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Notulen van de ALV van TTB De Baronie 08-09-2010

Aanwezig:
TTV De Batswingers, TTV Bavel, TTV Die Meede, TTV Dior, TTV Gageldonk, TTV Groene Ster, TTV
Hirundo, TTV Never Down, TTV OTTVA, TTV Prinsenbeek, TTV BSM, TTV Tios, TTC Smash, SV Stik
en TTV VBF.
Namens bestuur:
Marcel Houtenbrink, Ron du Pont, Rayner de Raad, William van Trier en John de Vet.
Afwezig:
TTV Breda, TTV Trefzeker.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Ingekomen stukken
E-mail ontvangen op 10-08-2010 van Hans Mol (TTV Prinsenbeek) waarin aandacht wordt gevraagd
voor de vacature van enthousiaste jeugdtrainer bij TTV Prinsenbeek. De vacature voor de jeugdtrainer
is te vinden op www.vvtt.nl/vacature.htm
3. Notulen ALV 13-01-2010 en 26-05-2010
De notulen van 13-01-2010 en 26-05-2010 worden goedgekeurd.
4. Financiën: verslag penningmeester en verslag kascommissie
De resultatenrekening van 01-09-2009 t/m 31-08-2010 en de begroting van 01-09-2010 t/m 31-082011 tref je aan in de bijlage van deze notulen.
Toelichting seizoen 2009/2010
De financiën zijn goedgekeurd door de kascontrolecommissie, bestaande uit Remco Hobbelen (TTV
Dior) en Johan in ’t Groen (TTV VBF).
Ook dit seizoen is er weer ingeteerd op het eigen vermogen. Doordat de sponsor en advertentie
inkomsten nihil zijn en deze wel waren begroot op € 750-, is er een verlies geleden. Om deze reden is
er een oproep gedaan om actief te werven naar sponsoren (zie verder bij agendapunt 7).
Toelichting begroting 2010/2011
Middels een kleine contributieverhoging en een aantal kleine aanpassingen in de begroting zal er in
het seizoen 2010/2011 eindelijk weer breakeven worden gedraaid.

Contributiestelsel oud:
Per seniorteam
Per senior competitiespeler

€ 3,50 per volledig seizoen.
€ 5,00 per volledig seizoen.

Per jeugdteam
Per jeugd competitiespeler

€ 0,00 per volledig seizoen.
€ 0,00 per volledig seizoen.

Voorstel nieuw contributiestelsel vanaf seizoen 2010/2011:
Per seniorteam
Per senior competitiespeler

€ 2,00 per competitiehelft (half jaar)
€ 3,50 per competitiehelft (half jaar)

Per jeugdteam
Per jeugd competitiespeler

€ 2,00 per competitiehelft (half jaar)
€ 1,25 per competitiehelft (half jaar)

Tevens dient er jaarlijks als vereniging een vast contributiebedrag betaald te worden:
- Jaarlijks contributiebedrag indien men 1 of meerdere teams uit laat komen in de seniorencompetitie:
€ 20-,
- Jaarlijks contributiebedrag indien men geen competitieteams bij zowel jeugd als senioren laat
uitkomen of alleen in de jeugdcompetitie uitkomt: € 10-,
- Indien een nieuwe vereniging zich aanmeld betaald men als inschrijfgeld: € 50-,
Alle verenigingen stemmen in met het nieuwe contributiestelsel.
5. Competitie: Seizoen 2010/2011
-

Speelschema najaarcompetitie staat vanaf heden op www.ttbdebaronie.nl
66 teams hebben zich ingeschreven. Dit is een daling van 11 teams t.o.v. vorig jaar.
De jaarlijkse zeskampen zullen dit jaar worden vervangen door vierkampen. We stappen af
van de traditionele zondag en gaan naar een doordeweekse avond. Een aantal verengingen
hebben de zaal beschikbaar gesteld voor dit evenement. Het bestuur van TTB De Baronie
neemt met een van de aangemelde verengingen contact op en zal z.s.m. een datum
communiceren via www.ttbdebaronie.nl

6. Jeugdzaken
-

Er zal dit jaar in 4 klasse jeugdcompetitie worden gespeeld.
In week 39 zal de jeugdcompetitie starten.
Uiterlijk 18 september dienen het aantal in te schrijven teams doorgegeven te zijn aan Ron du
Pont.
De spelersnamen dienen uiterlijk 23 september doorgegeven te zijn bij Ron du Pont.
Welke verenging wil de jeugddag in mei 2011 organiseren? Aanmelden bij Ron du Pont.
7. Bestuursverkiezingen

Na zes jaar trouwe inzet voor TTB De Baronie (vanaf 2005 in de functie als voorzitter) stelt John de
e
Vet zich niet meer verkiesbaar voor een 3 bestuurstermijn.
Rayner dankt John voor alle inzet en overhandigd John een dinerbon.
Remco Hobbelen heeft zich verkiesbaar gesteld als nieuw TTB De Baronie bestuurslid. De leden
stemmen allemaal in met de benoeming van Remco als bestuurslid.
Remco zal Rayner opvolgen als penningmeester en Rayner is de nieuwe voorzitter van TTB De
Baronie.
Vanaf september 2011 zal er een vacature ontstaan in het bestuur van TTB De Baronie. William van
Trier zal zijn 1e bestuurstermijn niet verlengen en stelt zich dus niet verkiesbaar. Geïnteresseerde om
William op te volgen kunnen zich melden bij een van de TTB De Baronie bestuursleden.

Het bestuur van TTB De Baronie doet een oproep aan de leden om de schouders onder het
sponsorplan te zetten. Het doel is een sponsorcommissie samen te stellen bestaande uit een
bestuurslid van TTB De Baronie en twee Baronie spelers. Sponsoring is essentieel voor een gezonde
financiële huishouding. Aanmelden kan bij een van de TTB De Baronie bestuursleden.
Tevens doet het bestuur een oproep aan alle leden die niet in het bestuur willen, maar wel mee willen
helpen met Baronie activiteiten (Bondstoernooi, Vierkampen, Bestuurstoernooi etc). Wil je eens
samen met ons een Baronieactiviteit organiseren en/of meehelpen meld je dan aan bij een van de
TTB De Baronie bestuursleden.

7. Rondvraag
TTV De Batswingers meld dat op zondag 12 december 2010 het jaarlijkse Rabobank
Batswingers toernooi zal plaats vinden.
SV Stik meld dat op zondag 20 maart 2011 het jaarlijkse Stik toernooi zal plaats vinden.
TTV Die Meede meld dat op zondag 6 februari 2011 het jaarlijkse Die Meede toernooi zal
e
plaats vinden. Tevens melden ze dat op vrijdag 29 oktober het 4 bestuurstoernooi zal
worden gehouden in de Amerhal te Made.
TTV Dior meld dat op woensdag 27 oktober 2010 het Dior Jeugdtoernooi zal worden
georganiseerd.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:05 uur en bied iedereen wat te drinken aan. De volgende
ALV staat gepland voor woensdag 19-01-2011.
William van Trier
Secretaris TTB De Baronie

