
        Notulen 
 

 Overleg: Algemene ledenvergadering Locatie: Online - Teams 

Datum: 26 november 2020 Tijd: 20:00 – 22:00 uur  
    

Aanwezig 
bestuur: 
 
Aanwezige 
leden:  

R. Fresen (ledenadministratie), T. Obrien-Coker (secretaris), M. Odenhoven 
(kantinecommissie), B. Bronnenberg (gebouwen), H. Hoppenbrouwers 
(jeugdcommissie), M. van den Eijnden (voorzitter), R. van Loon (wn. 
Seniorencommissie) en J. Bergkamp (penningmeester).  
 
+- 25 leden aanwezig 
 

 
1) Opening/vaststelling agenda  

Menno opent vergadering om 20.05 uur. Aangezien de ALV digitaal wordt gehouden worden de 
spelregels voor het goed laten verlopen van de vergadering kort uitgelegd.   
 

2) Notulen ALV 
Notulen worden zonder enig tegenreactie vastgesteld. 
 

3) Seizoen 2019/2020 
Menno neemt ons aan de hand van diverse plaatjes mee in wat achteraf gezien een bewogen 
seizoen was. Na de ALV 2019 is een hoop gebeurd ,met als dieptepunt de corona uitbraak en het 
voortijdig moeten eindigen van het seizoen. Ondanks corona hebben we het seizoen toch 
voetballend kunnen eindigen. Het nieuwe voetbalseizoen zijn we gestart met een nieuw 
kunstgrasveld. Helaas afgelopen seizoen afscheid moeten nemen van een drietal tossers: Pepijn 
Smits (oud-voorzitter), Joop Franken (oud-bestuurslid) en Loek Joren (vader van aanvoerder van 
de zaterdag 1).  
 

4) Stand ledenbestand en teams 
Rascha deelt op de sheet wat de stand van zaken is ten aanzien van het aantal leden. Er is een 
lichte stijging van leden, dit komt met name door de groei bij de jongste jeugd. 
 

5) Update commissies 
a) Jeugd 

Hans licht de ontwikkelingen in de jeugdafdeling toe. Aantal teams springen eruit, JO16-1 
speelt landelijk en JO9-1 speelt hoofdklasse. In de voorjaarscompetitie is er tot nu toe één 
kampioen: de jo12-1.  
Voor de toekomst zijn we bezig met het investeren in de kwaliteit van de jeugdafdeling. Doel 
is om plezier te vergroten binnen de jeugdafdeling en de samenwerking tussen de TJC en de 
trainers te intensieveren. Om dit allemaal te bereiken is het van belang dat het 
vrijwilligersbestand verder wordt uitgebreid, dit is randvoorwaardelijk. Daarnaast is het 
streven om een technisch jeugdsbeleidsplan op te stellen. Daarnaast zijn er nog een aantal 
vacatures binnen het jeugdbestuur.  

b) Senioren  
Thomas ligt de ontwikkelingen bij de senioren toe. Het eerste elftal kende een sterke start 
van het seizoen 2019/2020, wat helaas werd gevolgd door een mindere fase. Uiteindelijk 
stond het team op de 7de plaats toen de competitive werd beeindigd. Het huidige seizoen 
startte het eerste elftal sterk met overwinningen in de beker, helaas was de seizoensstart 
teleurstellend met 1 punt uit 3 wedstrijden. Het team is versterkt met veel spelers van 
buitenaf, dit past niet in het 2+1 beleid. Het hoofdbestuur zal in het vervolg meer betrokken 
zijn bij de ontwikkelingen rondom het eerste elftal.  
Een aantal seniorenteams stonden op ‘pole position’ om in 19/20 kampioen te worden. De 
zaterdag 2, zaterdag 3 en vrouwen 1 stonden er goed voor. Voor het seizoen 20/21 valt op te 
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merken dat de zaterdag 2 de stap heeft gezet naar de nieuwe landelijk <23 competitie. Hoop 
en wens is dat het team in de toekomst aansluit bij de zaterdagselectie. Tot slot is het aantal 
seniorenteams gelijk gebleven. Helaas heeft de zondag 2 ons verlaten, hiervoor is 
teruggekomen de nieuwe zaterdag 5.   

c) Kantine  
Mike licht de ontwikkelingen toe. De kantinecommissie is flink aangesterkt door spelers van 
de zondag 2, helaas zijn een aantal leden uit de jeugd afgezwaaid. Hulp vanuit senioren 
zaterdag en jeugd is altijd gewenst. Daarnaast is de wens om verder te professionaliseren. 

d) Gebouw 

Bas licht de ontwikkelingen toe. Het gebouw staat er goed voor. Complimenten voor 

onderhoud vanuit gemeente. Ondanks minder voetbal en gebruik toch nodig om schoon te 

blijven maken. In 2021 worden de vloeren van de douchten oudbouw vernieuw. Verzoek aan 

alle leden die een tag hebben om deze bij de hoofdentree te updaten.  

 

6) Financiën  
a) Verslag 2019-2020 

Menno licht de financiën toe. Eerst winst- en verliesrekening . Door corona is het anders 
gelopen. Uiteindelijk toch €1500 positief. Baten vallen uiteindelijk tegen, gelukkig ook minder 
lasten. Wordt niet op details ingegaan. Complimenten aan vrijwilligers die van vergoeding 
afzagen.  
Baten en lasten worden kort toegelicht. Het aantal baten geven vertekend beeld, sommige 
zijn niet goed geboekt. Tegenvallers zijn geen subsidie uit BOZA en weinig kantine inkomsten. 
Wel tegemoetking vanuit Covid fonds gekregen. Toevoeging Peter Odenhoven: eerste balans 
sinds 6 jaar zonder obligaties.  

b) Verslag kascommissie  
De kascommissie is tevreden dat alles goed is aangeleverd en dat ondanks deze tijd de club 
er goed voor staat. Kascommissie verleent decharge. Ledenvergadering gaat akkoord. 
Matthijs van Kamerijk vervangt Wouter Bethe in de kascommissie. Het bestuur wordt 
decharge verleend.  

c) Begroting 2020 – 2021 

Menno licht de lasten toe. Begroting is lastig te maken door Corona. Verwachting is dat 

kosten voor techniektraining voor de jongere jeugd hoger zal zijn. Verwachting is minder 

kosten voor electra en water, beveiliging minder omdat er geen camera's nodig zijn. Wel 

hogere kosten voor onderhoud gebouw. Verwachting is dat accomodatiekosten omhoog 

gaan, vraag is of dit doorgaat. Geen lasten voor jeugdkamp omdat het niet door is gegaan. 

Onduidelijk is hoeveel kosten we maken voor de kantine, aanname is 40%. Onduidelijk is wat 

de TASO vergoeding wordt uitgekeerd. Verwachting voor komend seizoen is een positief 

resultaat, maar blijft onzeker en afhankelijk van diverse factoren.  

Tot slot geeft Menno aan dat in de loop van het seizoen gekeken wordt naar de contributie 

van dit seizoen en een eventuele teruggave of andere vorm van compensatie. Reden is dat 

een aantal leden hebben gevraagd om een teruggave. Een en ander is afhankelijk van of, en 

zo ja, wanneer de competitive wordt hervat.  

d) Contributie 2020 – 2021  
Contributie wordt verhoogd alleen met inflatie. Dit is 2%, omdat we hele bedragen willen 
incasseren wordt de contributie voor alle leden met €5 verhoogd. Leden gaan akkoord. 
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7) Bestuurswisselingen  
Menno licht de bestuurswisselingen toe. Benadrukt dat de functie van voorzitter 
seniorencommissie vacant is. Nieuwe bestuursleden worden kort voorgesteld. Rob Moerbeek 
vraagt waarom geen tweede penningmeester. Menno geeft aan dat dit vooralsnog niet nodig is. 
Leden gaan akkoord. Verder dankt Menno Bertjan Schouten, Esther Kelderman en Floriaan 
Vroom voor hun diensten als respectievelijk jeugdvoorzitter, penningmeester en voorzitter 
kantinecommissie. 
 
 

8) Toekomst TOS 
Onzekerheid over het vervolgen van het seizoen blijft, maar ondertussen blijven een hoop 
mensen hun best doen voor de vereniging.  Vanaf vrijdag 27 november mogen de senioren weer 
trainen in groepjes van 4. Druk op trainingsblokken zal blijven gezien groei van de  
buurverenigingen. In 2022 wordt TOS 110 jaar. Verder geeft Menno een korte toelichting op TOS 
2.0, met als doel het toekomstbestendig maken van de vereniging. 
 

9) Rondvraag 
Er is geen rondvraag 
 

 

Menno sluit de ALV om 21.20 uur 
 
 
 
 

 
 

 
 


