Agenda Algemene Leden Vergadering LTV Berlicum
te houden op 7 december 2020 20.00 uur via MS Teams
1. Opening
Welkom
Volgorde van agenda uitleg.
Resultaten heidag bestuur: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van LTV
Berlicum.
Visie / missie LTV Berlicum
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering (ALV) d.d. 25 juni 2020
Zie de site of link via de nieuwsbrief voor de notulen.
4. Nieuwe bestuursleden
Aftredend volgens rooster: niemand.
Tussentijds aftredend: niemand
Openstaande vacatures: één algemeen bestuurslid en één bestuurslid SET / STB
Het bestuur heeft kandidaten gevonden voor deze openstaande functies. Anke van
der Heijden en Leendert van Straaten zijn bereid om in het bestuur te stappen.
Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 30 november 2020 melden bij het
secretariaat via info@ltvberlicum.nl conform het Huishoudelijk Reglement Artikel 10:

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt
door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door de leden
geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke
verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat, uiterlijk zeven
dagen voor de ALV.

Rooster van aftreden
Voorzitter: 2023
Secretaris: 2021
Penningmeester: 2022
Algemeen bestuurslid TC: 2023
Algemeen bestuurslid Jeugd en commissies: 2021
Algemeen bestuurslid penningmeester SET / STB: 2022
Algemeen bestuurslid SET / STB: 2023
5. Begroting 2021 – toelichting
Zie de site of link via de nieuwsbrief voor de begroting 2021
Vaststellen begroting 2021
6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
7. Jaarkalender
Zie de site of de link via de nieuwsbrief voor de concept jaarkalender.

8. Nieuw beleid
8.1 Ruimte voor vernieuwing
Het bestuur wil voortvarend aan de slag om onze club op alle fronten meer open
te stellen voor vernieuwing en daardoor toekomstbestendig te maken voor
zowel huidige leden als potentiële leden, voorbeelden zijn trainingsaanpak,
breedtesport en alles-in-1.
Tennissport +
Kan de werkgroep Tennissport + aan de slag met de onderstaande
onderzoeksvragen en nadere uitwerking daarvan in concrete voorstellen voor
LTV op de volgende ALV?
Moeten we als LTV (uitgaande van Bedreigingen en Zwakten) vast blijven
houden aan de huidige opzet van 10 buiten-, 2 mini- en 4 binnenbanen?
Biedt de huidige accommodatie (park, paviljoen, kleedkamers (uitgaande van
Kansen en Sterkten) voldoende ruimte voor vernieuwing?
8.2 Corona
De Technische Commissie en het bestuur hebben samen inmiddels meerdere
protocollen opgesteld om tijdens de Corona-crisis toch veilig te kunnen tennissen.
Hierbij zijn richtlijnen van het RIVM, NOC*NSF en KNLTB steeds het uitgangspunt.
Het laatste protocol is via de site te raadplegen. De protocollen worden steeds
naar de gemeente gestuurd, aan alle leden bekendgemaakt via nieuwsbrieven en
op de site gezet. Iedereen wordt geacht te handelen overeenkomstig deze
protocollen.
Het bestuur vraagt de ALV decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.
8.3 VSK / VOG
Vorige ALV is besloten voor alle vrijwilligers die met jeugdleden werken een VOG
aan te vragen. Deze VOG’s zijn nu en in de toekomst gratis aan te vragen als we
een Veilig Sport Klimaat creëren. Hiervoor heeft het Centrum voor Veilige Sport
van NOC*NSF een programma opgesteld. Zoals uit de visie van LTV Berlicum
blijkt, hechten we hier als bestuur veel waarde aan en daarom stelt het bestuur
voor het programma vanuit Centrum Veilige Sport Nederland te volgen.
Het bestuur vraagt akkoord aan de ALV om dit programma met een commissie te
implementeren.
9 SET / STB
Consumptieprijzen worden m.i.v. 1 december 2020 verhoogd met 20%.
10 Rondvraag
11 Sluiting

