
TOS Actief - Algemene Ledenvergadering 2017 - 30 november - Amsterdam 
 
Agenda: 
 

1. Notulen vaststellen: ALV 2016/2017 
2. Inleiding 
3. Stand ledenbestand en teams 
4. Wedstrijdzaken app 
5. Update commissies: Kantine en gebouw 
6. Stand bij de Jeugd 
7. Stand bij de Senioren 
8. Aftreedschema  
9. Urgente vacatures algemeen bestuur TOS Actief 
10. Financiën 
11. Stemmen: 4 items 
12. Rondvraag 
13. Borrel 

 
Notulen: 
 
De powerpoint zal op de website van TOS Actief gedeeld worden 
 
Aantal aanwezig leden/stemmen: 35 
 

1. Notulen ALV 2016 vastgesteld 
2. Pepijn licht het afgelopen jaar toe, zijn eerste jaar als voorzitter  
3. Wij tellen meer dan 800 KNVB leden en bijna 1100 leden in totaal 
4. Wedstrijdzaken-app instructie via alle mogelijke kanalen. Het vastleggen van de 

uitslagen is van cruciaal belang.  
5. Bas Bronnenberg licht stand van zaken gebouwcommissie toe: kantine, achterstallig 

onderhoud, elektra, en plannen voor volgend jaar.  
 
Floriaan licht de stand van zaken bij de kantinecommissie toe: activiteiten, 
assortiment, nieuwe kantinerooster, nieuw koffiezet-automaat, update kantine-
gebouw.  

a. De nieuwe vorm van het kantinerooster zal in januari en eind seizoen 
geëvalueerd worden, eind seizoen  

b. Het bestuur en de club in zijn geheel zal kijken naar hoe wij de bezetting van 
de club op doordeweekse dagen gaan invullen/oplossen.  

c. Het item van de combinatie met kantinedienst en bestuursdienst verdient 
verder aandacht. 

6. Ronald Klapwijk licht de stand bij de jeugd toe.  
a. Logistieke impact van de nieuwe spelvormen zal aandacht verdienen 
b. Aandacht voor de Rob Moerbeek per 1 januari 2018 zal stoppen, behalve met 

het trainen van de jongste jeugd. Marcel Beumkes en Fokke Rispens gaan 
taken van Rob overnemen.  

c. Rob geeft aan dat het verwelkomen van de jongste binnenkomers nog een 
grote taak zal blijven en hier is aandacht voor nodig.  

d. Er is een nieuw technisch jeugdplan opgesteld.  
e. 13 januari vindt ook weer de eerste wedstrijd van de jongste jeugd plaats.  
f. De JC vraagt aan de SC om te helpen bij het werven van trainers voor de 

jeugd onder de senioren  
7. Tess licht de stand bij de senioren toe 

a. Levering van materialen 2e lichting verwachten wij in december. 



b. Voor vragen roept Tess op om deze vooral aan de seniorencommissie te 
stellen.  

c. Pepijn licht de voorwaarden rondom een heren selectie-elftal.  
i. Technische denktank is de start.  

8. Vacatures binnen het bestuur en het kader, zeer urgent.  
9. Nieuwe kandidaten: 

a. Esther Kelderman - penningmeester 
b. Racha Fresen  - ledenadministratie 

10. Pepijn licht de financiën toe, ppt wordt gepubliceerd op de site 
a. Jim Odenhoven is de kascommissie en Guido de Rooij en Wouter Bethe gaan 

dit van hem overnemen. 
b. Jim Odenhoven geeft nog schriftelijk decharge  

Stemmen: 
11. Item 1: decharge over de financiële verslaglegging 

De ALV verleent decharge voor de financiële verslaglegging aan het bestuur op de 
voorwaarde dat de kascommissie schriftelijk hun decharge/goedkeuren nastuurt.  

12. Item 2: voorstel verhoging contributie 
a. Er zijn meer stemmen voor dan tegen, de contributieverhoging is 

aangenomen 
13. Item 3: voorstel om gebouwencommissie voorzitter toe te laten treden door het 

algemeen bestuur 
a. Aangenomen 

14. Item 4: eren van de leden 
a. Tom Fresen ere lid - aangenomen 
b. Sabina Steussy ere lid - aangenomen 
c. Ina Jansen  - lid van verdienste 
d. Wim Hoogstijn  - lid van verdienste 
e. Wim v/d Velde   - lid van verdienste 

15. Rondvraag 
a. Wim v/d Velde vraagt zich af bij hij zich moet afmelden, dit is de 

seniorencommissie, Tess neemt hier actie op.  
b. Wim v/d Velde vraagt om jaarlijks de wedstrijdsecretarissen te spreken en 

evalueren 
c. Rob stelt Abdelhak voor als lid van verdienste: aangenomen 

 
 
 

 
 
 


