Alkmaarse Bedrijfs Tafeltennis Bond
Notulen algemene ledenvergadering 2017
11 september 2017
Aanwezig:
Limmen

Spar City
Topspin

Wim Krom
Wil Barendse
Uwe Schneider
Henk IJkelenstam
Harrie Bronkhorst
Andre van der Wal
Co Worm

Topspin
Gemeente Alkmaar

Ruud Zwaag
John Klumper

Reflex

Afmeldingen:
Agenda:

1. Opening
De vergadering wordt om 20.00 geopend en de voorzitter heet iedereen
van harte welkom.
2. Vaststellen definitieve agenda
Iedereen is akkoord met de voorgestelde agenda.
3. Vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering
Vanuit de vergadering zijn er geen op- en/of aanmerkingen op het verslag.
De notulen zijn hierbij goedgekeurd.
4. Ingekomen stukken en mededelingen
Ingebracht door het bestuur:
Er zijn geen ingebrachte stukken.
Mededelingen vanuit het bestuur:
a. Er wordt door het bestuur even stil gestaan bij het overlijden van
Johan Tesselaar en Hans Busch. Beiden hebben jaren getafeltennist
bij de ABTTB. Uit de aanwezigen worden nog enkele recente
sterfgevallen gemeld vanuit de diverse verenigingen.
b. Er heeft zich een nieuwe vereniging aangemeld met de naam: “AZpersoneel”. Ze zijn al ingedeeld in de competitie en gaan gezellig
meedoen. Alle relevante gegevens van de vereniging staan al op de
ABTTB website.
Ingebracht door Reflex:
Uwe Schneider geeft aan dat hij stopt met het wedstrijdleiderschap. Dit
jaar wordt hij 75 en heeft destijds al gezegd dat hij op zijn 75ste stopt als
wedstrijdleider. In de komende jaarvergadering van Reflex zal een nieuwe
wedstrijdleider gekozen worden. Uwe zal de naam dan zsm doorgeven aan
het bestuur van de ABTTB.
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Het bestuur bedankt Uwe voor zijn inzet en zijn altijd positief kritische
bijdrage aan de dagelijkse gang van zaken en wenst hem nog vele jaren
actief tafeltennissen toe.

5. Verslag van de wedstrijdleiding
a. Seizoen 2016 – 2017
Er zijn geen bijzonderheden te vermelden over het afgelopen
seizoen.
b. Indeling nieuwe competitie seizoen 2017 – 2018
De indeling en het wedstrijdschema zijn reeds rondgestuurd naar
alle wedstrijdleiders.
De derde klasse start met 1 team meer dan de andere klassen.
De schema’s staan op de site: www.tafeltennisalkmaar.nl
6. Financiële verslag van de penningmeester
a. Jaarverslag seizoen 2016 – 2017
Start financieel boekjaar
€ 1.991,30
Afsluiting financieel boekjaar
€ 1.798,55
Het resultaat over het financiële boekjaar was begroot op een
negatief saldo
van € 252,50 maar is afgesloten met een lager negatief saldo van €
192,77
met als volgende belangrijkste oorzaak.
i. Het goedkoper uitvallen van het ABTTB toernooi
(begroot € 400, werkelijke kosten € 366,92)
b. Begroting seizoen 2017 - 2018
Bij de uitnodiging voor de ALV was reeds een uitgebreide
toelichting gevoegd met betrekking tot resultaten seizoen 2016 /
2017 en begroting 2017 / 2018.
Over deze toelichting zijn tijdens de ALV geen inhoudelijke vragen
meer gesteld.

c. Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage, entreegelden en

boetes
Het bestuur heeft de vergadering voorgesteld om de bedragen
ongewijzigd te laten. De op de vergadering aanwezige
vertegenwoordigers zijn hiermee akkoord gegaan.

7. Jaarverslagen van de overige commissies
a. Verslag van de kascommissie
De kascommissie, gevormd door de heren IJkelenstam en van der
Wal, heeft de boeken gecontroleerd en geen afwijkingen gevonden
en stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. Hetgeen bij
deze gebeurd is.
b. Verslag van de commissie van beroep
De commissie van beroep, gevormd door de heren Schneider en
Eecen, meldt dat er zich geen zaken voor de commissie hebben
aangediend. De leden van de commissie zijn blij met zo’n sportieve
en probleemloze ABTTB.
8. Bestuursbeleid over het afgelopen bondsjaar
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Het bestuur meldt dat de afspraak van de ALV van 2016 (om actief NTTB
verenigingen te benaderen of deze ook zin hebben om met een of
meerdere teams deel te nemen in de ABTTB competitie), niet uitgevoerd is.
Door alle drukke werkzaamheden en volle agenda’s is dit er niet van
gekomen. Dit jaar zal het bestuur kijken naar de mogelijkheden om het
aantal teams in de ABTTB uit te breiden. Gedacht wordt aan NTTB
verenigingen te benaderen, maar ook aan een link op de ABTTB site,
waarin een oproep gedaan wordt aan bedrijven om zich aan te melden
voor een gezellig avondje tafeltennissen in ABTTB competitieverband.
De aanwezige leden hebben toegezegd dit ook binnen hun vereniging met
de leden te bespreken en ook op deze manier extra verenigingen te
benaderen.
9. Aftreden en verkiezing leden diverse groepen
a. Verkiezing bestuursleden
Harrie Bronkhorst is aftredend, maar stelt zich weer beschikbaar
als penningmeester voor de komende drie jaar. Er zijn geen
tegenkandidaten, dus met algemene stemmen wordt Harrie weer
gekozen tot penningmeester van de ABTTB voor de komende drie
jaar.
b. Verkiezing leden van de kascommissie
De heren van der Wal en IJkelenstam stellen zich beschikbaar
volgend jaar de boeken te controleren.
c. Verkiezing commissie van beroep
De heren Schneider en Eecen vervulden de rol van lid van de
commissie van beroep. Dhr. Schneider geeft aan ook volgend jaar
weer commissielid te willen zijn. Dhr. Eecen is afwezig, het bestuur
zal hem benaderen om te kijken of ook hij volgend jaar weer
commissielid wil zijn. Via de mail heeft dhr Eecen aangegeven ook
volgend jaar weer commissielid te zijn.
10. Organisatie van het jaarlijkse ABTTB-toernooi
Het bestuur heeft voorgesteld om het jaarlijkse ABTTB toernooi op zondag
18 februari 2018 te organiseren en dit wederom te houden bij de
Duintreffers in Schoorl. Er zal zsm bij Duintreffers gecheckt worden of de
datum van 18 feb ’18 nog vrij is, zodat we deze alvast kunnen reserveren.
Het streven is om weer enkelspelen en dubbelspelen te organiseren.
11.Vaststelling datum volgende vergadering
De volgende algemene ledenvergadering van de ABTTB is vastgesteld
maandag 10 september 2018. Aanvang 20:00 uur.
De locatie zal tzt in de uitnodiging vermeld staan.
12.Rondvraag
Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Co Worm:
naar Co

Graag van elke vereniging zsm een update ledenlijst mailen
Worm, emailadres j.worm@upcmail.nl

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een
drankje aan de bar.
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