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Notulen –ledenvergadering – 23 maart 2018 

 NOTULEN  

van de algemene vergadering van s.v. TEC 

 

Datum:  23-03-2018 Tijd: 19:30 uur Locatie: TEC clubhuis  
             
Voorzitter:     Martin van Zon 
Notulist:     Irina den Hartog 

 

1. Opening & vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast. 

 

2. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering 7-4-2017 

De notulen is door de leden vastgesteld. 

 

3. Jaarverslag 2016/2017 

n.v.t.  

 

4. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar 2016/2017 

Alle leden hebben het verslag ter inzage in de mail ontvangen. Sedat geeft een toelichting op 

het verslag en is er ruimte voor vragen. 

 

Voorstel van de leden om de omzet van de kantine af te storten op de rekening van de 

vereniging in plaats van privé.  

 

5. Verslag van de kascommissie 

Osman en Edo hebben op 12 maart de kas gecontroleerd. De kascommissie geeft decharge 

aan de penningmeester.  

 

6. Benoeming leden financiële commissie 

• Osman Kabalay → laatste termijn, nieuw commissielid benoemen 

• Edo van Tricht → gaat naar zijn 2de termijn, opnieuw benoemen 

• 3de commissielid benoemen 

• Reserve lid benoemen 

 

Door geen animo tijdens de ledenvergadering mag Osman nog een 3de termijn door. 

Helaas is er geen 3de of reservelid, waardoor Edo en Osman samen verder gaan. 

 

7. Bestuur (aftreden en benoemingen) 

• Interim voorzitter (vacature Pieter): de heer Martin van Zon, aftredend ALV 2018 

(nieuwe vacature) 

 

• Secretaris: mevrouw Irina den Hartog, aftredend ALV 2018 (nieuwe vacature) 

 

• Algemeen bestuurslid / communicatie: Suzan Arbouw (nieuwe vacature PR & 

communicatie) 

  

• Vicevoorzitter (vacature Laffeber): de heer Wim van Eldik, aftredend 2018 (2de 

termijn, herbenoeming) 

 

• Voorzitter technische commissie: de heer Wim de Bie, aftredend 2018 (2de termijn, 

herbenoeming) 
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• Nieuwe vacature – algemene zaken 

 

Martin van Zon, Irina den Hartog en Suzan Arbouw zijn afgetreden. Wim van Eldik en 

Wim de Bie zijn herbenoemd voor een 3de termijn. De vacatures voorzitter, secretaris, 

communicatie en algemene zaken blijven vacant en dienen 8 weken na deze ALV te 

worden ingevuld en anders tijdig te worden gemeld bij de KNVB.  

 

8. Rondvraag 

Begroting 2018/2019 moet in juni worden aangeleverd. Deze kan nog niet worden 

gepresenteerd in de ALV, omdat deze eerst in de bestuursvergadering moet worden 

goedgekeurd. In een bijzondere ledenvergadering dient deze begroting alsnog te worden 

goedgekeurd.  

 

9. Afsluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen. 

 

 

 

 


