Algemene ledenvergadering TV Pharo d.d. 15 maart 2018
1) Opening
Louis opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Fijn dat er wederom een grote
opkomst is. Blijkens de presentielijst waren er 49 leden aanwezig. De lijst met doorgegeven
verhinderingen heeft Louis thuis laten liggen maar hij wist te melden dat Elly Biesheuvel, Marijke en
Piet Kesling, Wil en Piet van Boven en Truus van Geest doorgegeven hebben afwezig te zullen zijn.
2) Onthulling bord van de Eregalerij door Henny van Straten
Henny ontvangt een glazen plaquette en een bos bloemen. Anique en Simone zijn aanwezig en
maken foto’s, welke door Anique op facebook worden gepost.
3) Bestuursverkiezing
Esther van Doorn is herkiesbaar.
Aftredend penningmeester is Ed van Leeuwen, kandidaat penningmeester: Basia Dobiegala
Aftredend voorzitter is Louis Overboom, kandidaat voorzitter: Leo van Asperen.
De nieuwe bestuursleden en zittend bestuurslid Esther worden benoemd/herkozen met instemming
van de aanwezige leden.
Er worden bloemen en cadeaubonnen uitgereikt aan diverse personen waarna Leo van Asperen de
voorzittershamer uit handen van Louis krijgt aangereikt.
4) Voorzitter Leo van Asperen
Leo van Asperen verbindt aan zijn voorzitterschap dat Mary (echtgenote van Leo) onder geen beding
wordt aangesproken of op een andere wijze benaderd over aspecten die hem en de overige
bestuursleden aangaan. Mocht dit onverhoopt gebeuren dan zal Leo zijn voorzitterschap per direct
staken.
Leo van Asperen is van plan een “straight” voorzitterschap te gaan voeren.
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Louis en Selma gaan zich bezighouden met alles wat de jeugd betreft. Indien er financiële kwesties
zijn kunnen zij Leo en Basia daarvoor benaderen.
Leo vraagt een ieder te proberen sponsorgelden binnen te halen bij bedrijven etc.
Er zal meer bekendheid worden gegeven aan T.V. Pharo d.m.v. artikelen in kranten e.d.
De “verplichte” bardiensten zullen komen te vervallen. Dit zal op een andere wijze georganiseerd
worden ter voorkoming dat ieder volwassen lid van T.V. Pharo op jaarbasis verantwoordelijk is voor
drie bardiensten. De bardiensten zullen onder andere worden ingevuld door leden die zich hiervoor
kunnen opgeven. Indien er geen bardienst is wordt van alle volwassen leden verwacht dat men,
uiteraard op basis van goed vertrouwen en eerlijkheid, hun consumpties zelf pakken en afrekenen.
De website zal worden verbeterd. De contactpersoon hiervoor is voorlopig Esther.
Indien de kantine open is, is het verplicht af te hangen, dit om misverstanden te voorkomen.
In plaats van de huidige toegang tot T.V. Pharo zal er een toegangscontrole systeem komen dat door
middel van uw lidmaatschapspas kan worden geopend. Na opening zal het hek sluiten.
Tijdens de diverse toernooien (open toernooi, veteranentoernooi) zal er een buitenbar komen. Als er
een buitenbar is wordt de bar boven gesloten. De betaling met munten komt te vervallen.
Er is ondersteuning van het huidige bestuur nodig.
Martha Scherpenberg heeft aangegeven weer “iets” te willen gaan doen.
Leo van Asperen zal zo snel mogelijk zijn verdere plannen presenteren en middels een brief duidelijk
maken wie wat gaat doen en doet in de commissies.
Leo sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.

Op 24 maart 2018 is het openingstoernooi. Komt allen!!!
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