
Correspondentie-adres: 
Bas van Vliet (secretaris) 

Lange Maat 48 
6932 AD Westervoort 

T: 026-3112383 
E: secretaris@ttvwesta.nl 

 
 

 
 
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van TTV Westa op 23 April 2012 
 
 
Aanwezig:  
Vincent Aalders, Frank van Aalten, Lydia en Wim van Brink, Roel Dolman, Jan Gerretzen, Rob Geul, 
Charl van Kesteren, Maarten de Mol, Gerrie Overkamp, Peter Pennekamp, Cor Stellaard, Piet Stevens, 
Wil Stevens, Lars Vermeulen, Bas van Vliet, Fam. Graanoogst. 
 
Opening ALV 

o Opening van de ALV 2012 door voorzitter 
o Charl geeft uitleg over de financiële situatie van de vereniging 

o Geeft toelichting op de balans, W&V etc. 
o Besloten is om alle reserves samen te voegen. 
o Shirts staan niet als voorraad op de balans. Deze worden later als ‘winst’ beschouwd 
o Discussie over een contributieverschil van € 1.500,00 wellicht rekenfout, wordt 

nagekeken. (foutje in Excel sheet?) 
o Kascommissie (Jos en Wim) bedankt de penningmeester en de decharge verklaring is 

getekend. 
o Nieuwe kascommissie bestaat uit Jos en Frank 
o Wim Stevens heeft vraag over de huur, we betalen huur terwijl we wel overlast 

hebben. Het bestuur gaat hierop uit om te kijken of we wel het volle pond moeten 
betalen. 
 

Sponsoring en Shirts 
o Rob geeft aan dat het wel zo zou moeten zijn dat ex-sponsors van de speelveldomranding 

afgehaald moet worden. Het bestuur gaat dit oppakken en deze van de borden 
verwijderen (Bas en Wil gaan hiervoor zorgen) 

o Sponsorcontract van Wieleman is voor 3 jaar verlengd 
o GKS sponsort voor 5 jaar 

Commissies 
o Toernooicommissie (Vincent, Wim en Maarten) 

o Clubkampioenschappen, ouder-kind toernooi zijn georganiseerd. 
o Dubbelkampioenschappen worden opgeschoven i.v.m. verbouwing Nieuwhof 
o Met de Brug uit de Apeldoorn hebben we besloten een vriendschappelijke avond 

te georganiseerd. Dit is iedereen uitstekend bevallen en dit proberen we ieder jaar 
terug te laten komen.  

o Alle bekers zijn weer gegraveerd en teruggekeerd bij de eigenaars.  
o Samenstelling van de TC blijft voor komend jaar hetzelfde 

o Feestcommissie (Hermien, Wim, Charl & Lydia) 
o Feest in het café in Wieleman, gezellige avond, behoorlijke opkomst. 
o Dit jaar in April de bedoeling helaas niet gelukt. Er wordt nu gekeken of we iets 

anders kunnen organiseren.  
o Jubileumcommissie wordt opgericht leden zijn: Charl, Lars, Maarten 

Deze commissie heeft als doel om met het beschikbare budget activiteiten neer te zetten 
voor onze vereniging ter ere van haar 50-jarige bestaan in 2014. 
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o Jeugdzaken (Bas en Maarten):  
o Veel steun van Johan, Frank, Rob en Jos (op zaterdag) 
o Jeugd loopt behoorlijk goed 
o Begonnen met beginnersteam 
o 1e team in HK 4e, 2e bijna kampioen in 2e klasse 
o Beginners bestaan uit 7 spelers 
o Beginnercompetitie is zeer soepel qua regels 
o 1e team zal waarschijnlijk stoppen, we hopen op doorstroming naar de senioren 
o Bedankje voor Jos, Johan en Frank met een kleinigheidje 

 
o Competitiezaken 

o Vincent neemt de najaarscompetitie van 2011 en de voorjaarscompetitie van 2012 
door.  

o Voor het nieuwe seizoen zijn we bezig. Hopelijk wat doorstroming. 
o Geen boetes, maar kijk wel goed naar de formulieren! 
o Vincent bedankt voor de inzet! 
o Wiltschutbeker wordt geregeld door Cor. Bij hem kun je je opgeven! 

 
o Nieuwhof 

o Stand van zaken Nieuwhof 
o In februari benaderd door de Nieuwhof i.v.m. verbouwing 
o 2 keuzes of gelijk verbouwen en tot de zomervakantie overlast, of na het 

seizoen tot eind september 
o Gekozen voor  1e optie 
o Helaas iets anders gelopen, er was al vertraging en de kleedkamers gingen 

dicht. Dus alle wedstrijden verzetten. We zullen het er mee moeten doen 
tot aan de zomer.  

o Geprobeerd om 6 nieuwe tafels te krijgen van de gemeente, helaas niet 
gelukt 

o We evalueren alles aan het einde van het seizoen. 
o Geld inhouden is een optie voor het bestuur 
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o Bestuurszaken: 
 

- Vincent (wedstrijdsecretaris) en Charl (penningmeester) worden herkozen door de 
ALV, alle andere bestuursleden blijven ook aan. 

- Jan Gerretzen (Jeugdwedstrijdsecretaris, niet herkiesbaar) is doordat hij nu in 
Nijmegen woont en werkt niet meer herkiesbaar. Frank biedt aan deze functie te 
willen vervullen. Jan wordt bedankt omdat hij de functie voortreffelijk heeft 
uitgevoerd. 

-  Jan blijft wel de website verzorgen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Kindervakantieweek zal dit jaar niet doorgaan. Helaas krijgen we hierdoor ook minder 
subsidie 

Rondvraag: 
o Robot defect, deze laten repareren: bestuur gaat dit oppakken 

 
Hiermee is de rondvraag afgerond en sluit de voorzitter de vergadering. 

 
 
 

 
 

 

Functie: Aftredend in jaar: Wie 
   
Secretaris 2013 Bas van Vliet 
Jeugdzaken 2014 Maarten de Mol 
Voorzitter 2014 Peter Pennekamp 
Wedstrijdsecretaris SR. 2015 Vincent Aalders 
Wedstrijdsecretaris JD 2015 Jan Gerretzen 
Penningmeester 2015 Charl van Kesteren 


