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• Tom geeft een update van de status van de nieuwbouw en betreffende punten van 
aandacht zoals de kosten 

• Het bestuur licht toe dat er besloten is om alleen nog via PIN betalingen in de kantine 
te accepteren dit ivm de veiligheid en inbraakgevoeligheid.  

• Er wordt aandacht aan de onrust rondom kunstgras gegeven en toegelicht hoe TOS 
hier mee om gaat.  

• De huidige teams en ledenaantallen worden besproken, en er wordt aangegeven dat 
met de bijna 800 leden de maximale capiciteit bijna bereikt is (alleen op zondag nog 
wel plek). Het plan is wel ruimte vrij te houden voor de aankomende jeugd (nu zijn er 
vier O19 teams) 

• Het TJC wordt besproken en voor 2017 staat op de agenda om samen met bestuur en 
TJC verdere invulling aan het voetbal-beleid wordt gegeven.  

• De financiën worden toegelicht en de kascommissie geeft advies aan de leden om 
akkoord te gaan met de begroting en financiële stukken  

o De leden nemen dit advies over en geven decharge aan de penningmeester en 
bestuur.  

• De nieuwe tariefstructuur van de velden wordt toegelicht en besproken 
• Walking football wordt kort toegelicht en besproken 

 
• Er wordt toegelicht dat wij vanaf 2017 naar een nieuwe kledingleverancier 

overstappen (hier wordt nog uitgebreid over gediscussieerd. Besloten wordt dat het 
bestuur de definitieve beslissing neemt, maar het staat leden vrij hun suggesties te 
laten weten) 

o Daarnaast zullen alle teams en leden vanaf seizoen 2017-2018 zelf hun 
kleding moeten aanschaffen  

§ M.u.v de heren zaterdag 1  
• De jubilarissen worden genoemd 
• De nieuwe commissies worden genoemd  
• Tess de Bree stelt zich voor als kandidaat voorzitter van de seniorencommissie.  

o De leden gaan akkoord met de aanstelling van Tess. 
• De kandidaat voorzitter, Pepijn Smits, stelt zich voor 

o Het bestuur vraagt de leden om akkoord te gaan met de aanstelling van 
Pepijn 

o De aanwezige leden gaan allen akkoord en Pepijn volgt vanaf 1-1-2017 Tom 
Fresen op als voorzitter 

• Het aftreedschema wordt toegelicht 
• Telling: ongeveer 40 leden. Rondvraag: geen nieuwe vragen. 
• We sluiten de vergadering met een borrel 

 
 
 


