
 

Tennisvereniging Didam  
Luijnhorststraat 8 
6941 RC Didam 
 

Geacht lid/erelid, 

Het bestuur van Tennisvereniging Didam nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering 
op maandag 4 juli 2022. De vergadering vindt plaats in ons clubhuis, Luijnhorststraat 8, 
Didam. De vergadering start om 20.00 uur. Het clubhuis is vanaf 19.30 uur open. 

Agenda: 
• Opening 
• Trofee voor dienstbaarheid 
• Ingekomen stukken en mededelingen 
• Notulen Algemene Ledenvergadering van 21 juli 2021 
• Notulen Extra Algemene Ledenvergadering van 30 mei 2022 
• Jaarverslag bestuur en commissies 
• Jaarrekening en financieel verslag 2021 

o Balans per 31 december 2021 
o Exploitatierekening boekjaar 2021 
o Toelichtingen jaarrekening 2021 
o Overzicht cashflow boekjaar 2021 
o Gemiddelde bijdrage per lid in de exploitatie 2021 

• Verslag kascontrolecommissie 
• Benoeming van de leden voor de kascontrolecommissie voor 2023 
• Begroting 2022 

o Begrote exploitatierekening boekjaar 2022  
o Toelichting begroting 2022 
o Overzicht begrote cashflow boekjaar 2022  

• Vaststelling contributie 2023 
• Voorstel bijdrage aan exploitatie clubhuis 
• Rooster voor aftreden bestuursleden en benoeming nieuwe leden.  

o Aftredend en herkiesbaar: Onno Paus. 
Tegenkandidaten kunnen dit tot 27 juni kenbaar maken bij de voorzitter Eric Jansen, 
tel 06 28877705 

• Rooster voor aftreden vz TC en leden TC: 
o Aftredend en niet herkiesbaar: Seye Coenen (tennis) 

Heb je interesse in deze functie neem dan voor 27 juni contact op met de voorzitter 
van de TC, Wilco Fuhler tel. 06 34241920 

• Presentatie m.b.t. de plannen op ons park 
• Rondvraag 
• Sluiting 



 

 
De notulen van de ALV van 21 juli 2021 zijn op 26 februari 2022 in de nieuwsbrief 
aangekondigd en vanaf die tijd in te zien op onze TVD-site www.tvdidam.nl.  

De notulen van de Extra ALV van 30 mei 2022 zijn vanaf heden in te zien op onze site. 

Vanaf maandag 20 juni ligt de map met de stukken voor de vergadering ter inzage in ons 
clubhuis. De aanwezige gastvrouw of gastheer zal ze op uw verzoek ter inzage geven. 
 
 
Bestuur Tennisvereniging Didam 


