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Algemene Ledenvergadering van TTV Westa d.d. 18-05-2015 
 

Voor de opening van de vergadering wordt er stilgestaan door de ALV bij het overlijden van 
Rob Borkus. Er wordt 1 minuut stilte in acht genomen. 
 

De voorzitter (Jan Gerretzen) opent de vergadering. Het valt erg op dat er helaas maar 10 

mensen aanwezig zijn (dit is INCLUSIEF bestuur). 

 

Aanwezig: Vincent Aalders, Frank van Aalten,  Jan de Deugd, Jan Gerretzen, Berry 

Heijneman, Charl van Kesteren,  Maarten de Mol, Cor Stellaard, Piet Stevens en Bas van Vliet  

 

Afgemeld: Wim en Lydia van Brink, Hermien Ordelman, Wil Stevens, Jos ter Horst, Lars 

Vermeulen. 

 

1. Bestuurszaken 

o Aftredend en herkiesbaar zijn: Vincent, Frank en Charl. Allen herkiesbaar. Er zijn geen 

tegenkandidaten. Allen worden herkozen door de vergadering. Frank voor 1 jaar dan is 

de lijst weer zo dat 2 functies per jaar aftredend zijn. 

 

o Het bestuursoverzicht ziet er dan zo uit: 

 

 

 

 

2. Notulen. 

o  Vraag Piet: Wanneer wordt het scholentoernooi georganiseerd? 

 Maarten geeft aan dat dit januari 2016 zal worden. 

 

Notulen worden hierna door de ALV goedgekeurd. 

 

3. Het financieel jaaroverzicht 2014 en de begroting 2015. 

o Toelichting op de financiële stukken door Charl 

o Ander jaar dan andere jaren i.v.m. jubileum 

o Goed resultaat (zonder jubileum is zeer positief uitgevallen door meer subsidie 

en groei bij de jeugd)  

o Van het budget van het jubileum is ook € 750,00 overgebleven. Deze blijft in de 

reservering zitten 

o Balans: We zitten prima qua financiën. De bestemmingsreserves zijn wel hoog, 

en het is wel verstandig om hier een aantal tafels van aan te schaffen. 

Functie: Aftredend in jaar: Wie 

Secretaris 2016 Bas van Vliet 

Wedstrijdsecretaris JD 2016 Frank van Aalten 

Voorzitter 2017 Jan Gerretzen 

Jeugdleider 2017 Maarten de Mol 

Penningmeester 2018 Charl van Kesteren 

Wedstrijdsecretaris SR. 2018 Vincent Aalders 
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o Begroting: We hebben als bestuur besloten om de tafels die aan vervanging toe 

zijn te vervangen. Dit zal in 2015 gaan plaatsvinden. Piet merkt op dat deze wel 

via de afschrijvingen op de begroting moeten komen en niet in een keer. 

Aangegeven door Piet en Jan de Deugd wordt ook dat dit voor de shirts zou 

kunnen. Besloten wordt dat dit wel voor de tafels gaat gebeuren en dat deze 

worden  afgeschreven in 4 jaar. 

o Wieleman heeft de subsidie teruggeschroefd voor alle verenigingen die zij 

sponsoren. 

o Besloten wordt dat op de balans de reserve gesplitst wordt en dat er ook een 

activiteitenreserve komt welke voor het jubileum (60 jaar) en eventuele andere 

activiteiten gebruikt kan worden. 

o Besloten wordt dat er elk jaar € 750,00 gereserveerd wordt voor het jubileum in 

de activiteitenreserve en het overgebleven bedrag van het huidige jubileum. 

o Decharge verklaring kascommissie (Berry en Jos) 

o Wordt door Bas voorgelezen en onder applaus verleend door de vergadering 

o Benoeming Kascommissie: Berry wordt bedankt voor zijn bijdrage en Jan de Deugd 

heeft aangegeven het stokje wel over te willen nemen. (Jos en Jan de Deugd) 

 

4. Commissies (samenstelling & status). 

o Toernooicommissie (Vincent, Wim, Maarten en Charl) 

 Ouder-kind toernooi met 24 teams en dat was wel het maximum voor het 

toernooi. 4 poules van 6 teams en dat was een zeer geslaagd toernooi.  

 Op 4 januari zijn we met 8 senioren naar de afdelingskampioenschappen in 

Nijmegen geweest. Alleen Jan de Deugd kwam tot de achtste-finales.  

 Op 18 Januari waren de clubkampioenschappen voor de senioren met 17 

deelnemers. C-poule gewonnen door Cor, B-poule door Nico-Jan en 

Clubkampioen Bas. 

 De uitwisseling met de Brug was met 12 deelnemers in Apeldoorn. Helaas was 

dit de eerste editie die we verloren. 

Ook met de jeugd zijn we naar Apeldoorn gegaan (een dag later) met 10 

deelnemers. Hier was de eindstand van 26-24 voor de Brug. 

 Dubbeltoernooi gespeeld met 11 teams waarvan 6 jeugdspelers. De winnaars 

waren Lars en Vincent. 

 De samenstelling wordt gewijzigd. Wim heeft aangegeven hier uit te willen 

stappen. Maarten en Vincent gaan met zijn tweeën door.  

 

 

o Feestcommissie (Hermien, Wim, Charl & Lydia) 

 Niets georganiseerd vanwege jubileumactiviteiten. 

 Alleen Charl blijft in deze commissie. Jan Gerretzen en Cor geven aan om in de 

commissie plaats te nemen.  
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o Jubileumcommissie (Maarten, Charl, Lars, Hermien, Wim en Lydia) 

  Met de jeugd zijn we gaan karten en gaan BBQ-en. Het basisscholentoernooi 

zal worden gehouden in januari 2016. We staan nu met het basisscholentoernooi 

op de vaste kalender zodat dit elk jaar terug komt (mits de eerste editie ons 

bevalt) 

 Jubileumcommissie wordt daarmee opgeheven. 

 

o Jeugdzaken (Bas & Maarten) 

 Kleine toename aantal jeugdleden. Komt door nieuwe groep van 6 t/m 9 jaar, 

deze groep bestaat nu uit 4 jeugdleden. 

 Experiment om de woensdagavond te verlengen zodat ook de senioren kunnen 

spelen van 20.00 uur t/m 21.00 uur. Jeugd blijft ook vaak nog even (ongeveer de 

helft) 

 Gelderse kampioenschappen met de jeugd: 10 kinderen waren hier bij.  

 Gespeeld tegen de Brug zoals door Vincent al verteld. 

 Aan het einde van het seizoen willen we nog een BBQ organiseren. 

 Incidenteel zou Berry wel willen coachen. 

  

5. Competitiezaken. 

o Mededelingen van de wedstrijdsecretaris Senioren (Vincent) 

 Najaar 2014: 5 teams in competitie. Waarvan Westa 1 kampioen geworden is in 

de 2-de klasse. Voor het eerst in 30 jaar weer een team in de 1-ste klasse. Bij de 

andere teams is Westa 4 gedegradeerd. Maar doordat Westa 3 wegvalt blijven 

zij in dezelfde klasse. 

 Voorjaar 2015 met 4 teams: Westa 1 gedegradeerd, Westa 2, 2-de geworden 

Westa 3 en 4 in middenmoot. 

 Najaar 2015 zouden er weer 4 teams moeten zijn, maar nog niet helemaal zeker. 

Rein heeft net als Bram aangegeven dat hij wel bij de senioren zou willen 

spelen. 

 Plastic bal zal in januari 2016 geïntroduceerd worden. 

 

o Mededelingen van de wedstrijdsecretaris Jeugd (Frank) 

 Frank zet uiteen hoe het bij de jeugd is gelopen.  

 Najaar 4 teams, 2x 2e klasse (beide 4e), 1x 3e klasse (4e klasse en werden 

6e) en 1x beginners (kampioen) 

 Voorjaar 3 teams, 1e in 2-de klasse (3e geworden) 2e en 3e team in 4-de 

klasse, 1 team kampioen en de andere werden 3e.   

 Wanneer een team kampioen wordt krijgen ze vanaf nu een beker als 

aandenken. 
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6. Kindervakantieweek  

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

hiervan. 

 

7. Rondvraag 

 Lars wil graag dat de Facebookpagina vermeld wordt en dat deze zo goed bijgehouden 

wordt. We zitten ook op twitter! 

 Charl: Jammer dat er zo weinig leden zijn, maar Charl wil graag een applaus voor Jan 

voor een zeer succesvol eerste jaar als voorzitter. En een bedankje voor Vincent omdat 

het wedstrijdsecretariaat zo goed geregeld is. 

 Piet vraagt een applaus voor het gehele bestuur. 

 Bas geeft Piet een presentje vanwege het lintje dat hij heeft mogen ontvangen. Namens 

het bestuur was Bas op die dag aanwezig. Helaas ging een presentje die dag niet lukken 

maar deze is niet minder gemeend! Van harte gefeliciteerd Piet!! 

 Bas bedankt Jos met een presentje, helaas is Jos er niet maar Jan zal het presentje 

afleveren 

 Bas bedankt Frank en Maarten voor al hun inspanningen voor de jeugd. 

 Jan bedankt de aanwezigen op de vergadering en deze wordt afgesloten met een drankje. 

 

Sluiting. 
 

 


