal
gebeuren.
Tim Oosterveld vraagt of een 7 mans bestuur het besturen niet veel lichter zou maken. De voorzitter
antwoord “ongetwijfeld maar wie meldt zich aan”?
Bertil vraagt of er iets gedaan wordt voor het 60 jarig bestaan voor TTT. De voorzitter geeft aan dat
het bestuur hier nog niet mee bezig is geweest.
Bertil vraagt hoe het met de aanpassing van het huishoudelijkregelement is. Rob Hassink heeft
aangegeven hier nog geen tijd voor gevonden te hebben.
De voorzitter sluit af met de opmerking dat de vragen zeker legitiem zijn maar dat de afgelopen
periode als zeer zwaar en belastend ervaren is. Geen week was hetzelfde en liep het dan werden de
regels weer anders. De vragen waren, “hoe krijgen we iedereen weer aan het spelen, hoe gaat de
competitie, hoe krijgen we de kantine open, waar halen we ons geld vandaan, hoe houden we de
leden, hoe houden we de ouders van het veld enz.
19. Sluiting 22:37, Gert Jan Mooi sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng en
hoopt dat we elkaar op korte termijn in goede gezondheid bij Tex Town Tigers weer te mogen
ontmoeten. Hierbij wordt de opmerking gemaakt dat we merken dat voor de kinderen de corona
maatregelen al een “2e natuur “ wordt maar dat de ouders er nog niet altijd rekening mee houden.
Spreek elkaar hier alsjeblieft op aan. We hebben corona ouders die toezien maar de boetes van
€4000,- voor de vereniging en €400,- voor de overtreders zijn niet mals en niet nodig maar ook voor
een vereniging als Tex Town Tigers niet op te brengen.

Opgesteld : G.J. Mooi

