
 

 

 

Uitnodiging ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016 
 

 

     Geacht lid/leden van UTV, 

 

Het bestuur van de Ulvenhoutse Tennisvereniging nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene 

Ledenvergadering (ALV) van 2016.  

De ALV wordt gehouden op:  MAANDAG 29 FEBRUARI 2016 om 19.30 uur in het paviljoen van de Ulvenhoutse 

Tennisvereniging, Jeugdland 4. 

Ook jeugdleden zijn van harte welkom, echter hebben geen stemrecht. Hun mening wordt wel zeer op prijs 

gesteld. 

 

Agenda: 

1. Opening. 

2. Mededelingen voorzitter. 

3. Goedkeuring van de notulen van de ALV februari 2015 

De notulen zijn te vinden op www.ulvenhoutsetv.nl onder het kopje “Onze Vereniging / Bestuur en 

Commissies”.   

4. Jaarverslag van het bestuur:  

4.1. Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2015. 

4.2. Verslag van de penningmeester – rekening en  verantwoording 2015. 

4.3. Verslag van de kascommissie over rekening en verantwoording 2015. 

5. Benoeming kascommissie voor het verenigingsjaar 2016 

5.1. Twee leden  

5.2. Eén plaatsvervangend lid 

6. Begroting voor het jaar 2016. 

Vaststelling begroting 2016. 

7. Bestuurssamenstelling 2016: 

Volgens het rooster van aftreden is aftredend en niet herkiesbaar: Oene Rozendal;  

- Hiermee ontstaat de vacature van Penningmeester. 

Daarnaast is de functie van Bestuurslid Sponsoring/PR sinds maart 2015 ad interim ingevuld door 

Maarten Dop en willen we het bestuur uitbreiden met de functie Bestuurslid Paviljoen- en 

Voorraadbeheer, onder welke titel ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid valt voor de uitvoering van 

onze  Bar(hoofden)coördinatoren, Onderhoudscommissie en In-/Exterieurcommissie. Sinds september 

2015 is Rick Heerdink ad interim toegetreden tot het bestuur om deze rol te vervullen.  

 

Eventuele kandidaten voor bovenstaande bestuursfuncties kunnen zich aanmelden, wanneer deze 

kandidatuur wordt ondersteund door tenminste 10 seniorleden. Hiertoe dient een schriftelijke 

verklaring van de voorgestelde kandidaat, dat deze bij verkiezing deze functie zal aanvaarden, op 

bovengenoemde wijze ondersteund, bij het secretariaat per email (info@ulvenhoutsetv.nl) te worden 

ingediend. De verklaring dient uiterlijk 14 februari 2016 te zijn ingeleverd.  

Andere geïnteresseerden wordt verzocht zich rechtstreeks bij 1 van de bestuursleden te melden voor 

een verkennend gesprek.  

8. Verhoging contributie UTV seniorleden 2017 

Aftredend Penningmeester, Oene Rozendal licht toe waarom – en met hoeveel - onze huidige contributie 

met ingang van 1 januari 2017 zal worden verhoogd na een periode van ruim 10 jaar gelijk te zijn 

gebleven. 

9. Duurzaamheid: Project LED Verlichting UTV 2016/2017  

Presentatie van de plannen om de bestaande verlichting op onze tennis- en padelbanen te vervangen 

door LED verlichting in het komende verenigingsjaar. 

10. Verbreding aanbod UTV: Project Racketplaza 2017 

Presentatie van de plannen om in samenwerking met Gemeente Breda de functie van UTV als sociale 

ontmoetingsplek voor de racketsport nog aantrekkelijker te maken 

11. Rondvraag  

12. Sluiting 

http://www.ulvenhoutsetv.nl/


 

De inkomsten/uitgaven (portemonnee) van U.T.V. is vanaf 7 februari 2016 alleen voor leden in te zien op 

www.ulvenhoutsetv.nl. Hiervoor dient u dus te zijn ingelogd.  

Let op: De “Portemonnee” is het financiële jaarverslag op één A4-tje.  

De leden die geïnteresseerd zijn in het volledige financiële jaarverslag kunnen dit opvragen bij de 

penningmeester, liefst per e-mail (o.rozendal@gmail.com). 

http://www.ulvenhoutsetv.nl/
mailto:o.rozendal@gmail.com

