Notulen Algemene Ledenvergadering SLTC
gehouden in het clubgebouw op woensdag 19 maart 2014

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het vereiste
quorum benodigd voor het nemen van rechtsgeldige beslissingen is gehaald.
Tenminste 10% van het aantal stemgerechtigde leden is aanwezig.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.

3.

Notulen ALV 27 maart 2013
De notulen worden met dank aan Vera Kortland vastgesteld en zullen binnenkort op
de site verschijnen.

4.

Jaar en activiteitenverslag
Target voor 2013 was het aanpakken van nodige (financiële) problemen.
Uitgevoerde zaken:
- Er is een bestand van 45 vrijwilligers geworven, waardoor de meeste commissies
weer naar behoren kunnen functioneren.
- Financiële situatie is verbeterd tov 2012, oa door genomen kostenbesparende
maatregelen:
o Openbreken/opzeggen van bestaande contracten
o Kostenbesparende maatregelen
o Beëindiging van het dienstverband trainster en aantrekken tennisschool
V&P
- Gesprekken met de gemeente voor (tijdelijke) ondersteuning zijn opgestart.
- Bedrijfsleven is actief benaderd (sponsorwerving)
- Er zijn speciale ledenwerfacties opgetuigd.

5.

Financieel verslag penningmeester en goedkeuring jaarrekening 2013
De jaarrekening 2013 wordt door de penningmeester uitgebreid toegelicht. Met name
de getroffen kostenbesparende maatregelen worden verder toegelicht.

6.

Verslag kascommissie en advies aan de vergadering
Dhr van Bakel doet namens de kascommissie verslag. Hij complimenteert het
bestuur/de penningmeester voor het vele geleverde werk en stelt vast dat de begroting
weer grotendeels op orde is. Hij adviseert de vergadering om decharge te verlenen.

7.

Benoeming kascommissie 2014
De kascommissie voor het boekjaar 2014 zal wederom worden gevormd door de beide
heren van Bakel en Bouw.

8.

Verkiezing van dagelijkse bestuursleden
De twee vacatures voor Algemene Zaken en Secretaris kunnen niet door de
vergadering worden ingevuld. Oproepen zullen herhaald in de nieuwsbrief worden
opgenomen.

9.

Verkiezing overige commissieleden
De vacatures voor WTC en Interieur Commissie kunnen niet door de vergadering
worden ingevuld. Oproepen zullen herhaald in de nieuwsbrief worden opgenomen.

10. Begroting/plannen

voor 2014
De begroting voor 2014 is aan de vergadering voorgelegd. Grote rol in deze begroting
speelt de medewerkzaamheid van de gemeente Sliedrecht. Het bestuur wil gaan
focussen op de volgende punten:
-

Jeugdactiviteiten
Ondersteuning gemeente:
o Korte termijn:
directe financiële ondersteuning algemeen.
ondersteuning jeugdplan/activiteiten.
• Er wordt dit jaar een scholen evenement opgezet met naar
verwachting een 750 bezoekende schoolkinderen.
o Middellange termijn:
Reductie erfpacht.
Groot onderhoud banen.
o Lange termijn
Duidelijkheid omtrent locatie/toekomst SLTC.
Alternatieve scenario’s bekijken.

11. Voorstellen

bestuur
Ten aanzien van dit laatste punt, de alternatieve scenario’s, zijn er 3 voorstellen door
het bestuur gedaan:
- Samenwerking voetbal en op termijn mee verhuizen naar nieuwe locatie Recreatief
Knooppunt.
- Samenwerking met volleybal en op termijn mee verhuizen naar nieuwe locatie
Benedenveer.
- Blijven zitten en reductie aantal banen.
Deze 3 scenario’s zijn in stemming gebracht en geconcludeerd is dat de voorkeur van
de vergadering uitgaat naar het onderzoeken alle mogelijkheden.
Een kleine meerderheid sprak zich uit voor een samenwerking met de volleybal.

12. Voorstellen

vergadering
Geen voorstellen vanuit de vergadering.

13. Rondvraag

Er zijn geen mededelingen.
14. Rondvraag

Vanuit de vergadering kwam de vraag waarom er een ledenwerfactie tegen
gereduceerd tarief is op gestart. Het antwoord van de voorzitter luidde dat er de
afgelopen jaren telkens weer een negatief resultaat is behaald. Doelstelling voor het
afgelopen jaar is geweest “euro’s binnenhalen” en uiteindelijk heeft deze
ledenwerfactie de vereniging een € 2.000,= euro’s opgeleverd.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid.

