CONVOCATIE
ONLINE ALGEMENE LEDENVERGADERING LTV Breukelen
op

maandag 1 maart 2021 om 20.00 uur

Dit jaar zal de ALV niet plaatsvinden in het tennispaviljoen maar organiseert het tennisbestuur
een ONLINE meeting. Door de tijdelijke Corona-spoedwet is het bestuur hiertoe gerechtigd.
Indien je problemen hebt met deze digitale ALV, neem dan contact op met de secretaris.


Meld je aan voor de algemene ledenvergadering door het sturen van een mail naar
secretaris@ltvbreukelen.nl. Vermeld je naam en het emailadres waarop je de link wilt
ontvangen om de online meeting bij te wonen. Uiterlijk 27 februari ontvang je de link en
uitleg hoe je de vergadering kunt bijwonen.



Vragen over de agenda of de toegestuurde stukken en eventuele kandidatuur voor
bestuursfuncties danwel kascommissie kunnen tot uiterlijk vrijdag 25 februari 18.00 uur
ingediend worden via secretaris@ltvbreukelen.nl



De antwoorden op de ingediende vragen worden uiterlijk op 1 maart toegankelijk gemaakt
voor de leden.

AGENDA:
1. Opening

2. Ter vaststelling (vragen vooraf mailen naar secretaris@ltvbreukelen.nl)
a) Notulen ALV 2020
b) Jaarverslag bestuur
c) Financieel Verslag 2020 + goedkeuring kascontrolecommissie

3. Stand van zaken verhuizing tennispark

4. mededelingen bestuur
a) geen verplichte bardiensten voor 70-plussers:
Tijdens de ALV van 2020 heeft het bestuur op verzoek van enkelen leden een
voorstel in stemming gebracht om de bardienstleeftijd te verhogen van 70 naar
75. Enkele dagen na de ALV heeft het bestuur deze wijziging teruggedraaid en aan
alle leden via een memo gecommuniceerd, omdat dit onderwerp niet vooraf
geagendeerd was. Het bestuur heeft toegezegd om na te gaan of het noodzakelijk
is om de bardienstleeftijd te verhogen om alle diensten in te vullen. Op basis van
de huidige diensten en het intrekken van vrijstellingen van commissieleden per
2020 is het niet nodig om de leeftijdsgrens te verhogen.
b) voortzetting huidige rookbeleid

5. Ter besluitvorming
(online stemming tijdens de digitale ALV, rechtsgeldig door Corona spoedwet)
a) Verkiezing kascommissie (minimaal 2 leden)
Judith van der Vorle – voortzetting na 1 jaar
Wim van Weerdenburg – verzoek tot voortzetting na 2 jaar
Nieuwe kandidaten kunnen zich vooraf aanmelden (tot uiterlijk 25 februari)
b) Bestuur – schema van aftreden

naam

functie

aantreden

Schema van
aftreden

Jean-Paul Paumen

voorzitter

2014

2020

Is nog 1 jaar aangebleven ->
nu aftreden

Georgette van Dijk

secretaris

2018

2021

Beschikbaar voor 2e termijn

Ineke van Niele

penningmeester 2016

2022

Hans Snelders

faciliteiten

2019

2022

Bas Smeele

jeugdcommissie

2019

2022

Bas Neijenhuis

CWT

2019

2022

Het bestuur vraagt goedkeuring voor:




Rob Idink
– voorzitter
Erna Klein Ikkink – algemeen lid
Georgette van Dijk – 2e termijn secretaris

6. Rondvraag

7. Sluiting

Stopt na deze termijn

