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Algemene Ledenvergadering van TTV Westa d.d. 12-05-2014 
 
 
 

De voorzitter (Peter Pennekamp) opent de vergadering. Iedereen wordt van harte welkom 

geheten. Quorum is gehaald (18 man aanwezig): 

 

Vincent Aalders, Frank van Aalten, Wim van Brink, Lydia van Brink, Jan de Deugd, Roel 

Dolman, Jan Gerretzen, Berry Heijneman, Charl van Kesteren, Nico Jan Koenders, Maarten de 

Mol, Peter Pennekamp, Cor Stellaard, Piet Stevens, Wil Stevens, Lars Vermeulen, Bas van 

Vliet en Jos ter Horst. 

 

 

1. Bestuurszaken 

o Peter Pennekamp is aftredend en niet herkiesbaar. Jan Gerretzen heeft zich voor deze 

functie verkiesbaar gesteld. Jan wordt door de vergadering verwelkomd als nieuwe 

voorzitter. Jan zit ook direct de vergadering voor. 

o Maarten de Mol is herkiesbaar als Jeugdleider, de vergadering stemt hier mee in. 

 

o Het bestuursoverzicht zie er dan zo uit: 

 

 

 

 

2. Notulen. 

o  Geen vragen over de notulen van 2013. Deze worden door de ALV goedgekeurd 

 

3. Het financieel jaaroverzicht 2013 en de begroting 2014. 

o Toelichting op de financiële stukken door Charl 

o Resultaat: 2013 is € 830,00 in de min. Dit komt door een extra reservering voor 

het Jubileum. 

o Balans: ziet er prima uit. We hebben nog een aardig bedrag op de rekening, 

maar deze zullen tijdens ons jubileumjaar worden aangesproken 

o Begroting: klein verlies van € 200,00 voor het komende jaar. Er is geen reden 

voor wijzigingen in de contributie aangezien onze reserves op orde zijn 

o Decharge verklaring kascommissie (Frank en Berry) 

o Wordt door Bas voorgelezen onder applaus verleend door de vergadering 

o Benoeming Kascommissie: Frank wordt bedankt voor zijn bijdrage en Jos heeft 

aangegeven het stokje wel over te willen nemen. (Jos en Berry) 

 

Functie: Aftredend in jaar: Wie 

Wedstrijdsecretaris SR. 2015 Vincent Aalders 

Wedstrijdsecretaris JD 2015 Frank van Aalten 

Penningmeester 2015 Charl van Kesteren 

Secretaris 2016 Bas van Vliet 

Voorzitter 2017 Jan Gerretzen 

Jeugdleider 2017 Maarten de Mol 
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4. Commissies (samenstelling & status). 

o Toernooicommissie (Vincent, Wim & Maarten) 

 Dubbeltoernooi op 25 oktober in de herfst, aardige opkomst (10 teams), 

gewonnen door Bas en Lars (B-poule gewoon door Cor en Jan) 

 Ouder-kind toernooi (13 december), 20 teams zeer geslaagd en lekker druk! 

 Clubkampioenschappen, 18 deelnemers, voorrondes in de ochtend, middag met 

3 poules van 6 personen. Winnaar van de A-poule was Bas van Vliet 

 Afdelingskampioenschappen in januari, was weer zeer geslaagd en gezellig daar 

waren we met 9 personen. Met als resultaat dat Bas en Vincent in de finale van 

het dubbel kwamen. 

 Uitwisseling met de Brug, op 24 januari bij ons, we hebben 15 tegen 15 gespeeld. 

Uiteindelijk hebben we de Brug verslagen voor de derde keer op rij, Vincent geeft 

aan dat ze wel steeds sterkere spelers opstellen..   

 Samenstelling van de TC blijft hetzelfde 

 

o Feestcommissie (Hermien, Wim, Charl & Lydia) 

 Geen feest i.v.m. niet kunnen huren van het Café, Feestcommissie zal niet nodig 

zijn komend jaar ivm jubileum. 

 

o Jubileumcommissie (Maarten, Charl, Lars, Hermien, Wim en Lydia) 

 Eerste activiteit is geweest. Dat was de huifkarrentocht. Er was een hele hoge 

opkomst en zeer positief door iedereen ontvangen. 24 mei zal voor de jeugd de 

activiteit zijn en daar zijn al zeer veel aanmeldingen voor. Het scholentoernooi 

zal naar volgend jaar gezet worden. Dit is aangeraden door TTV Zevenaar, dit is 

de periode om de scholen mee te krijgen. De dag zal een zaterdag zijn. Er moet 

4 en 5 maanden van tevoren begonnen worden met de voorbereidingen. In 

september de open Westervoortse kampioenschappen. 

 

o Jeugdzaken (Bas & Maarten) 

 1,5 week geleden naar het Gelredome geweest. Op woensdagmiddag met 10 

kinderen geweest en het was zeer geslaagd. 24 mei zal voor hen de grote 

activiteit zijn. 

 Gelderse Kampioenschappen met 7 man, Een speler kampioen geworden. 

 Clubkampioenschappen gespeeld met 10 kinderen. Bram was de kampioen. 

 Aantal jeugdleden zit op 20 op dit moment 

  

5. Competitiezaken. 

o Mededelingen van de wedstrijdsecretaris Senioren (Vincent) 

 Najaar: 5 teams, geen kampioenen maar ook geen degradanten  

Voorjaar: 5 teams, geen kampioenen maar ook geen degradanten 

 Geen boetes.  
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 Nieuwe indeling voor najaar 2014 komt nog (doorgeven voor 15 juni), begint in 

week 38. Een vrije week en eindigt laatste week november. 

 Mochten er nog wensen zijn voor het spelen op bepaalde dagen dan dit graag 

even mailen naar Vincent. 

o Mededelingen van de wedstrijdsecretaris Jeugd (Frank) 

 Frank zet uiteen hoe het bij de jeugd is gelopen.  

 Najaar 2 teams, 2 teams in de 4e klasse 

 1e team kampioen 

 2e team 2-de geworden 

 Voorjaar 1 extra team 

 Westa 1 weer kampioen (gaat naar 2e klasse) 

 Westa 2  is 2-de geworden 

 Westa 3 is 2-de geworden 

 

6. Kindervakantieweek  

 Nog niets gehoord, maar Bas zal iedereen mailen als er iets bekend is over de planning 

hiervan 

 

7. Rondvraag 

 Frank oppert om de materialen te controleren en of en waar deze vervangen moeten 

worden en alles weer netjes te maken. Dit zal gecontroleerd worden. 

 Bas bedankt Jos voor zijn aanwezigheid op zaterdag, een enorme steun voor Maarten en 

Frank en dan ook nog in de kascommissie! Jos krijgt een presentje van de vereniging.  

 We sluiten af met een drankje van de vereniging. 

 

Sluiting. 
 

 


