Ledenvergadering TOF.
Woensdag 13 maart 2013, 19.30 uur.

Verslag jaarvergadering TOF 13 maart 2013.
Aanwezig 32 leden.
7 leden hebben bericht van verhindering doorgegeven.
1. Opening en mededelingen door voorzitter Frank Gort.
Frank heet ieder welkom op deze 27e jaarvergadering.
Hij bedankt John Lips, omdat we weer gebruik mogen maken van de kantine van het Mencia
de Mendoza.
Hij meldt, dat bestuurslid Margriet van Brummelen aftreedt als bestuurslid. Ronald van der
Stoep heeft zich verkiesbaar gesteld. Hier komen we later op terug.
Verder geeft hij een verkort overzicht van wat we deze avond gaan bespreken.
Henk Bakker heeft een aanvulling voor de agenda, nl. start van een seniorenclub. Dit komt
terug bij de rondvraag.
2. Verslag Ledenvergadering 12 maart 2012.
Er zijn geen opmerkingen.
3. Ledentalontwikkeling 2012 door penningmeester Kees Koek.
Kees presenteert de ledentalontwikkeling in 2012. Het ledental per 31-12-12 was 110, per
13-3-13 zijn het er 132.
Grote groei is met name te danken aan de opstartgroep.
We hebben 75 mannelijke leden en 57 vrouwelijke..
4. Financieel jaarverslag 2012.
Kees Koek heeft, voor de liefhebbers, op papier de jaarrekening 2012 en de begroting 2013.
Via een beamer-presentatie geeft hij een toelichting. Uit de balans blijkt, dat we het
sponsorgeld van 2012 nog niet hebben ontvangen, dit komt omdat de sponsornota’s pas in
2013 gemaakt en verstuurd zijn. De reservering voor het jubileumfeest is vrij gevallen.
5. Begroting 2013.
Doordat we meer leden hebben, zal er ook meer contributie binnen komen. Het is dit jaar de
bedoeling dat de kerstcross gehouden wordt. De kosten en opbrengsten zijn in de begroting
opgenomen.
Er zijn geen vragen/opmerkingen over de jaarrekening/begroting.

6. Verslag Kascontrolecommissie 2012.
De kascontrole-commissieleden 2012, Thijs van Tilburg en Henny Calsberg, hebben de
penningmeester Kees Koek hun goedkeuring gegeven voor zijn keurige werk.
Kees wordt hartelijk bedankt voor het vele financiële werk, incl. het bijhouden van het
ledenbestand.

7. Verkiezing kascontrolecommissie 2013
Als kascontrole-commissieleden 2013 geven zich op Jan Geerts en Ad van de Corput.
Pauze
Tijdens de pauze is er een presentatie van Chantelle Kompier inz. voeding en sporten.
8. Bestuursverkiezing.
Margriet heeft aangegeven haar functie binnen het bestuur niet meer te kunnen combineren
met haar drukke werkzaamheden. Zij treedt af.
Ronald van der Stoep heeft zich kandidaat gesteld. Verder zijn er geen aspirant
bestuursleden gemeld.
Ronald stelt zichzelf voor en geeft aan met name ervaring en kennis te hebben van
commercie/promotie en de organisatie van bijzondere gebeurtenissen.
Er zijn geen tegen stemmingen, Ronald wordt welkom geheten in het bestuur.
9. Rondvraag.
 Henk Bakker vraagt of het mogelijk is een seniorengroep op te starten die overdag
kan trainen. Hij heeft rondvraag gedaan bij de leden of hier intresse voor is en dat
blijkt zo te zijn. Zijn verzoek aan het bestuur is om te bekijken of het mogelijk is om
een daggroep op te starten.
Bestuur geeft aan dit te zullen inventariseren en uit te zoeken of er een mogelijkheid
is.
Van de aanwezige leden zijn er 7 mensen die interesse hebben in een dagtraining.
 Kees vraag de aanwezige leden om een machtigingsformulier in te vullen voor een
automatische incasso van de contributie. Bij de nieuwe leden wordt dit meteen
geregeld, bij de bestaande leden wordt het stapsgewijs ingevoerd. De mensen
moeten wel zelf de automatische overschrijving stop zetten.
 Peter van hooijdonk vraagt waarom het zo lang duurt voordat de nieuwe web site in
de lucht komt. Rudy legt uit dat hij moeilijkheden heeft gehad met de technische kant
van het bouwen van een site. Peter van Zundert heeft zich nog niet zo lang geleden
aangemeld om te helpen en nu zit er schot in de zaak. Ze zijn bezig met de conversie
een precieze planning is niet te geven. Maar er wordt druk aan gewerkt.
Peter vraagt of het mogelijk is om op de huidige weg site te melden wat de stand van
zaken is.
 Vorig jaar is er geen weekend geweest maar een feest. Peter van Hooijdonk vraagt
het budget te herzien. 20 jaar geleden van het budget Fl. 1000,00 nu 1000,00 euro,
maar dat is niet toereikend. Verzoek is om het budget te sparen en 1x per 2 jaar een
weekend te mogen organiseren voor 2000,00 euro.
Het bestuur stelt dat het budget 1000,00 euro per jaar is en dat dit niet alleen voor de
weekenden opgemaakt dient te worden. Het bestuur geeft de voorkeur om eens in de
zoveel tijd een feest te hebben, omdat dit door meer leden bezocht wordt. Als je het
budget alleen voor weekenden gaat gebruiken, dan heeft een te beperkte groep van
de club hier profijt van. Afgesproken wordt wel dat er `gespaard` mag worden. Als
niet het totale budget opgaat aan een feest, dan mag het restant het jaar daarop
gebruikt worden voor een weekend.
Het voorstel is om een maximum bedrag per lid vast te stellen in plaats van een
maximaal totaal budget.
 Peter mist bij de huidige loopshirts de plaatsnaam van de vereniging. Voor
toekomstige shirts moeten we in de gaten houden dat er `BREDA`op komt te staan.
 Adri de Bruijn vraagt of de oude shirtjes nog steeds omgeruild mogen worden, dat
mag.



Hans van Dijk vraagt of de notulen van de bestuursvergadering gepubliceerd mogen
worden. Bestuur geeft aan dat deze beperkt gepubliceerd mogen worden. Dit wordt
opgenomen bij de nieuwe web site.

10. Sluiting.
Voorzitter Frank Gort bedankt ieder voor zijn komst. John Lips wordt nogmaals bedankt voor
de goede zorgen in het Mencia.

