Tennisvereniging Didam
Luijnhorststraat 8
6941 RC Didam

Geacht lid/erelid,
Het bestuur van Tennisvereniging Didam nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering
op woensdag 21 juli 2021. De vergadering vindt plaats bij Partycentrum Plok, Dijksestraat 52
Didam. De vergadering start om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
De zaalruimte bij Plok is van dien aard dat we kunnen voldoen aan de gestelde eisen in
verband met COVID-19. Wel dient u zich voor de vergadering aan te melden via
info@tvdidam.nl. Doe dit vóór 18 juli.
Agenda:
• Opening
• Trofee voor dienstbaarheid
• Ingekomen stukken en mededelingen
• Notulen Algemene Ledenvergadering van 8 juli 2020
• Jaarverslag bestuur en commissies
• Jaarrekening en financieel verslag 2020
o Balans per 31 december 2020
o Exploitatierekening boekjaar 2020
o Toelichtingen jaarrekening 2020
o Overzicht cashflow boekjaar 2020
o Gemiddelde bijdrage per lid in de exploitatie 2020
• Verslag kascontrolecommissie
• Benoeming van de leden voor de kascontrolecommissie voor 2022
• Begroting 2021
o Begrote exploitatierekening boekjaar 2021
o Toelichting begroting 2021
o Overzicht begrote cashflow boekjaar 2021
• Vaststelling contributie 2022
• Rooster voor aftreden bestuursleden en benoeming nieuwe leden.
o Aftredend Geert Hageman, secretaris (herkiesbaar)
o Aftredend Stef Kobesen, bestuurslid (herkiesbaar)
o Verkiesbaar als nieuw bestuurslid en voorzitter Technische Commissie; Wilco
Fuhler
Tegenkandidaten kunnen dit tot 15 juli kenbaar maken bij de voorzitter Eric Jansen,
tel 06 28877705
• Verkiezing TC leden. Volgens de huidige statuten treden alle TC-leden jaarlijks af.
Verkiesbaar als TC lid zijn:
o Seye Coenen (tennis)

•

•
•
•

o Maarten Rabeling (padel)
Tegenkandidaten kunnen dit tot 15 juli kenbaar maken bij de voorzitter TC a.i. Wilco
Fuhler tel. 06 34241920
Tijdens deze Algemene Ledenvergadering wordt ook het voorstel voor de nieuwe
statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement besproken en zal aan de aanwezige
leden goedkeuring worden gevraagd.
Aanleiding voor deze vernieuwing is het advies van de KNLTB met betrekking tot de
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) welke op 1 juli in werking is
getreden, verder de verlenging van het tijdvak voor de ALV tot eind juni en de
mogelijkheid tot digitale vergadering. Voor deze vernieuwing wordt gebruik gemaakt
van de modelstatuten en modelhuishoudelijk reglement van de KNLTB. Wilt u er meer
over weten kijk dan op: Dienstverlening vanuit KNLTB | Verenigingen (centrecourt.nl)
Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van
ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, waarbij tenminste
tweederde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.
Als deze quorum niet wordt gehaald zal de ALV worden gesloten en na een kwartier
weer worden geopend. Hierna voldoet een meerderheid van tweederde van de
geldig uitgebrachte stemmen.
Presentatie met betrekking tot de aanleg van een 3e padelbaan. Verzoek goedkeuring
ALV inzake financiering en aanleg 3e padelbaan.
Presentatie met betrekking tot de toetreding Open Club De Nevelhorst (OCDN).
Verzoek goedkeuring ALV inzake toetreding tot Open Club De Nevelhorst.
Rondvraag

De notulen van de ALV van 8 juli 2020 zijn september 2020 op onze TVD-site geplaatst. In de
nieuwsbrief van september 2020 is dit aangekondigd.
Vanaf woensdag 7 juli liggen de stukken voor de vergadering ter inzage in ons clubhuis. De
aanwezige gastvrouw of gastheer zal ze op uw verzoek ter inzage geven.
Wilt u de stukken al eerder inzien dan kunt u zich hiervoor aanmelden middels een bericht
aan info@tvdidam.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen voor een afspraak.
Bestuur Tennisvereniging Didam

