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Alkmaarse Bedrijfs Tafeltennis Bond
Notulen algemene ledenvergadering 2019
10september 201
Aanwezig:

Reflex

Afwezig met bericht:
Afwezig zonder bericht:

Topspin
Limmen

Henk IJkelenstam
Sjoerd Munniks
Harrie Bronkhorst
Spar City
Andre van der Wal
Topspin
Co Worm
Gemeente Alkmaar John Klumper
Ruud Zwaag
Jeremy Geels

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
Ingekomen stukken:
Na het versturen van de agenda is er nog een bericht van dhr J. Kluijt van de
vereniging Reflex binnengekomen. Samengevat komt de vraag neer op het eerder
versturen van het wedstrijdschema. Voor de najaarscompetitie voor 1 augustus en
voor de voorjaarscompetitie voor 1 december.
In de vergadering is afgesproken om het wedstrijdschema voor de najaarscompetitie
voor 1 augustus beschikbaar te stellen, dit is haalbaar. Voor de voorjaarscompetitie
is 1 december niet haalbaar, omdat er nog wedstrijden lopen tot 19 december. Het
wedstrijdschema voor de voorjaarscompetitie zal daar z.s.m. en uiterlijk 31
december beschikbaar gesteld worden.
Mededelingen:
Geen mededelingen.
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5.

Verslag van de wedstrijdleiding
a. Seizoen 2018 – 2019
Er zijn geen bijzonderheden te vermelden over het afgelopen seizoen.
b. Indeling nieuwe competitie seizoen 2019 – 2020
Door het afvallen van een aantal teams is er voor een 2 klasse indeling
gekozen. Het was een keus tussen 2 klasse met als gevolge een vol
programma van eerste week september tot vlak voor de kerst versus 3
klasses met als gevolg slechts 8 wedstrijdavonden. Er is door de
wedstrijdleiding gekozen voor de eerste variant. Eind van de
najaarscompetitie zullen we bekijken of we dit ook voor de
voorjaarscompetitie blijven handhaven of weer terug gaan naar 3 klasses.
De indeling en het wedstrijdschema zijn reeds rondgestuurd naar alle
wedstrijdleiders.
Klasse 1 en klasse 2 bestaan uit 8 teams.
De schema’s staan op de site: www.tafeltennisalkmaar.nl
Vanuit de gemeente Alkmaar wordt de opmerking geplaatst of er rekening
gehouden kan worden dat er altijd maar 1 team van Alkmaar thuis speelt.
Dus team 1 en team 2 om en om thuis spelen. Deze vraag is in het verleden
ook gesteld.

6.

Financiële verslag van de penningmeester
a.

Jaarverslag seizoen 2018 - 2019
Start financieel boekjaar
€ 1.668,38
Afsluiting financieel boekjaar
€ 1.475,58
Het resultaat over het financiële boekjaar was begroot op een negatief saldo
van € 225,50 maar is afgesloten met een lager negatief saldo van € 192,80
door diverse posten (toernooi, lagere betaalrekening etc)

b. Begroting seizoen 2019 - 2020
Bij de uitnodiging voor de ALV was reeds een uitgebreide toelichting gevoegd
met betrekking tot resultaten seizoen 2018 / 2019 en begroting 2019 / 2020.
Over deze toelichting zijn tijdens de ALV geen inhoudelijke vragen meer
gesteld.
c.

7.

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.

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 Stam. Er
hebben zich geen geen zaken voor de commissie aangediend. De leden van
de commissie zijn blij met zo’n sportieve en probleemloze ABTTB.
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8.

Bestuursbeleid over het afgelopen bondsjaar
Er is niets te melden over het afgelopen bondsjaar.

9.

Aftreden en verkiezing leden diverse groepen
a. Verkiezing bestuursleden
Co Worm is aftredend, maar stelt zich weer beschikbaar als voorzitter voor de
komende drie jaar. Er zijn geen tegenkandidaten, dus met algemene
stemmen wordt Co weer gekozen tot voorzitter 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 Stam vervulden de rol van lid van de commissie van
beroep en zullen deze rol ook volgend jaar weer vervullen.

10. Organisatie van het jaarlijkse ABTTB toernooi.
Het bestuur heeft voorgesteld om het jaarlijkse ABTTB toernooi op zondag
16 februari 2020 te organiseren en dit wederom te houden bij de Duintreffers in
Schoorl. Er zal zsm bij Duintreffers gecheckt worden of de datum van 16 feb ’20 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
dinsdag 08 september 2020 Aanvang 20:00 uur.
De locatie zal tzt in de uitnodiging vermeld staan.
12. Rondvraag.
Harry Bronkhorst:
Dit jaar zijn er nog geen wedstrijdkaartjes geprint. Op verzoek kunnen deze alsnog
bij Harry besteld worden.

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