Verslag Voorjaarsledenvergadering LTV Kessel gehouden op 19-52016
Aanwezig: Zie presentielijst
Afmeldingen: Edwin Rombouts
01. Opening
Hans Beenen opent de vergadering. Hij bedankt de leden en
bestuursleden voor hun inzet in het afgelopen jaar en brengt het
overlijden van Albert Muurmans en Ruud Peeters in herinnering met een
minuut stilte.
02. Notulen van de vorige vergadering (27-3-2015)
Worden goedgekeurd.
03. Bestuurssamenstelling
 Peter Siemons licht de verschillende bestuursfuncties toe. Omdat we
al jaren geen voorzitter hebben en we die steeds meer missen gaat
het bestuur nu op zoek naar een nieuwe penningmeester. Zodra die
gevonden is zal Hans Beenen zijn penningmeesterschap overdragen
en de rol van voorzitter op zich nemen. De vergadering staat hier
positief tegenover.
 Ralf Hoeijmakers (Gebouw en omgeving) treedt af en Alwin
Teeuwen wordt als zijn opvolger benoemd.
 Freek Hillen (Tenniscommissie) treedt af en Roel Sieben wordt als
zijn opvolger benoemd.
 Hans Beenen bedankt beide aftredende bestuursleden voor hun
inzet en tevens bedankt hij Anja Bouten die 10 jaar lang de
ledenadministratie gevoerd heeft (vorig jaar heeft Miranda Stappers
dit overgenomen).

04. Mededelingen Commissies
Zie de verslagen in de bijlage.

05. Jaarrekening 2015
Zie bijlage.
06. Begroting 2016
Zie bijlage.
07. Verlening Decharche bestuur.
 Ruud Konings deelt namens de kascontrolecommissie (Ruud Konings
en Piet Bouten) mee dat de kascontrole heeft plaatsgevonden en dat
er geen bemerkingen waren. Bij deze is het bestuur gedechargeerd.
 In de nieuwe kascontrolecommissie voor het verenigingsjaar 2016
worden Ruud Konings en Ruud Hoeijmakers benoemd.
08. Jubilarissen
Peter Siemons meldt dat de jubilarissen bij de competitieafsluiting op 4
juni gehuldigd worden. Er zijn 3 leden dit jaar 25 jaar lid van onze
vereniging (Christan Maessen, Ed Morel en Rob Niessen) en 2 leden 40
jaar (Jac en Riky Hendricks).
09. Presentatie Financiele Analyse
Rico Gielen geeft een samenvatting van het rapport dat Sjoerd Peulen met
een medestudent gemaakt heeft over de financiele situatie van onze
vereniging. Zie bijlage.
10. Project Nieuwe Banen
Alwin Teeuwen licht het project Nieuwe Banen toe, zie ook de bijlage.
Ondermeer de samenstelling van de commissie en de werkwijze komen
aan bod. Er is veel belangstelling voor dit project en er vindt een korte
discussie plaats over de ledenenquête die onderdeel is van het project.
Alwin geeft aan dat met de grootste zorgvuldigheid met de mening van de
leden omgegaan zal worden maar dat er altijd verschillende inzichten
zullen zijn. In dit stadium kan nog niets geconcludeerd worden over
mogelijke uitkomsten.
11. Rondvraag
Marco Joosten: Het eten bij de zaterdagcompetie was dit seizoen onder de
maat. Harm Dings geeft aan dat de klachten hem ook bereikt hebben en
dat hij volgend seizoen opnieuw bekijkt wat de beste oplossing is.
12. Sluiting
Hans Beenen sluit de vergadering.
Peter Siemons, 4-6-2016
Bijlagen zijn niet inbegrepen maar kunnen indien gewenst ingezien
worden via een bericht naar pr@ltvkessel.nl

