Korte terugkoppeling Algemene Ledenvergadering 2018
Op 5 februari 2018 is de Algemene Ledenvergadering van Tennis Club Deurne gehouden.
In deze vergadering zijn de volgende punten besproken en besloten:
Barcommissie:
- In 2018 blijft het aantal verplichte bardiensten 4 keer totaal
Verzoek van Jacky aan iedereen om een extra bardienst te draaien. Misschien degenen die
vanwege hun leeftijd niet meer hoeven en toch voor de club één ochtend koffie willen
schenken. Heel graag en je kan je melden bij Jacky van Dinter.
Nieuwe bestuurssamenstelling TC Deurne:
Voorzitter:
Kees Brood
Secretaris:
Marie-José Smulders
Penningmeester:
vacant
Jeugd commissie:
Linda Willekens
Technische commissie:
Lars Bouma
Barcommissie:
Jacky van Dinter
Competitie en toernooien Martin Mierop
De Contributie voor 2018 is vastgesteld op:
- Senioren € 137,50
- Junioren ouder dan 12 jaar € 77,50
- Junioren t/m 12 jaar € 37,50
- reductie 4e gezinslid vervalt
- rustend lid € 22,50
- steunende leden € 22,50 ( geen lid van de KNLTB)
De consumptieprijzen worden in de loop van het jaar aangepast.
Algemeen
Vrijwilliger van het jaar: de hele dinsdagochtend Klusclub
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Henk van Bommel
Antoine Stoets
Ad Arts
Henri van de Akker
Loes van den Heuvel
Cees Verlaan
Hans Wijlaars
Piet Verhees
Hans Keunen

Allemaal super bedankt!!
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Leden die 25 jaar lid zijn:
•
•
•
•
•
•

Truus Aldenzee.
Charlotte Bots
Marlies van Eupen
Ingrid Hannink
Marja Klaver
Ted van der Steen

40-jarig lid:
•

Hetty Verdonck - van der Biesen

Iedereen van harte gefeliciteerd en bedankt
Het afhangbord is vervangen door mijn.KNLTB.club
Hier kan men ook de bardiensten inplannen. Iedereen krijgt een inlogcode en degenen die
deze maand een bardienst draaien krijgen bericht van Jacky van Dinter over hoe en wat.
Tijdens de competities komt het voor dat men de stand niet tijdig doorgeeft. De club krijgt
hiervoor een boete. Deze boete wordt voortaan verhaald op het desbetreffende team.
Jos Swinkels constateert dat regelmatig de deur en de poort niet of niet goed zijn afgesloten.
Hij wordt dan ’s nacht door de alarmcentrale gebeld. Let hierop!

Met vriendelijke groeten,
Marie-José Smulders
secretaris
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