25 februari een algemene ledenvergadering met een volle agenda
De agenda is al eerder gedeeld, maar hierbij een korte samenvatting van de vergadering.
HTC is een financieel gezonde vereniging, contributie 2020 3% hoger
De financiën van het afgelopen jaar zijn toegelicht. Met een resultaat in lijn met de begroting blijft de
vereniging gezond net als de afgelopen jaren. In lijn met een ALV besluit van enkele jaren geleden
wordt voor 2020 de contributie met de CBS prijsindex verhoogd ofwel 3%.
Opslag parkbeheer wordt aangepakt
De opslag van Parkbeheer is hard aan vervanging toe. Doordat de vrijwilligers van Parkbeheer het
tennispark onderhouden worden veel kosten bespaard, maar de materialen die zij gebruiken moeten
ook goed kunnen worden opgeslagen. Na een toelichting naar de onderzochte alternatieven en de
motivatie voor het voorgesteld plan stemt de ALV in met de investering in een Qloods die na
goedkeuring door de gemeente in eigen beheer wordt gebouwd.
Nieuw meubilair op het terras
De stoelen en tafels op terras zijn ook hard aan vervanging toe. Afgelopen najaar zijn er al
verschillende leden door een stoel gezakt. Vanuit de paviljoen en opleuk commissie is een voorstel
uitgewerkt voor de ALV. De ALV stemt in dit in twee fasen uit te voeren. Eerst worden de tafels en
stoelen aangeschaft zodat die voor het zomerseizoen aanwezig zijn. De verdere voorgestelde
aankleding volgt daarna.
Jaarverslag commissies en zoektocht naar voorzitter paviljoencommissie
De verschillende commissies hebben een jaarverslag gemaakt over 2018, dat is apart toegevoegd. In
de vorige ALV is Marc Wolfs benoemd in de kascontrole commissie. Hij heeft 1 januari de rol van
John van Sande overgenomen. Die al vele jaren de financiën van het paviljoen onder zijn hoede had.
Hierdoor moet Marc nu weer uit de commissie. John neemt de rol van Marc over in de kascontrole
commissie. De paviljoencommissie is nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter. Roland Voets
heeft vorig jaar al aangegeven te willen stoppen als voorzitter, maar er is nog geen opvolger
gevonden. Heb je interesse laat het weten aan het bestuur.
Het nieuwe bestuur blikt terug en kijkt naar de toekomst
Het bestuur licht ook toe wat zij de afgelopen maanden hebben gedaan na hun benoeming en gaan
doen de komende maanden. Zo is er 6 april een bijeenkomst gepland van het bestuur met de
voorzitters van de commissies om de agenda van 2019 en 2020 te bepalen en zo concretere stappen
te kunnen gaan ondernemen.
Statutenwijziging
De statutenwijziging is een aparte vergadering toegelicht en met een kleine aanpassing vastgesteld.

