Algemene Ledenvergadering T.V. ’t Stort 2018
Datum
Aanvang
Locatie

:
:
:

Donderdag 25 januari 2018
20:00
Clubhuis

Agenda
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
2. Goedkeuring conceptverslag algemene ledenvergadering 2017
3. Mondeling Jaarverslag 2017
4. Financieel verslag 2017
a. Financieel jaarverslag 2017 – penningmeester (stukken worden ter vergadering uitgereikt
of zijn van tevoren op te vragen bij penningmeester@tvstort.nl)
b. Verslag kascommissie 2017
c. Verzoek tot décharge
d. Verkiezing kascommissie 2018
5. Bestuurszaken.
Nieuwe penningmeester Jelte Breukelaar wordt voor gedragen ter vervanging van Fokko Van
Leijenhorst die na ruim 15 jaar stopt. Er wordt een goede overdracht geregeld.
Volgens het roulatie schema is de voorzitter verkiesbaar. Dirk Kramer is bereid door te gaan.
Tenzij er andere liefhebbers zijn.
Er wordt goedkeuring gevraagd voor de bestuurswisselingen
6. Financiën 2018
a. Begroting 2018 – penningmeester
b. Contributievoorstel 2018 conform inflatiecorrectie
c. Goedkeuring gevraagd voor voorgestelde begroting
7. Barzaken
a. Toelichting planning bardiensten
b. Toelichting Instructie Verantwoord Alcoholgebruik
8. Plannen en beleid 2018
a. Evaluatie proefjaar beachvelden: in de bijlage zijn de resultaten vergeleken met de
randvoorwaarden uit de ALV. Op basis van de behaalde resultaten stelt het bestuur voor
de beachvelden te behouden.
b. Toelichting mogelijke aankoop/huur extra grond bij entree, parkeerterrein en beachvelden:
het bestuur is in overleg met de gemeente over het zeker stellen van het grondgebruik en
de toegang tot het park voor ’t Stort. Het aankopen van de grond tegen een acceptabele
prijs heeft onze voorkeur. Er ligt nog geen concreet voorstel van de gemeente, maar we
willen alvast de leden bijpraten over de stand van zaken, beperkingen en mogelijkheden.
c. Informatie planning onderhoud aan park en clubhuis
d. Brainstorm rookbeleid: het bestuur heeft vragen en opmerkingen ontvangen over het
rookbeleid op ’t Stort. We willen tijdens de ALV de leden polsen over ons rookbeleid; geen
beperkingen mbt buiten roken, beperken tot een bepaald gebied op het terras of een
rookvrije club?
9. Uitreiking ‘Van der Vegt’ beker
Vorig jaar was het Mijke Hoogeslag. Wie is het dit jaar……..
10. Wat verder ter tafel komt
11. Sluiting met aansluitend de borrel van de penningmeester

