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Algemene Ledenvergadering 2002

Datum: woensdag 20 maart
Tijd: Aanvang 20.15 uur (zaal open om 20.00 uur)
Plaats: Restaurant de Engel, Burg. Wallerweg 2, Houten

Agenda + beknopt verslag

Opmerking: Dit jaar stellen reglementair de secretaris en de commissaris jeugdzaken
hun zetel ter beschikking. Jan-Willem Linschoten, de huidige secretaris, is wel beschik-
baar voor een bestuursfunctie maar niet meer voor de secretarispost. Ronald Stronks
heeft in augustus de functie van Henny Thijssen overgenomen. De leden kiezen ech-
ter het bestuur. Kortom het bestuur draagt Ronald voor voor de functie commissaris
jeugdzaken.

1. Opening

2. Mededelingen.
Servaas Grul trouwt aanstaande vrijdag (vrijdag 22 maart 2002)
Hester en Patricia hebben een stukje over het klubkampioenschap van onze vere-
niging geschreven. het stukje is geplaatst in het Groentje. Dank aan de autheurs.

3. Notulen ALV 2001

• Vorm en inhoud.
Aanvulling in punt 4 na “Uiteindelijk werd besloten om tot stemming over
te gaan”: (Frank Postema heeft Peter Heuts gemachtigd namens hem te
stemmen)

• Naar aanleiding van.
Vraag: “Hoe heeft de NTA gereageerd op onze brief over het dragen van UTI
graduaties?” Ant: “Brief is doorgestuurd naar de commissies, verder (nog)
geen reakties. Nieuw bestuur van het NTA lijkt een opener beleid te voeren.”
Stukken voor de ALV waren, ondanks beloofte op de vorige ALV, dit jaar te
laat bij de leden. Bestuur biedt haar verontschuldiging aan en belooft het het
volgend jaar beter te doen.

4. Jaarverslag (secretaris). Goedgekeurd.

5. Financiëel zaken

• Jaarverslag (penningmeester).
Na verbetering van een aantal inconsistenties is het verslag goedgekeurd.
Aaanwezigen zullen binnen een paar dagen van de penningmeester een versie
ontvangen waarin de verbeteringen netjes verwerkt zijn.

• Verslag kascommissie.
Kascommissies vndt de boekhouding hier en daar verwarrend, maar heeft
vetrouwen in een correcte afhandeling door de penningmeester.

• Benoeming kascommissie 2002–2003.
Alex van Rooijen en Nico van Didden stellen zich kandidaat en worden be-
noemd.
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6. Contributieverhoging
Financiële situatie ziet er niet echt rooskleurig uit komend jaar, maar is niet
zodanig dat er reden is voor een contributie verhoging.

7. Verkiezingen.
Vraag: “Is het wel nodig om een vijfkoppig bestuur te hebben?” Conclusie: “Geen
reden om te krimpen.”

• Secretaris
Kandidaten: ???
Dave de Putter volgt Jan-Willem Linschoten op.

• Commissaris jeugdzaken
Kandidaten: Ronald Stronks, . . .Ronald Stronks wordt gekozen.

8. Wat verder ter tafel komt

9. Rondvraag.
Alex dringt er op aan om veel aandacht te besteden aan de opleiding van het
kader. Hij denkt met name aan warming up, rek- en stretchoefeningen.

10. Sluiting
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