Aan alle leden en ouders van jeugdleden

Malden, 29 april 2015

Bij deze nodigen wij u uit voor de
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Dinsdag 19 mei 2015
Aanvang 19.30 uur
Plaats: tafeltenniszaal De Veldschuur
De vergadering zal tot (uiterlijk) 22.00 uur duren waarna er de mogelijkheid is om de bijeenkomst informeel voort te zetten onder het genot van een drankje in de kantine van de Veldschuur. De stukken
die in de vergadering zullen worden besproken liggen ter inzage in de zaal. De jaarverslagen van de
Technische Commissie en het bestuur zijn binnenkort te vinden op www.ttvdekroon.nl (zie ‘Actueel /
Nieuws’). Indien u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn bij de ALV wilt u dit dan laten weten
via ttvdekroon@hotmail.com.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2014
Verschijnt binnenkort op onze website.
3. Jaarverslagen 2014 Bestuur, Technische Commissie
Verschijnen eveneens binnenkort op de website.
4. Financieel verslag 2014, verslag kascontrole commissie, benoeming nieuwe kascontrole
commissie, begroting 2015, contributie 2015
5. Bestuurssamenstelling
Ruud is aftredend en niet herkiesbaar. Zie toelichting hieronder
6. Technische Zaken
a. Verslag voorjaarstrainingen
b. Verslag voorjaarscompetities (jeugd / senioren)
c. Voorstel teamsamenstelling najaarscompetitie (jeugd / senioren)
d. Samenwerking DTS
7. Stand van zaken De Nieuwe Veldschuur
8. Jaarplanning
Welke activiteiten volgen in 2015?
9. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
10. Sluiting
Toelichting punt 5 – vacatures bestuur
Ruud heeft aangegeven niet langer lid te willen zijn van een onderbezet bestuur. Hij pleit al jarenlang voor een oplossing voor
de vacature van een secretaris. Als de leden of ouders van jeugdleden niet bereid zijn om zelf zich verkiesbaar te stellen om het
bestuur te completeren (waarbij over de invulling van de diverse functies uiteraard nog kan worden nagedacht) dan zou voor het
secretariaatswerk een externe kracht moeten worden ingehuurd waarvan de leden de kosten zullen moeten dragen (ca. € 3.000
per jaar). Dat voorstel is vorig jaar besproken en toen afgewezen. Het afgelopen jaar is hij er nog meer van overtuigd geraakt
dat het bestuur onvoldoende kan functioneren vanwege de incomplete bezetting. De kwaliteit van de bestuurlijke werkzaamheden is niet wat die volgens Ruud zou moeten zijn. Het effect van de ondernomen acties (bijvoorbeeld ledenwerving) blijft uit o.a.
omdat er te weinig follow-up kan worden gegeven aan de zeker aanwezige ideeën en genomen initiatieven. Net als in het verleden zal het bestuur moeten kiezen welke activiteiten moeten worden geschrapt om de overgebleven activiteiten goed te kunnen
blijven doen. Deze keuze wordt met de huidige bezetting echter telkens uitgesteld en blijft het dus in zijn ogen aanmodderen.
Hiervoor wil Ruud niet langer verantwoording dragen. Hij is dit jaar aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Hij blijft wel beschikbaar voor het werk van de jeugdafdeling (competitieleiding, begeleiding, coachen, coördinatie toernooien). Mocht zich wel
een kandidaat voor het bestuur melden, dan is Ruud bereid om op dit besluit terug te komen en er weer een compleet bestuur
van 5 van te maken.
In verband met het bovenstaande hierbij de oproep je aan te melden als bestuurslid!

Met vriendelijke groet
Gerard Laenen
Voorzitter

