Notulen ALV Victoria Squash Rotterdam
Datum: 10 september 2016
Plaats: Glasbox Victoria Squash
Aanwezig:
Bestuur: Elma Lammers, Johan Camps, Mei Haighton, Ronald Permentier, Gerard Schrader
Leden: Peter Groenhuizen, René Guiaux, John de Pauw, Edwin v/d Berg, Henk Cremers, Trudy
Scheffers, Loek Bles, Arie Langstraat
Agendapunten
-Voordracht nieuw bestuurslid: Peter Groenhuizen(penningmeester)
-Voordracht ereleden
Opening/mededeling/vaststellen agenda
Geen additionele punten
Elma heeft een mededeling namens Jeroen Stevens: hij wenst Peter alle succes bij zijn nieuwe
bestuursfunctie ‘hij lijkt mij een prima kandidaat’ (aannemende dat hij wordt verkozen).
Woordje van de voorzitter






De facturen zijn verstuurd.
Kascommissie heeft akkoord gegeven
Sponsoring eredivisie. We kunnen van start met de eredivisie maar er is geld maar niet
genoeg om het hele seizoen door te komen. Dit maakt dat het inplannen van de spelers wat
lastiger is.
o Dames: E3000
o Heren: E10000 (2/3 van benodigd budget) 5 oktober eerste thuiswedstrijd heren.
Planning: verbouwen douches. Aanleg Padel (Op baan 2 tennis). Er komen inloopsessies.

Benoeming Ereleden
Het bestuur vraagt mandaat om maximaal 3 ereleden te benoemen.
-Arie: blijf uiterst terughoudend. Er moet iemand worden voorgedragen die echt aan squash heeft
bijgedragen, ook buiten Victoria. Let ook op de financiële consequenties. Ereleden betalen geen
contributie. (staat ook in de statuten).
-Loek: we zijn ook altijd al terughoudend hiermee geweest. We hebben nauwelijks ereleden
genoemd.
-Rene: ereleden zijn zo belangrijk voor de club, dus deze hoeven inderdaad geen contributie te
betalen.

-Het bestuur geeft aan het benoemen van de ereleden ook te toetsen bij de leden. Ereleden
verdienen dat ze niet alleen door een select groepje worden gekozen.
Mandaat wordt verleend.
Benoeming Penningmeester: Peter Groenhuizen
Peter stelt zich voor. Hij wil graag wat terug doen voor de vereniging. Voorop staat dat we financieel
gezond moeten zijn. Peter heeft ‘alle tijd van de wereld en gaat er bovenop zitten’
Iedereen stemt voor.
Johan treedt af als penningmeester maar blijft (algemeen) lid van het bestuur.
Rondvraag en sluiting
Loek: In het kader van het 75 jarig bestaan is het eerste deel van de walk of fame opgeplakt op de
loopbrug. Historie van Victoria, 75 jaar squash.
Verder geen punten. Mei bedankt voor de inbreng, aandacht en sluit de agenda.

