
Agenda van de Algemene Ledenvergadering T.C. ’t Nijlân d.d. 25 mei 2021 
 

Omdat we genoodzaakt zijn de ALV digitaal te houden, willen we nogmaals op enkele belangrijke 
spelregels wijzen: 

- Volg a.u.b. de technische- en inhoudelijke uitleg van het fenomeen digitaal vergaderen die te 
vinden zijn op de website. Het vraagt van ons allemaal een strakke discipline 

- Vragen die o.a. voortkomen door het lezen van het boekwerkje en ingaan op de inhoud 
daarvan, kunnen maximaal tot 72 uur vóór de vergadering, schriftelijk worden gesteld 

- Beantwoording van de vragen geschiedt ook schriftelijk (digitaal) en de antwoorden zullen op 
een voor ieder lid toegankelijke wijze worden gepubliceerd op de ALV website 

- Agendapunten kunnen tot drie dagen voor de ALV, schriftelijk worden ingediend. Ook deze 
zullen openbaar gemaakt én beantwoord 

- Er dient voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering gestemd te worden, dit kan via de 
volgende link: https://alv.tcnijlan.nl/stemmen/ 

- Het zal de snelheid en het overzicht van de vergadering maximaal bevorderen wanneer 
iedereen vooraf de zaken zoals gevraagd regelt 

 

Agenda, digitale algemene ledenvergadering te houden op dinsdag 25 mei 2021. Aanvang 19.30 uur 
vanuit het clubhuis van T.C. ’t Nijlân 

1. Opening en vaststellen van de agenda.  
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
3. Vaststellen notulen van de ALV van 3 maart 2020.  
4. Korte terugblik 2020. 
5. Financieel jaarverslag. 
6. Verslag kascommissie. 
7. Benoemen nieuw lid kascommissie (Andrea Warman) 
8. Vaststellen contributie, verwoord in het boekje.  
9. Vaststellen exploitatiebegroting, verwoord in het boekje.  
10. Visie op investeringen 2021 

a. Noodzakelijke investeringen (Balonnen & installaties) 
b. Duurzame investeringen (LED verlichting & zonnepanelen) 
c. Innovatieve investeringen (Padelbanen) 

11. Aftreden en aanstelling bestuursleden 
a. Aftreden Bert Scheper 
b. Benoeming Jos Klute als voorzitter 
c. Benoeming Sieuwke Bosma als vice-voorzitter 
d. Benoeming van de algemene bestuursleden (Sietske Buma, Martin Meindertsma, 

Jesse Otten, Christiaan Werkhoven) 
12. Overige bespreekpunten (Wat verder ter tafel komt) 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 

 


