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Algemene Leden Vergadering 2015-2016

3. Ingekomen stukken / mededelingen
-A. Stemming over “Invoering nieuwe opzet
TLE-competitie vanaf seizoen 2016 – 2017”
Er zal per voorgestelde wijziging gestemd
worden. De voorstellen zijn:
1. De huidige competitieopzet (van september
t/m april) te veranderen in 2 aparte
competities, namelijk een najaar- en een
voorjaarscompetitie.
2. De huidige wedstrijdpuntentelling (best of 3
games per set en tellen tot 21 punten per
game) te veranderen in de opzet van de
NTTB (best of 5 games per set en tellen tot
11 punten per game).
3. De huidige puntentelling, om de
rangschikking van het team in de klasse te
bepalen, te veranderen zodat elke
gewonnen setpunt meetelt voor de
rangschikking.

Te houden op donderdag 16 juni 2016 bij TTV Flash,
Bekerakker 11a, aanvang 20.00 uur.
Let op: I.v.m. De stemming van agenda punt 3 graag extra aandacht voor
o.m. het volgende:
Artikel 25. AFGEVAARDIGDEN.
lid 1. De afgevaardigden van de leden voor de algemene vergadering van
De Vereniging worden gekozen door en uit de leden van de erkende
verenigingen met volstrekte meerderheid van stemmen der
tegenwoordige leden.
lid 2. Het aantal afgevaardigden bedraagt één per erkende vereniging
alsmede één voor ieder vol tiental leden.
Artikel 26. TOEGANG EN STEMRECHT.
lid 4. Een afgevaardigde kan zijn stem door een schriftelijk daartoe
gemachtigde andere afgevaardigde uitbrengen.
Bovenstaande nader uitgelegd:
Tijdens de ALV mogen alleen de aanwezige, door de
verenigingen gekozen, afgevaardigden (één per vereniging en één per volle 10
leden) 'n stem uitbrengen.
Bijvoorbeeld; Flash heeft 44 ingeschreven TLE deelnemers en heeft dus recht
op maximaal 5 stemmen, terwijl de Hijskraan met 9 leden slechts 1 stem heeft.
Belangrijk hierbij is dat elke afgevaardigde daadwerkelijk in persoon aanwezig
moet zijn of, indien dat niet mogelijk is, men een andere afgevaardigde
schriftelijk volmacht kan verlenen.
Dus stel dat Flash slechts 3 personen kan afvaardigen, dan is het belangrijk dat
één van die afgevaardigden 2 ondertekende volmachten kan overleggen.
Met andere woorden: elke niet aanwezige afvaardiging en/of geldige volmacht
betekent 'n verloren stem. (LAAT UW STEM DUS NIET VERLOREN GAAN !!!).

-B. Reglementen
Afhankelijk van de op deze ALV gemaakte
keuzes zullen de reglementen aangepast
dienen te worden.
Het bestuur vraagt hierbij aan de ALV om
haar mandaat te verlenen om de reglementen
conform de gekozen opties te wijzigen.
De aangepaste reglementen gaan bij
aanvang van de nieuwe competitie in en
zullen op de ALV van 2017 (na evaluatie) ter
goedkeuring worden voorgelegd.

Artikel 28. BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.
lid 3.

Een algemene vergadering kan slechts geldige besluiten nemen,
indien tenminste twee/derde van het aantal stemgerechtigde
afgevaardigden aanwezig is.
Indien het vereiste aantal afgevaardigden niet aanwezig is, stelt het
bestuur van De Vereniging ter plaatse het tijdstip voor een nieuwe
vergadering vast, die mits de agenda ongewijzigd blijft en
hoogstens drie weken later gehouden wordt besluiten zal kunnen
nemen ongeacht het aantal stemgerechtigde afgevaardigden.

Indien niet het benodigde aantal stemgerechtigde afgevaardigden
aanwezig is zal er onmiddellijk een nieuwe ALV plaatsvinden.
Voor deze eventuele nieuwe ALV ben je ook uitgenodigd.

- C. Voordracht door Frans Smulders
“Werving nieuwe teams voor TLE”
De commissie (bestaande uit Henk
Vermeer, Frans Smulders en Geert Bons)
doet verslag.
- D. Mededeling: Toekomst TLE enkeltoernooi

4.

Verslag van de secretaris
- opgenomen in deze TLE'er

5.

Verslag van de penningmeester
- opgenomen in deze TLE'er

1.

Opening

2.

Verslag ALV 4 juni 2015

6.

- verslag 2015 / 2016
- verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

(het betreft seizoen 2014 - 2015)

-- opgenomen in deze TLE'er

Kascontrole commissie

7.

Begroting 2016 / 2017

8.

Huldigingen seizoen 2015 / 2016
- jubilarissen
- jampioenen van de competitie
- winnaar beker

9.

Verkiezing bestuur
- statutair aftredende bestuursleden zijn Geert Bons
en Marc Maas.
Vanwege drukke werkzaamheden stelt Geert zich
niet verkiesbaar.
Marc stelt zich verkiesbaar.
- eventuele kandidaten voor de functie van voorzitter
kunnen zich tot uiterlijk één week voor de ALV
aanmelden bij de secretaris.

10.

Pauze

11.

Programma seizoen 2015 / 2016
-- indeling nieuwe competitie
-- bekercompetitie
-- organisatie achtkampen 2016
-- toernooien

12.

Voorstellen / mededelingen bestuur

13.

Rondvraag

14.

Sluiting van de vergadering

Jaarverslag van de secretaris
Beste TLE sportvriend,
Het tafeltennisseizoen 2015 – 2016 ligt weer bijna
achter ons. Een goed moment om nog eens even
stil te staan en terug te blikken op de afgelopen
periode. Dat doen we op de jaarlijkse ALV, die
gehouden wordt op donderdag 16 juni a.s. bij TTV
00
Flash, aanvang 20. uur. Houd jij echter meer van
vooruit blikken dan word je op je wenken bediend;
het programma na de pauze is vooral gericht op de
nieuwe competitie 2016 – 2017.
Terugkijkend op het afgelopen seizoen kunnen we
stellen dat de competities sportief en rustig verlopen
ste
zijn. Ook de bekercompetitie, 8-kampen en het 41
TLE toernooi, waren zeer geslaagd. Een woord van
dank aan iedereen, binnen en buiten de vereniging,
die hieraan een bijdrage geleverd heeft.
Op het bestuurlijke vlak speelden er dit seizoen
verschillende zaken; vooral gericht op de toekomst
van de TLE. Initiatieven van TTV Flash “Nieuwe
opzet van TLE-competitie”, De Wiekslag “Werving
nieuwe teams voor TLE” en Valkenswaard “Naar
meer en beter tafeltennis” laten zien dat men actief
de trend, van terugloop van het (tafeltennis-)
verenigingsleven, wil ombuigen. Werkgroepjes zijn
opgericht om e.e.a. in kaart te brengen,
te analyseren en acties en wijzigingen vóór te
bereiden. Dank aan allen die hieraan bijdragen!
Op de komende ALV zal op verenigingsnivo
gestemd worden over een drietal wijzigingen
betreffende de TLE-competitie. Zorg dat er vanuit je
vereniging gestemd wordt: Laat je
verenigingsstem(men) niet verloren gaan.
Leven er bij jezelf nog voorstellen of ideeën om het
tafeltennissen (nog) aantrekkelijker te maken: maak
ze kenbaar bij TLE-bestuur en/of eigen vereniging.
Verder heeft Geert Bons besloten, wegens drukke
werkzaamheden elders, zijn voorzitterschap van de
TLE na 18 jaar op te geven. Hij heeft de TLE gezond
en toekomstproof tot hier gebracht; bedankt Geert!
Rest me je alvast een prettige zomertijd toe te
wensen en daarna weer op weg naar een nieuw
sportief tafeltennisseizoen.
Secretaris TLE,
Wim Kurvers

internet homepage : www.ttle.nl
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Verslag ALV TLE 4 juni 2015.

2. Notulen ALV van 11 juni 2014 (over
seizoen 2013 – 2014)

Gehouden op donderdag 4 juni 2015 bij TTV Flash.
Aanwezig: vertegenwoordigers van de aangesloten
verenigingen en het voltallige TLE bestuur.
Afwezig: De Hijskraan, Het Snelle Batje en S&O TNT.

Deze notulen zijn gepubliceerd in TLE'er 2, jaargang
46 en worden door de vergadering goedgekeurd.

Verslag:
1. Opening door de voorzitter
Welkom aan alle aanwezigen. Een speciaal welkom
aan de elf jubilarissen, tien jubilarissen die 25 jaar lid
zijn en één jubilaris die 40-jaar lid is van de TLE.
Vera zal tijdens agendapunt 8 hier bij stil staan.
Net als vorig jaar is het seizoen rustig verlopen.
Er zijn geen noemenswaardige dingen gebeurd.
Ook het TLE toernooi, dat bij Artisan Valkenswaard
heeft plaatsgevonden, is gezellig en zonder
strubbelingen verlopen. Echter waar ik vorig jaar al
naar refereerde, dat het aantal deelnemers niet te ver
moet zakken, is dit wel gebeurd. In het bestuur
hebben we dit al besproken en hebben daar een
principe uitspraak gedaan, dat we alleen nog
organiseren bij minimaal 50 deelnemers.
Tevens zullen we een extra oproep doen voor
deelname aan het toernooi.
Daarnaast hebben we dit jaar enkele ingekomen
stukken gekregen. Inzenders in ieder geval al vast
bedankt voor de moeite die jullie hebben genomen om
met ons na te denken over het wel en wee van de
TLE. Ik stel voor de inhoudelijke behandeling van de
stukken te doen bij punt 3 van de agenda.
In de laatste bestuursvergadering hebben we stil
gestaan bij de nieuwe competitie- indeling, waarbij we
op dat moment constateerden dat het aantal teams
weer met twee teruggelopen is. Echter na de
vergadering hebben we nog bericht ontvangen van
vereniging Helmond ‘57, die zich graag bij ons wil
aansluiten. We hebben ze uitgenodigd om deze ALV
bij te wonen. Ik ben blij dat ze vanavond aanwezig
zijn. Daarna heeft de voorzitter Helmond ‘57
gelegenheid om zich kort voor te stellen. De
afvaardiging geeft tevens aan dat men graag aan de
TLE- competitie wil deelnemen.

3. Ingekomen stukken / Algemene
mededelingen van het bestuur
- Voorstel van Dook Harks: extra) voorwaarden
om mee te mogen spelen in het bekertoernooi.
(TLE bestuur stelt voor dit punt voorlopig te
parkeren, mochten er zich concrete incidenten
voordoen dan zullen we dit nader onderzoeken.)
- Voorstel van de Wiekslag: werving nieuwe
teams voor de TLE.
(Voor verdere uitwerking van dit onderwerp
wordt een commissie benoemd met de leden
Frans Smulders, Henk Vermeer en Geert Bons)
- Voorstel TTV Flash: opzet nieuwe competitie
(Voor verdere uitwerking van dit voorstel wordt
een commissie benoemd, Flash toetst het
draagvlak van de voorgestelde wijzigingen
binnen de verenigingen.
Het bestuur geeft aan dat ze, bij voldoende
draagvlak van de verenigingen, meewerkt aan
de voorgestelde wijzigingen).
- Mededeling: Toekomst TLE enkeltoernooi
(zie onder punt 1 en 11d).

4. Verslag van de secretaris
Dit verslag is gepubliceerd in TLE'er 2 jaargang 46
en wordt door de vergadering goedgekeurd.

5. Verslag van de penningmeester:
Rekening 2014 / 2015
De penningmeester geeft een toelichting op de
jaarrekening seizoen 2014 / 2015.
Deze financiële gegevens en de toelichting zijn
opgenomen in TLE’er 2 jaargang 46.

6. Verslag van de Kascontrolecommissie
Door de Kascontrolecommissie (Chris van Heijster
en Jan van Schagen) is de boekhouding
gecontroleerd en akkoord bevonden.
De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie en
onder applaus dechargeert de vergadering de
penningmeester.
Voor het nieuwe boekjaar 2015 - 2016 stellen Jan
van Schagen en Maarten Gruijters zich
beschikbaar. Dit tweetal wordt met instemming van
de vergadering benoemd tot leden van de nieuwe
kascontrolecommissie.

7. Begroting 2015 / 2016
De penningmeester geeft een toelichting op de
begroting seizoen 2015 - 2016.
Deze financiële gegevens en de toelichting zijn
opgenomen in TLE’ er 2 jaargang 46.
De begroting wordt door de vergadering
goedgekeurd.

internet homepage : www.ttle.nl
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8. Huldigingen van seizoen 2014 – 2015
Huldiging jubilarissen:
25 jarig jubileum:






















Rob Habraken
Ali Çaliskan
Robert Einerhand
Jos Verhoeven
Ingrid Gabriëlse
Geert-Jan van Dongen
Trudie Hendriks
Johan Ramakers
Maarten Gruyters
Dook Harks 2

ECVA
Flash
HTC
De Hijskraan

Kinawo
Renata
S&O TNT
S&O TNT
Wiekslag
Wiekslag

40 jarig jubileum:


Jac van de Linden

Nuenen

Vera overhandigt de jubilarissen (of hun
vertegenwoordigers) de bijbehorende medailles.
Kampioenen van de competitie:
De voorzitter overhandigt aan vertegenwoordigers
van de teams de bekers en vaantjes.
De volgende kampioenen worden gehuldigd:
 Ereklasse
Wetac 1
 Hoofdklasse
Geenhoven 1
 Overgangsklasse
MCS- TTV Veldhoven
e
 1 Klasse
Best 2
e
 2 Klasse
Flash 8
e
 3 Klasse
De Kuub 2
Winnaar TLE beker
Petro overhandigt het winnende team de Wiekslag 1
de nieuwe beker (na 3x op rij Wetac 1)
Uitslag finale wedstrijd:
de Wiekslag 2 - de Wiekslag 1: 2 - 5.

9.

Verkiezing bestuur



b) Bekercompetitie
De bekercompetitie zal, weer volgens het nieuwe
concept, in september van start gaan.
c) Organisatie achtkampen
De volgende verenigingen hebben zich aangemeld
voor het organiseren van de 8-Kampen:
Ereklasse:
Hoofdklasse:
Overgangsklasse:
e
1 klasse:
e
2 klasse:
e
3 klasse:

Valkenswaard
Flash
Wetac
ECVA
S&O TNT
Kinawo

d) TLE toernooi
De datum waarop het toernooi gehouden wordt,
wordt eind december 2015 vastgelegd, rekening
houdende met de NTTB jeugdcompetitie en
speeldata van PSV.
Daarna kan er tot eind januari 2016 ingeschreven
worden. Er geldt een minimum aantal deelnemers
van 50.

12. Voorstellen en mededelingen van het
bestuur m.b.t. het nieuwe seizoen
Kunststof ballen: TLE bekijkt de mogelijkheid van
het collectief inkopen (bij onze hoofdsponsor).

13. Vaststelling locatie voor de ALV 2016
TTV ECVA stelt haar accommodatie voor volgend
jaar beschikbaar (roulatieschema).

14. Rondvraag
Vraag: Het is wenselijk dat teams van één
vereniging, spelend in één klasse, meteen aan het
begin van de competitie tegen elkaar uitkomen, dit
om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen.
Antwoord: Volgens de competitieleider is dit helaas
niet mogelijk met het bestaande programma (SWpakket). Ook niet bij handmatige invoer.

Statutair aftredende bestuursleden zijn Petro van den
Bos, Vera Rouppe van der Voort en Wim Kurvers.
Petro, Vera en Wim stellen zich opnieuw verkiesbaar.
Het drietal wordt herkozen.

Opmerking:
Deelname aan het Flash-TLE dubbeltoernooi is
alleen voor TLE leden.

10

15. Sluiting van de vergadering

Pauze

11. Programma nieuwe seizoen 2015 / 2016
a) Indeling nieuwe competitie
Competitieleider Jos Wouters heeft opnieuw een
flinke competitieklus geklaard en presenteert de
nieuwe competitie-indeling. Het gepresenteerde
competitieoverzicht wordt door de vergadering met
een instemmend applaus ontvangen. Rekening
houdend met de eindstanden van het afgelopen
seizoen, met wensen van verenigingen en oog voor
balans over de klassen, is de competitiecommissie er
weer in geslaagd om een interessante indeling te
maken. De voorzitter dankt Jos voor de nieuwe
competitie-indeling.
internet homepage : www.ttle.nl
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De voorzitter sluit de vergadering om 22. uur en
bedankt de gastvrouwen en -heren van TTV Flash
voor hun gastvrijheid. Tevens bedankt hij alle
aanwezigen voor hun bijdragen aan deze
vergadering en het organiseren van 8-kampen,
bekerrondes en toernooien, de jubilarissen voor hun
trouw aan de vereniging en de adverteerders en
sponsors voor hun financiële ondersteuning.
Mede door al deze inspanningen is het weer gelukt
om er een prachtig tafeltennisseizoen van te maken.
Tot slot wenst hij iedereen een goede thuisreis,
prettige vakantie en een sportief nieuw seizoen toe.
Secretaris TLE,
Wim Kurvers
de TLE'er jaargang 47 nr. 2 pagina 05

TLE

Jaarrekening 2015-2016 - Begroting 2016-2017
Begroting 2015-2016 Rekening 2015-2016 Begroting 2016-2017
Saldo 28 april 2015
Saldo 8 mei 2016
Saldo
mei 2017

13,999.92
13,999.92

13,999.92
14,073.22

950.00
78.00
950.00

960.00
81.25
991.25

250.00
102.00
300.00
70.00

275.00
102.00
300.00
71.00

78.00
960.00
250.00
240.00
375.00
46.00

16,699.92

16,780.42

16,967.22

500.00
150.00
620.00
36.00
300.00
310.00
39.00
60.00
150.00

500.00
124.60
556.60
45.60
300.00
305.90
39.00
35.00
259.17

500.00
190.00
600.00
45.00
300.00
330.00
139.00
35.00
160.00

90.00
445.00

103.95
437.38
-

110.00
440.00
45.00

7,750.00
6,249.92
-

7,750.00
6,268.22
55.00

8,000.00
6,073.22
-

16,699.92

16,780.42

16,967.22

14,073.22
14,073.22

Inkomsten:
Contributie:
Teams (15/30€)
Leden 2014-2015 (3,25/6,50€)
Leden 2015-2016 (3,25€)
Leden 2016-2017 (3,25€)
TLE toernooi
Boete
Sponsors
Rente

Totaal saldo en inkomsten
Uitgaven:
Bestuurskosten
Jaarvergadering
Drukwerk
Porto-bezorgkosten
Telefoon/internet vergoeding
Bekers-medailles
Automatisering
Ned. Kampioenschap
Diversen
T.L.E.-toernooi
Prijzen
Zaalhuur/consumpties
Aandenken 25/40j. lid TLE
Reserve 50 j. Viering (jan 2019)
Algemene Reserve
Kas

Totaal uitgaven en reserve

945.00

Toelichting van de penningmeester:
Dit jaar werd geen toename van de kaspositie verwacht. De werkelijke toename is € 73,30.
De kaspositie op 8 mei 2016 is € 14.073,22.
De kascontrole is op 13 mei 2016 uitgevoerd door Maarten Gruijters en Jan van Schagen en akkoord bevonden.
Begroting: Verwacht wordt dat de inkomsten en de uitgaven ongeveer aan elkaar gelijk zijn.
Door de toevoeging van € 250 aan de reserve 50 j-viering zal de Algemene Reserve dalen met € 250.
De mogelijke verandering van de regels heeft mogelijk kleine gevolgen voor de financieën.

internet homepage : www.ttle.nl
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Drukkerij Verhoeven BV, hét adres voor:
webdesign

foto op canvas

huisstijlontwikkeling

posters

fotoboeken

vormgeving

gelegenheidsdrukwerk
inbinden

visitekaartjes

kalenders

printwerk

Le Havre 104
5627 SV Eindhoven
040 290 22 88
info@drukkerijverhoeven.nl

Tafeltennisspecialist
Als het net iets beter moet

www.sporteurope.nl
Bezoekadres:
Avignonlaan 22
5627 GA Eindhoven
Contact:
Tel: +31 (0)88 008 76 66
Fax: +31 (0)88 008 76 99
E-mail: contact@sporteurope.nl

