
 
 Notulen van de Algemene Leden Vergadering van zaterdag 24 februari 2018 om 
15:00 uur in Casa Holanda.  
 
Om 15:15 uur was het quorum bereikt en kon de Algemene Leden Vergadering beginnen.  
 
1. Opening en welkom door de waarnemend voorzitter.  
 
Henk Wibbelink, de voorzitter, opent de vergadering en verwelkomt alle 76 aanwezige leden.  
Truus van Kruchten onderbrak de voorzitter en gaf commentaar met betrekking tot het grote 
aantal bezoekers in de Casa op de inloopochtend die zonder lid te zijn gebruik maken van de 
NTV voorzieningen.  
Noot van de secretaris: Zie infobrochure van de NTV:  
Elke woensdagochtend is er inloopochtend in ons clubgebouw, een uitgelezen gelegenheid voor niet-leden om 
kennis te maken met onze vereniging en als het u bevalt kunt u meteen lid worden.  

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken.  
 
Een minuut stilte wordt in acht genomen voor de leden die ons in 2017/2018 ontvallen zijn 
met name:  
Harry Hoefsmit, Ger van Straaten, Dymphina Kloppenburg, Wolf Harms, Loes 
Schoenmakers, Louise de Waal, Roelf Polman, Joke Hengst, Joop Al en Greetje Asjes.  
Er hebben zich 8 leden afgemeld voor de ALV, met name: Jan en Nel Hop, Henny Verheul, 
Sara van der Stee, Rien Verspille, Hanka van der Flier, Michel Itema en zijn vrouw.  
 
3. Aanvullende agendapunten  
 
Geen.  
 
4. Goedkeuren notulen ALV februari 2017.  
 
Jan: punt 3c: Er moet niet geinvesteerd worden...Is dit niet andersom, er moet meer 
geinvesteerd worden?  
Ad de Waal: Dat klopt, maar de kosten waren te hoog. Er is geinvesteerd in de parasol en 
het verbeteren van het terras.  
Voor de renovatie werd er €10.000 gevraagd. Dat is teveel. En nogmaals, (zie notulen ALV 
2017) de stank komt van buiten. Wel moet er bij het herentoilet een afdeklaag op de vloer 
komen. De toiletten in de bridgeruimte mogen door de leden gebruikt worden.  
Vraag: kunnen de heren niet gaan zitten? Antwoord: op de urinoirs? Neen.  
 
5. Jaaroverzicht 2017 door de secretaris. (zelf lezen)  
 
Het verslag van de biljartclub ontbreekt vanwege moeilijke bereikbaarheid van de clubleider.  
 
6. Financieel Jaaroverzicht 2017 door de penningmeester.  
 
Er is uitleg gegeven over de baten zoals schoonmaakloon en het energieverbruik door de 
bridgeclub.  
Henny den Hartog: Na de bridge blijft vaak de airco aan in de bridgeruimte.  
Antwoord: Dat is een probleem van de bridgeclub.  
In de toekomst is het de bedoeling dat de airco en het licht in de barruimte van de Casa na 
18:00 uur worden uitgezet, op maandag, woensdag en vrijdag.  
Annemarie Josemans: Waarom zijn de EC financien niet gespecificeerd?  
Rene van Dijk: Het is een kwestie van keuzes maken. Waar boek ik welk bedrag.  
Ben Ernens liet weten welke EC opbrengsten er waren.  



Annemarie Josemans: De financien van de EC zijn niet geregistreerd door de 
penningmeester.  
Edwin Breuring: Er moeten keuzes gemaakt worden. Dat is beleid.  
Martin Visser: Alle gelden zijn verantwoord.  
Annemarie J: cijfers kloppen niet.  
Antwoord: Klopt, restant staat bij de positie barinkomsten.  
Annelies Akkerman merkt op dat ze problemen met de penningmeester heeft gehad. De 
penningmeester had te weinig financieel overzicht volgens Annelies en moet de hulp 
inroepen van Rene van Dijk.  
Edwin Breuring: Dit is een misverstand. Het systeem is gevolgd. Hij heeft assistentie 
gekregen van Rene van Dijk.  
Annelies Akkerman geeft aan dat ze geen vertrouwen had in de penningmeester. Dat is o.a. 
de reden dat ze besloot om af te treden.Ze eindigde met de woorden dat het gelukkig goed 
gegaan blijkt te zijn.  
De voorzitter meldt dat we leden moeten werven.  
Henny de Hartog: meldt dat de NTV al 2 jaar niet meer op de Feria in Denia staat. De reden 
is dat er hiervoor geen vrijwilligers beschikbaar waren.  
Waarom is de bridgeclub apart van de NTV?  
Rene van Dijk: Vanwege de financiele onafhankelijkheid. En dit besluit uit het verleden is 
financieel gunstig gebleken voor de NTV.  
 
7. Verslag Kascontrolecommissie 2017.  
 
Martin Visser nam het woord namens de kascontrolecommissie, bestaande uit Dick Dokter 
en Martin Visser. Na een welkomswoord deed Martin verslag. Er werd een dankwoord 
uitgesproken naar Dick Dokter. De vragen van de kascontrolecommissie werden tot volle 
tevredenheidheid beantwoord door de penningmeester, waarvoor onze dank. Bij deze ging 
er ook een dankwoord naar Rene van Dijk.  
Aanbevelingen van de kascontrolecommissie:  
Gezien de grote omzet in contant geld bij bijvoorbeeld contributiebetalingen en barkaarten, 
de mogelijkheid tot het betalen met een pinautomaat in te voeren.  
Gezien het feit dat aan het eind van het jaar een aantal adverteerders hun facturen nog niet 
betaald hebben, een tijdig rappelsysteem tot betaling in te voeren.  
 
8. Benoeming Kascontrolecommissie 2018.  
 
De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Martin Visser en de huidige reserve Martin van 
der Sande. De nieuwe reserve voor de kascontrolecommissie is Edwin Breuring.  
 
9. Voorstel Begroting 2018 door de penningmeester.  
 
De begroting wordt door de leden goedgekeurd.  
De voorzitter vraagt de leden of er nog wensen zijn ten aanzien van nieuwe clubactiviteiten.  
4 leden geven aan behoefte te hebben aan een computerclub zoals die in het verleden op 
dinsdagavond bestond.  
Er gaven 3 leden aan problemen te hebben met de nieuwsbrief op de website.  
Hans Geene geeft aan dat hij altijd bereid is om in een inloopochtend hulp te verlenen aan 
degenen die problemen hebben met de website. Wel je eigen tablet meenemen!  
Annelies Akkerman heeft bezwaar tegen het woord “jaarleden” in de oproep voor de ALV.  
Noot van de secretaris: Zie: het huishoudelijk reglement van de NTV 4.1 en 4.2. en de statuten van de NTV 
art.14. eerste paragraaf.  

 
10. Verkiezing Bestuur NTV.  
 
Aftredend : Henk Wibbelink, Edwin Breuring en Regina van Geene.  



Voorstellingsrondje van het nieuwe 7-koppige bestuur: Marian Jacobs, Annelies Akkerman, 
Jan van Vuure, Martien Geurts, Ad de Waal, Willem Pakvis en Rene van Dijk.  
Dit nieuwe bestuur is bij acclamatie benoemd op voorstel van het oude bestuur.  
 
Pauze.  
 

11.Voorstellen nieuwe bestuur 

Rene heropent de vergadering en nodigt de oude bestuursleden uit en bedankt hen voor hun 

inzet en werkzaamheden voor de NTV en overhandigt  als blijk van dank een fles wijn aan 

Henk Wibbelink en aan Edwin Breuring, Regina van Geene ontvangt 2 flessen wijn, voor elk 

“dienstjaar” een fles. 

Rene vertelt dat de bestuursfunkties als volgt zijn verdeeld over de nieuwe bestuursleden: 

Rene van Dijk – voorzitter 

Martien Geurts – penningmeester 

Jan van Vuure – secretaris 

Annelies Akkerman – vicevoorzitter – externe contacten 

Marian Jacobs – evenementen 

Ad de Waal  - barbeheer   

 Willem Pakvis – technisch beheer 

12. Rondvraag: 

Voorzitter inventariseert wie het woord wil tijdens de rondvraag en 3 personen melden zich, 

t.w.  Ben Ernens, Frans Kooimans en Edward de Groot. 

Ben Ernens; geeft aan dat het vermoeden bestaat dat er leden zijn die gebruik maken van de 

club evenementen en of activiteiten die niet of niet volledig hun contributie betalen. 

Voorzitter: Geeft aan dat dit de aandacht van het bestuur heeft maar dat primair de 

clubleiders verantwoordelijk zijn dat hun deelnemers contributie betalen. Woensdag ochtend 

is er vrije inloop ter kennismaking, waarbij 2 keer achterelkaar wel het max. zou moeten zijn.  

Voor niet leden die alleen even naar de haringboer gaan gaat bekeken worden of er een 

andere opstelling cq. toegang naar de haringboer kan worden gevonden. 

Truus van kruchten onderschrijft het vermoeden van Ben en geeft aan dat zij dit ook 

meemaakt, 

Frans Kooiman: wil meer geld genereren d.m.v. film en muziekavonden te organiseren / 

presenteren event. via utube. Voorzitter meldt deze suggestie aan evenementen commissie. 

Edward de Groot: geeft aan dat hij sinds 1,5 jaar lid is maar dat hij zich zorgen maakt over 

het feit dat de contributie niet alle uitgaven dekt en dat hier ook barkomsten voor nodig zijn. 

Hij stelt voor om samen te gaan met met de club uit Javea. 

Voorzitter: geeft aan dat dit (nu) nog niet nodig is. 

Voorzitter stelt voor om de prijs van een glas wijn met 10 cent te verhogen. Ben Ernens 

vraagt het woord en stelt voor om de prijs van alle consumpties met 10 cent te verhogen. 



Voorzitter brengt dit voorstel in stemming en het overgrote deel van de aanwezige leden 

stemt met dit voorstel in. 

Henk Wibbelink neemt het woord en geeft aan om de contributie niet te verhogen (kan altijd 

nog) maar stelt voor om de evenementen iets duurder te maken. Voorstel wordt 

overgenomen. 

Jerry Krijnen vraagt het woord en vraagt of er nieuwe prijslijsten voor achter de bar kunnen 

worden gemaakt. Voorzitter zegt dit toe. 

Janet neemt het woord en vraagt applaus voor alle medewerkers en bestuursleden.  

Henny den Hartog vraagt om de mogelijkheden te onderzoeken om de computerclub 

opnieuw te activeren maar dan op dinsdagavond. 

Vervolgens bedankt zij Annemarie Josemans voor haar werk in de evenementen commissie 

en overhandigt haar een kadootje. Hierna deelt zij mee dat Regina van Geene en Albert v.d. 

Meer lid worden van de evenementen commissie. 

Zij brengt ook de komende activiteiten nogmaals onder de aandacht, en wel : 

1 maart – con amour 

9 maart – just us entree leden 8,5 euro en niet leden 10 euro 

24 maart – autopuzzeltocht verzorgt door Jan Spoor. 

Vervolgens roept zij de aanwezige leden op om met nieuwe ideeen te komen voor de 

evenementen commissie. 

Tot slot vraagt zij extra aandacht voor het spaarvarken wat op bar staat en waarvan de 

opbrengst bestemd is voor Santa Lucia. Tot slot meldt zij dat zij met dit spaarvarken bij de 

deur zal staan. 

Voorzitter roept aanwezige leden op om zich ook aan te melden voor de barbezetting m.n. 

voor de tijden dat de bridge club aanwezig is, dit is op ma, wo en vr middag. 

Ad de Waal geeft aan dat er overwogen wordt om af te spreken dat de barservice wordt 

verzorgd tot 18.00 uur en dat het na deze tijd wordt verzorgd door de bridgeclub zelf. 

Tot slot geeft Joyce aan dat zij er geen moeite mee heeft om op ma. de bridge club te 

verzorgen tot 20.00 uur en vraagt de leden om zich ook hiervoor beschikbaar te stellen, 

desnoods een deel van tijd. 

13. Sluiting. 

Voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.  

 

Denia, 12 maart 2018 

 

Voorzitter:      Secretaris: 

 

 


