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Verslag / notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019 van TOS Actief 
 
Datum: 21 november 2019 
Locatie: kantine T.O.S.-Actief 
 
 
Vaststelling aantal aanwezige leden: 45 
 
Agendapunt 1: leden 

- Stand van het ledenbestand toegelicht door Rascha 
 
Agendapunt 2: jeugd 

- Jeugd update door Bertjan voorzitter jeugdcommissie 
- Update van de stand bij de technische jeugdcommissie door Ronald Klapwijk 

Er zijn bij de TJC-meiden 2 vacatures en hulp is nodig 
 
Agendapunt 3: senioren 

- Thomas geeft een update van de stand van zaken bij de senioren heren en dames 
- En een extra toelichting op hoe de heren zaterdag 1 nu draait, dit gaat goed en er is 

goede hoop op continuering in het volgende seizoen 
 
Agendapunt 4: Kantine commissie 

- Floriaan licht als voorzitter van de kantine commissie toe 
- Aftreedschema wordt besproken 
- Een mailing mbt niet opkomen daging bij een kantine-dienst en het afsluiten wordt 

toegelicht 
- De nieuwjaarsreceptie wordt dit jaar door JO-19 georganiseerd 

 
Agendapunt 5: vrienden van TOS 
 
Agendapunt 6: gebouw commissie  

- Update en toelichting door Bas als voorzitter gebouw commissie 
- Stand van zaken onderhoud en beheer 

 
Agendapunt 7: velden door Tom Fresen 

- Nieuw kunstgrasveld 2 
- Kunstgras veld 1, voorlopig niet 

 
Agendapunt 8: Financiën  

- Esther als penningmeester licht het jaarverslag 2018-2019 toe 
 
Agendapunt 9: Kascommissie 

- Het advies van de kascommissie aan de aanwezige leden is het bestuur decharge te 
geven van voor het jaarverslag.  

- In 2020 zullen Wouter Bethe en Mike Odenhoven de kascommissie invullen 
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Agendapunt 10: contributie huidig seizoen 

- Esther licht toe 
- Verhogen met absolute bedragen 
- 35+ vindt de ALV te laag 
- De ALV is akkoord met het contributievoorstel 

 
Agendapunt 11: Begroting 2019-2020 

- Esther licht de begroting toe  
- Er zijn geen vragen vanuit de ALV 

 
Agendapunt 12: samenstelling bestuur 

- Menno van den Eijnden stelt zich voor als kandidaat-voorzitter 
- De ALV stemt in met Menno als voorzitter.  
- De zoektocht naar een secretaris als vervanging van Ruben gaat door 

 
Agendapunt 13: Rondvraag 

- Wim v/d Velde uit zijn zorgen over de invulling en continuïteit van de 
bestuursdiensten in het weekend 

- Jan Dirk Zwaag wil initiatief nemen om leden hulp te vragen op specifieke rollen  
 
Einde met een borrel  
 


