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Algemene Ledenvergadering van TTV Westa d.d. 28-05-2013 
 
Aanwezig: Vincent Aalders, Frank van Aalten, Wim van Brink, Lydia van Brink, Maarten de Mol, Peter 
Pennekamp, Piet Stevens, Wil Stevens, Lars Vermeulen, Bas van Vliet en Jos ter Horst. 
 
 
De voorzitter opent de vergadering. Iedereen wordt van harte welkom geheten.  
Er zijn veel afmeldingen dit jaar, dit komt zeker omdat op deze avond ook voor de Wiltschut 
beker gespeeld wordt. 
 
1. Notulen. 

o Notulen van de ALV van 2012 
o Pagina1: Piet vraag of het samenvoegen van de reserves geen bezwaar is voor de 

gemeente. Bas antwoord dat naar het totaal van de reserves wordt gekeken en 
dat het niet uit maakt hoe deze benoemd zijn. 

o Jubileumcommissie: Deze is niet compleet benoemd en moet even worden 
gewijzigd in de notulen (feestcommissie moet er bij) 

o Er zijn geen aanvullende agendapunten 
 
2. Het financieel jaaroverzicht 2012 en de begroting 2013. 

o Toelichting op de financiële stukken door Charl 
o Wat minder contributie waardoor dit onder druk staat. 
o Zaalhuur is minder geweest, waardoor het resultaat iets minder onder druk staat 
o Piet geeft aan dat het oranjefonds een bijdrage kan leveren, hij stuurt tzt zijn 

uitnodiging door aan Bas. 
o Contributieverhoging niet nodig, resultaat nog net voldoende 

o Decharge verklaring kascommissie (Jos en Frank) 
o Wordt verleend door de vergadering 

o Benoeming Kascommissie: Jos wordt bedankt voor zijn bijdragen en Berry heeft 
aangegeven het stokje wel over te willen nemen. (Frank en Berry) 

 
3. Commissies (samenstelling & status). 

o Toernooicommissie (Vincent, Wim & Maarten) 
 Dubbeltoernooi in de herfst, aardige opkomst, gewonnen door Lars en Frank 
 Ouder-kind toernooi, 20 teams zeer geslaagd en lekker druk! 
 Clubkampioenschappen in Januari, winnaar bij de Senioren was Frank en bij de 

junioren Gilian Faas. Bij de senioren was de opkomst groot, voor het eerst in 2 
dagen, dit was geslaagd en volgend seizoen kijken we weer. Piet geeft aan dat 
het jammer was dat jeugd en senioren niet samen het toernooi speelden. 
Jeugdbezetting was ook minder dit jaar. 

 Afdelingskampioenschappen in januari, was weer zeer geslaagd en gezellig. 
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 Uitwisseling met de Brug, we zijn met 14 man in Apeldoorn geweest en heerlijk 

gespeeld aldaar. Volgend jaar zal dit weer in Westervoort zijn. 
 Er wordt geopperd om in mei 2014 een eindtoernooi te houden (Piet en Wim) 

 
o Feestcommissie (Hermien, Wim, Charl & Lydia) 

 Geen feest, dus weinig te melden. Wat later begonnen om wat anders te vinden 
dan anders. Via e-mail 2 opties naar leden gemaild. Er kwamen 17 aanmeldigen, 
7 voor de 1 en 8 voor de ander, en toen afgeblazen. Het geld dat hiervoor 
gereserveerd stond zal worden gebruikt voor het jubileum. 

o Jubileumcommissie (Maarten, Charl, Lars, Hermien, Wim en Lydia) 
 Ideeën verzameld, voorstellen zijn er. In Voorjaar 2x activiteit junioren en 1x 

activiteit senioren, in aug./september basisscholen jeugd en in sept. Open 
westervoortse kampioenschappen (incl. open invitaties) alles is nog globaal in 
november willen we een feestavond houden (oprichtingsmaand). Voor de 
seniorenavonden is het budget € 5.000,00. Extra reservering voor het jubileum 
of dit akkoord is. Vraag aan vergadering er moet € 1.750,00 voor feest bij.  
De vergadering gaat hiermee akkoord als er ook een eigen bijdrage van tussen 
de € 10,00 en € 20,00 gevraagd wordt. 
 

o Jeugdzaken (Bas & Maarten) 
 2 trainingsavonden, 2 teams in competitie, er is 1 deelnemer geweest aan de 

Gelderse kampioenschappen en de Beijenvoortbeker.  
  
4. Competitiezaken. 

o Mededelingen van de wedstrijdsecretaris Senioren (Vincent) 
 Najaar 6 teams, 2 teams kampioen, team 3 in 4e klasse en team 5 kampioen in de 

5e klas 
 Voorjaarscompetitite Westa 5 kampioen in de 5e klasse en team 4 is 

gedegradeerd. 
 Voor aankomend seizoen aantal afmeldingen: Ralf Vermeulen, Niek Koenders, 

Marc en Stephen stoppen, Piet Stevens stopt en Johan Witteveen.  
 2 nieuwe senioren Berry en Martijn starten.  
 Bezig met indeling, hier komt Vincent op terug. 

o Mededelingen van de wedstrijdsecretaris Jeugd (Frank) 
 Frank zet uiteen hoe het bij de jeugd is gelopen.  

 Najaar 3 teams, 1ste 1e klasse. 3e geworden 
 2e team 4e klasse 4e geworden 
 Beginners: 3e geworden 

 Voorjaar 1e team weggevallen 
 Westa 1 naar 2e klasse gegaan, 6e geworden 
 Westa 2 naar 4e klasse , 5e geworden (niveauverschil is groot) 
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5. Bestuurszaken.  

 Samenstelling: 
o Secretaris (Bas van Vliet) afredend maar herkiesbaar (Bas herkozen door ALV) 

 
Het bestuursoverzicht zie er dan zo uit: 
 

 
 

 
 
 
 
6. Kindervakantieweek  

 Woensdag 7 augustus 8.30 uur t/m 10.00 uur 
 Woensdag 7 augustus 13.00 uur t/m 14.30 uur 

 
De vraag is of mensen bereid zijn om te helpen. Velen melden zich aan! 
Er komt nog een mail met de vraag voor de KvW 
 

7. Seizoeneinde en seizoenstart 
 Einde seizoen: Vrijdag 28 juni 2013 
 Begin seizoen: Woensdag 14 augustus / Vrijdag 16 augustus  

 
8. Rondvraag 

 Charl vraag hoe we het beste een basischolen-toernooi kunnen aanvliegen…. wat kunnen 
we doen: volgend jaar basisschool toernooi organiseren, hoe kunnen we dit aanvliegen. 
Eerst brainstormen….zevenaar wellicht benaderen (Piet van Breukelen wordt geopperd) 

 Iedereen wordt bedankt voor de komst.  
 We sluiten af met een drankje!! 

 
Sluiting. 
 

 

Functie: Aftredend in jaar: Wie 
Jeugdzaken 2014 Maarten de Mol 
Voorzitter 2014 Peter Pennekamp 
Wedstrijdsecretaris SR. 2015 Vincent Aalders 
Wedstrijdsecretaris JD 2015 Frank van Aalten 
Penningmeester 2015 Charl van Kesteren 
Secretaris 2016 Bas van Vliet 


