Notulen Algemene Ledenvergadering SLTC
gehouden in het clubgebouw op woensdag 27 Mei 2015
Dit is een speciale ledenvergadering over de verhuizing van SLTC naar de nieuwe sport
boulevard aan het beneden veer.

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het vereiste
quotum benodigd voor het nemen van rechtsgeldige beslissingen is ruimschoots
gehaald met 39 leden. Daarmee zijn meer dan 10% van het aantal stemgerechtigde
leden is aanwezig.

2.

Ingekomen stukken.
Geen

3.

2 nieuwe bestuursleden zijn voorgesteld.
Harm van der Veen : Algemene zaken en PR
Kees Netten: Secretaris
Geen van de leden heeft bezwaar.
Daarmee zijn beide heren toegetreden tot het bestuur van de SLTC.

4.

Notulen ALV 11 februari 2014
De notulen worden vastgesteld en zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

5.

Inleiding.
De voorzitter verteld wat er tussen de laatste ledenvergadering en heden gebeurd is op
het gebied van de verhuizing. Een maand geleden zag het er niet goed uit en had de
gemeente geen vertrouwen. Inmiddels is er een nieuw concept ontstaan in
samenwerking met de Stichting Sportaccommodatie Benedenveer. De interesse van de
gemeente is weer gewekt en er ligt nu een haalbaar plan op tafel.
Verwachting is dat na de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering van de
SLTC de wethouder een positief advies zal gaan uitbrengen bij B&W. Stemming
gemeenteraad medio November/December 2015.

6.

Contributie verhoging
Voor het rond krijgen van de benodigde financiën is naast een stijging van het
ledenaantal een forse contributie verhoging noodzakelijk.
Op de nieuwe locatie krijgen de leden hier dan ook meer voor terug.
- Je kunt op de nieuwe banen onder bijna alle weersomstandigheden tennissen. Ook
s’ winters.
- Kantine diensten vervallen.
Voorgestelde contributie van €210,00 met ingangsdatum de datum van de eventuele
verhuizing wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen,
Iedereen heeft begrip voor de deze financiele maatregel. Niemand stemt tegen.

7.

De voorzitter laat de presentatie zien over de verhuizing.
Hierin wordt alles toegelicht over de verhuizing.

8.

Daarna wordt de verhuizing in stemming gebracht.

Unaniem is de ver gadering voor het ten uitvoer brengen van de voorgenomen
plannen. Allen voor, niemand tegen
9.

Aanmelden vrijwilligers.
De voorzitter doet een dringend verzoek aan de vergadering om zich als vrijwilliger
aan te melden. Er moet aan acties behoorlijk wat inspanning worden verricht. Er
melden zich spontaan zo’n 15 leden aan.

10. Nieuw

Logo
Omdat we Als SLTC in een vernieuwde fase gaan komen heeft het bestuur besloten
ook een fris nieuw logo te gaan voeren. Hierop kwam ook uit de vergadering geen
tegen werking.
Vergadering werd door de voorzitter afgesloten en als zeer positief bestempeld.

