ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Het bestuur van de Tennisvereniging Warmenhuizen nodigt u hierbij uit voor deelname aan de
algemene ledenvergadering die plaatsvindt op:
Vrijdag 11 maart 2016 aanvang 20.00 uur in de kantine van de Tennisvereniging Warmenhuizen.
Ten aanzien van kandidaatstelling door de leden voor zowel bestuurs- als commissiefuncties en
voorstellen van de leden die op de agenda moeten worden geplaatst, bepaalt het huishoudelijk
reglement het volgende:
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe
strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat,
uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.
Tenminste 5 seniorleden moeten de hierboven genoemde verklaring ondersteunen.
AGENDA
1. Opening en vaststelling agenda;
2. Vaststellen van de notulen vorige ALV (6 februari 2015)
3. Mededelingen en ingekomen stukken
- mededelingen
- ingekomen stukken
4. Jaarverslag.
5. Financieel overzicht
- toelichting door de penningmeester
- verslag kascontrolecommissie
- benoeming nieuwe kascontrolecommissie
-goedkeuring begroting
Beleid en toekomst TV 6.1 Beleid vereniging,
6.2 Beleid Kantine commissie
6.3 Beleid Technische commissie
6.4 Beleid Jeugdcommissie
6.5 Bestuursmededelingen
6.6 Voorstel redactiecommissie

De commissies:
Technische commissie (opgeheven)
Competitie commissie
Jeugdcommissie
Parkcommissie
Kantinecommissie
Toernooicommissies (opentoernooi en oldeetoernooi)
Sponsorcommissie
6. Samenstelling bestuur
7. Rondvraag en sluiting.
3. Notulen Algemene ledenvergadering 6 februari 2015
De notulen zijn te lezen en printen vanaf de internetsite: www.tvwarmenhuizen.nl.
4. Jaarverslag.
Het jaarverslag is als bijlage van de agenda toegevoegd.
5. Financieel overzicht
Het financieel overzicht is te lezen op de internetsite in een afgeschermd deel.

Alléén leden kunnen het ook via een e-mail op te vragen bij Anique van Geldorp.
Daarnaast zullen een klein aantal stukken ter inzage liggen tijdens de ALV.
6. Beleid en toekomst TV Warmenhuizen
…

7. De commissies:
Technische commissie:
Competitie commissie:
Clubkampioen commissie:

Jeugdcommissie:
Parkcommissie:
Kantinecommissie:

uittredend:
voordracht:
uittredend:
voordracht:
uittredend:
voordracht:

uittredend:
voordracht:
uittredend:
voordracht:
uittredend:
voordracht:

Geestmerendtoernooi:

Oldeetoernooi:
Ledenadministratie

uittredend:
voordracht:
uittredend:
voordracht:
uittredend:
voordracht:

Opgeheven

Geertje Wezelman en Annemarie van Beusekom
Ronald Koster (inschrijvingen)
Antoinet te Riele, Suzanne Buter en Karin Mul
(allen ondersteunend)

Carmen Versteegh, Diederik Stoffers,
Margriet Zutt, Anneke Lagrange
Jose Kaandorp, Carla dekker,
Yvonne van Straaten, Petra Barsingerhorn,
Colette Bakker, Wil Nannes, Lisanne Nieuwpoort
Ronald Koster, Ilja Zutt, Sara van den Berg
Thierry Verhage

Jan de Groot

8. Samenstelling bestuur:
Volgens het huishoudelijk reglement treden er jaarlijks volgens het rooster bestuursleden uit.
Na de ALV treedt Anique van Geldorp wederom af.
Voorstel Penningmeester : Janette Stuurman

9. Rondvraag en sluiting.

Jaarverslag 2015 Tennis Vereniging Warmenhuizen
De tennisvereniging is het jaar 2015 gestart met een ledental van 827 leden. Aan het eind van het jaar is
het ledental geëindigd op 791. Al met al is het ledental over de afgelopen jaren enigszins gedaald. Dit
beeld is niet alleen en uniek voor TVW, maar ook andere verenigingen hebben te kampen met een
teruglopend aantal leden. Het ledenverlies heeft volledige aandacht van het bestuur. Vooral vanuit de
jeugdcommissie zijn er veel ledenwervingsacties gestart die succesvol zijn geweest. De aanwas van het
aantal juniorleden is dan ook erg goed, waar het bestuur erg blij mee is. De vergrijzing van het
ledenbestand is echter een punt van aandacht.
Naast de ledenwervingsacties van de jeugdcommissie, heeft deze commissie ook vele activiteiten
georganiseerd, zoals Worldtour, Lammetjestournooi, de dorpentoss en competitie voor de jeugdleden.
Hiernaast heeft de ‘Deen actie’ niet alleen meer naamsbekendheid opgeleverd, maar ook een bijdrage
van ca € 700,00 voor jeugdactiviteiten.
De technische commissie heeft aan het eind van het seizoen in z’n geheel afscheid genomen. De
commissie heeft gedurende het jaar zich vooral gericht op de organisatie en coördinatie van de
competities en de clubkampioenschappen. De voortzetting van de activiteiten van deze commissie zullen
op een andere wijze moeten worden ingevuld. Het bestuur is in goed overleg met de technische
commissie gekomen tot een aanpak voor het nieuwe jaar.
De door de technische commissie traditioneel te organiseren vrouwenavond en mannenavond, zijn niet
doorgegaan wegens gebrek aan belangstelling.
De clubkampioenschappen zijn, na een experiment in 2014, weer in 1x in september gehouden. De
technische commissie heeft mede door de gang van zaken bij de clubkampioenschappen besloten om te
stoppen. Het invullen van de clubkampioenschappen met vrijwilligers moet voor het komende seizoen
nog worden ingeregeld.
De open toernooien, Geestmerend en Oldee, waren wederom drukbezocht. Vooral het ‘toernooi binnen
het Oldee toernooi’, het eendaags evenement, is succesvol.
In navolging op een geslaagd 16-30 toernooi is de leeftijdsgrens verlegd naar 16-35 jaar. Het toernooi
was in het Wild West thema. Ook dit mag als een geslaagd evenement worden beschouwd.
De ledenadministratie en de financiële administratie zijn afgelopen jaar gekoppeld in 1 systeem. Zowel de
facturatie als ook de kantinediensten worden digitaal, vanuit dit systeem, verzorgd. Hiervoor danken wij
de penningmeester en de ledenadministratie voor hun inspanningen.
De trainingen die worden verzorgd worden door Marc en Anne, worden wederom goed gewaardeerd en
goed bezocht. Niet alleen de jeugdleden, maar ook seniorleden zijn enthousiast over de trainingen.
De kantinecommissie heeft in samenwerking met de parkcommissie de kantine ‘gerestyled’. De kantine
ziet er weer gezellig en eigentijds uit. Met slechts beperkte middelen is er een maximaal resultaat
behaald! De kantinecommissie heeft aan het eind van het jaar ook afscheid moeten nemen van een
aantal oudgedienden. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn alle afscheidnemende commissieleden op
passende wijze bedankt. Niet alleen de vertrekkende kantinecommissieleden, maar ook andere
commissieleden die afscheid namen zijn bedankt!
De complimenten over het park van de tennisvereniging blijven binnenkomen. De parkcommissie wordt
dan ook bedankt voor alle noeste arbeid die wordt verricht. Het resultaat mag er ook zijn!

