
ALV 2015 – 10 november 2015 – TOS Actief – Amsterdam 
 

Aanwezig aantal leden: 
41 
 
Bestuur:  
Tom Fresen, Ruben van Loon, Kimm Henricks, Peter Odenhoven, Jacqueline van den Burg, 
John Schoonderwoert, Jesse Kuiper.  
 
Vergadering: 
 
Tom opent de vergadering. 
Zie presentatie voor inhoud (ook die van de senioren) 
Voorstel Kimm Henricks  à de ALV stemt in met haar aanstelling als PM. 
Voorstel Bertjan Schouten  à de ALV stemt in met zijn aanstelling als voorzitter JC. 
Voorstel voorzitter KC in algemeen bestuur (nu in de vorm van Patrick Moerbeek) 
    à de ALV stemt in met het betrekken van de voorzitter van 
        de KC in het bestuur.  
De leden opperen dat er dan graag ook aandacht gaat naar de overgang van de jeugd naar 
senioren mbt de barbezetting op de zondag. 
 
De financiën:  
De penningmeester licht de jaarcijfers toe.  
De kascommissie licht haar controle toe, en adviseert de ALV om decharge te geven aan de 
penningmeester. De ALV geeft decharge.  
Jasper treedt terug uit de kascommissie, Jim Odenhoven wil hem opvolgen. De ALV stemt in.  
 
Aftreedschema:  
Tom meldt wederom dat hij op de ALV 2016 daadwerkelijk aftreedt. Hij zou vanaf nu graag 
tot dat moment samen met een nieuwe voorzitter optrekken.  
Ook de overige posities worden besproken.  
 
Vacante posities worden genoemd.  
 
Ereleden: 
Het bestuur stelt voor om Peter Odenhoven en Henk Jansen erelid van TOS Actief te maken. 
De ALV stemt hier mee in.  
 
Rondvraag: 
 
Florian Vroom: 
Waar zijn alle bekers die boven op de bar stonden? 
 Gaan wij uitzoeken 
 
Ronald Klapwijk: 
Hoe zit het met de 4% contributieverhoging? 

Kimm en Peter lichten toe dat dit jaarlijks is. En dat het met het wegvallen van het 
geeltje van Odenhoven hard nodig is.  
De ALV stemt in met deze jaarlijkse verhoging.  

 
Vraag vanuit de leider van de D1 (Lie Lian Tan) 
Hoe zit het met de externe jeugdtrainers? Is dit een trend die doorzet, of gaan hier senioren of 
oudere jeugd ook invulling aan geven? Wat is hier het beleid, wie krijgen de trainers met een 
opleiding?  



Het beleid is dat ouders de teams trainen en zij kunnen hiervoor een opleiding vanuit 
de club krijgen. De overige ‘jongens’ die trainer zijn, die vinden dit leuk, en gaan in 
overleg met de TC een team trainen. De technische jeugdcommissie bekijkt hoe het 
technisch kader wordt ingezet.  

Henk wil graag het bestuur bedanken voor hun inzet.  
 Dank.  
 
Wij sluiten de vergadering 
 
Rondleiding door de nieuwbouw 


