ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MEI 2015
Cultureel Centrum Fidei et Arti, Pastoor Hellemonsstraat 1 in Oudenbosch

A – G – E – N – D – A (voorlopig)
Agendapunt & planning

Wie

1

Welkom en vaststellen agenda

Ruud van Beest
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Notulen ALV 28 mei 2014

Ruud van Beest

3

Ingekomen stukken & mededelingen

Ruud van Beest &
Ineke de Graaf

•
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Wim van Selling

Inhoudelijke toelichting

HB-lid

Ontwikkeling NTTB
•

9

Lid Klankbordgroep

Voorstellen & korte toelichting op taakstelling en aanpak

Bestuurlijke vernieuwing
•

8

Ruud van Beest

Jaarrekening 2014 (inclusief voorlopige begroting 2016)
Kascommissie
Evaluatie stimuleringsregeling

Klankbordgroep
•

7

2015
Globaal plan 2016

Financiën
•
•
•
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Ruud van Beest &
Ineke de Graaf

Jaarplan
•
•

4

Introductie Albert Rooijmans

Korte toelichting vanuit hoofdbestuur

Rondvraag
•
•

Planning

Ineke de Graaf

Vragen
Waardering vrijwilligers

PAUZE
10

Workshops
1.
2.
3.

11

Allen

Accommodatiefonds
Succesvol ledenwerven – Tips & Trucs
Binding met vrijwilligers (MOVISIE) Onder voorbehoud!

Informele afsluiting

Allen
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Benodigde documentatie
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Informatie

Status

Notulen ALV 28 mei 2014
Jaarrekening 2014 (Balans & Staat van baten en lasten)
Voorlopige begroting 2016
Inhoudelijk jaarverslag 2014
Startnotitie meerjarenplan NTTB
Notitie Klankbordgroep
Evaluatie stimuleringsregeling

In de bijlage
Volgt medio mei
Volgt medio mei
Volgt medio mei
Zie de link hieronder
Volgt medio mei
Volgt medio mei

Startnotitie meerjarenplan NTTB
http://www.nttb.nl/userfiles/Downloads/Over_NTTB/Startnotitie_visie_en_strategie_NTTB__versie_20150313.pdf

Bijlage (onderdeel uitnodiging ALV 27 mei 2015)
Korte inhoudelijke beschrijving van de workshops.
Accommodatiefonds
Al een aantal jaar beschikt de afdeling ZuidWest over een eigen accommodatiefonds. Dit fonds is
maximaal gevuld en wordt nauwelijks meer benut ten behoeve van de financiering van verbouwing of
andere aanpassing van eigen speellocaties. Graag bespreken we de toekomst van dit eigen fonds en
mogelijke alternatieven voor besteding hiervan.
Workshopleider: Nog te bepalen
Succesvol ledenwerven – Tips en Trucs
Tijdens de ALV van 2013 heeft dhr. Sander Boomman (TTV Alexandria) een toelichting gegeven op
het succesvol ledenwerven binnen zijn vereniging. In drie jaar tijd groeide zijn vereniging van 80 naar
ruim 200 leden. Deze aanpak heeft navolging gekregen door een nieuw bestuur waarin ook andere
accenten in werving worden toegepast met als resultaat een verdere groei naar 250 leden. De tips en
trucs die daarbij aan de orde zijn gesteld vertalen we graag naar de werkwijze voor de verenigingen
binnen ZuidWest. Welke concrete tips en trucs zijn dit, wat is het te verwachten resultaat hiervan en
hoe kunnen deze praktisch ingezet worden binnen een tafeltennisvereniging? Deze vragen
beantwoorden we graag tijdens deze workshop – evenals de vraag hoe een hulpmiddel voor
ledenwerving op basis van deze tips en trucs er uit zou moeten zien.
Workshopleider: Ruud van Beest
Binding vrijwilligers
De beschikbaarheid van vrijwilligers voor de vereniging blijft voortdurend aandacht vragen van de
verenigingen. Welke trends voor vrijwillige inzet zijn er op dit moment en hoe sluiten deze aan bij de
sportverenigingen in de lokale samenleving? Welke suggesties zijn er specifiek voor sportverenigingen
in het werven en binden van vrijwilligers?
Deze workshop geeft u daarop antwoord.
MOVISIE is onder meer het kenniscentrum van Nederland voor vrijwillige inzet op allerlei
maatschappelijke werkgebieden.
Workshopleider:

Movisie (www.movisie.nl)
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