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Notulen ALV 2018-2019 4 juli 2019 

 
1. Opening 

Voorzitter Ralf S opent de vergadering en heet de aanwezigen 
welkom.  
Zoals elk jaar is ook dit jaar de opkomst weer laag. Voor de lijst met aanwezigen en afmeldingen ALV zie 
bijlage 1. 
Er is een relevante ingekomen stuk voor deze ALV. Dat gaat over de subsidieregeling van de Gemeente 
Landgraaf. Verderop in de vergadering wordt dit behandeld. 
De vergadering gaat akkoord met de agenda en er zijn vanuit de ALV geen aanvullingen op de agenda. 

 
2. Jaarverslag secretaris 

Zie bijlage 2  voor het verslag van secretaris Ralph R. Vanwege ziekte van de secretaris wordt het verslag 
voorgelezen door Henri F. 

 
3. Jaarverslag penningmeester en verslag kascontrolecommissie 

Financieel is het een goed seizoen geweest. Door een verhoging van € 700,00 aan subsidie en een, minder 
dan begrote deelname aan de activiteiten, is er een plus van bijna € 2.000,00. 
Jack Janssen en Bart Eggen dechargeren het Bestuur voor het gevoerde financiële beleid. Jack 
complimenteert de penningmeester met het gevoerde financiële beleid. 
Jack en Bart worden bedankt voor het controleren van de kas.  
Daar beide voor de eerste keer zitting hebben in de commissie vraagt de penningmeester of er vanuit de 
ALV iemand volgend jaar wil meelopen in de controle zodat bij de statutaire vervanging van de leden niet 
meteen 2 leden voor het eerst weer zitting moeten nemen. Rogier Geilenkichen geeft aan dat te willen 
doen. De ALV gaat hiermee akkoord. 

 
4. Jaarverslag wedstrijdsecretaris 

Zie bijlage 3  voor het verslag van wedstrijdsecretaris Jack de K. 
 
5. Mededelingen (bestuur) en eventuele bestuursvoorstellen RS 

In de Procedure contributiebetaling vrijgesteld worden de, niet spelende of trainende, teamcontacten en 
coaches opgenomen en zijn vanaf 1 juli 2019 vrijgesteld van het betalen van contributie.  
Feestavond 2019 wordt benoemd en de hoop wordt uitgesproken dat meer leden aanwezig zijn..  
Jubileum 2020 vraagt het bestuur hulp in organisatie. Er zijn nu 4 leden die het bestuur willen helpen. Paul 
S, Rogier G, Rik B en Bart E. Ken v L ontwerpt het jubileum tenue. 
RABO clubkascampagne wordt RABO Club Support en verschuift naar september. 
Subsidieregeling gemeente is aangepast en pakt dit jaar voordelig uit. 
 

6. Seizoen 2019-2020 
Team 2 vorig seizoen wordt team 1 en team 1 wordt team 2. Het nieuw team wordt team 5. 
Trainingen vooralsnog 1,5 uur, Wintermaanden en vanaf juni 2020 gezien opkomst geen training.  
We zullen animo blijven peilen en actie ondernemen indien nodig. 
Data volgend seizoen: 
- Start trainingen ma 19-8 20.00 uur 
- Start voorbereiding za 24-8 mix toernooi en feestavond en za 31-8 oefenwedstrijden va 16.30u 
- Coachoverleg maandag: 2-9 19.15 uur 
- Start beker: 7-9 
- Start competitie: 14-9 
 

7. Rondvraag 
Mark G vraagt de vergadering wat het bestuur kan doen om de opkomst op de trainingen te vergroten. 
Vanuit de vergadering zijn er helaas geen toepasbare ideeën om dit te bewerkstellingen. 
 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit om bij Joep nog enkele consumpties te nuttigen. 
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