AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 2021
Namens het bestuur nodig ik jullie hierbij uit voor de Algemene
Ledenvergadering van TTL, welke zal worden gehouden op
dinsdag 15 juni 19:30 uur.
De agenda is als volgt:
1.

Opening en vaststellen agenda.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen.

3.

Verslag van de jaarvergadering (ALV) van 18 februari 2020.

4.

Jaarverslag Secretaris.

5.

Jaarverslag Toercommissie.

6.

Jaarverslag Evenementencommissie.

7.

Jaarverslag Communicatiecommissie.

8.

Oude - en nieuwe commissieleden.
Wegens verhuizing is Evelien Mulder geen lid meer van de
evenementencommissie.

9.

Jaarverslag Penningmeester.
Verslag kascommissie.

10.

Begroting 2021 (toelichting penningmeester).

11.

Uitreiking Chris Trentelman Trofee.

12.

Bestuursverkiezing.
Het bestuur draagt Johan Eeken voor als voorzitter, waarmee hij Henk van
Rooijen opvolgt. Voor de overige bestuursleden geldt.
Ad de Greef

Penningmeester

Herkiesbaar

Gerrie Vermeer

Bestuurslid Evenementen

Herkiesbaar

Hijme Karels

Bestuurslid Toercommissie Herkiesbaar

Martin Geuke

Secretaris

Herkiesbaar

Voor allen geldt een nieuwe termijn van twee jaar.
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13.

Benoeming kascommissie.
Fred de Boer – 2e jaar aftredend Tijs Rolle: 1e jaar, aanblijvend. Piet van
Nimwegen meldde zich bij de jaarvergadering 2020 als reserve voor de
kascommissie en is bereid hier actief lid van te worden na het vertrek van Fred de
Boer. Omdat komend jaar Tijs Rolle aftreedt zoeken we nu een nieuwe reserve die
volgend jaar toetreedt tot de kascommissie.

14.

Wijziging clubkampioenschap
Ter stemming ligt een wijziging m.b.t. het clubkampioenschap

15.



De periode waarover de kilometers van het kampioenschap worden
geteld wijzigen van 1-nov -31 okt naar 1-jan -31-dec omdat dit beter
aansluit bij de wijze waarop kilometers in de diverse apps worden
bijgehouden. Voor 2021 wordt als overbrugging éénmalig de periode 1nov-20 – 31 dec -2021 aangehouden.



Voorstel om bij de clubkilometers ook de indoor-trainer kilometers mee
te laten tellen.

Clubkampioenschap 2020
Anita van den Berg reed in 2020 16016 kilometers en is daarmee clubkampioen
bij de dames. Bij de heren valt die eer te beurt aan Sjoerd Wittebrood met
15015 kilometers.

16.

Rondvraag en sluiting.

AGENDA ALV TTL 2020

2

