
Verslag van ALV 19 februari 2020 
 
Woensdag 19 februari 2020 heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats 
gevonden. De vergadering werd goed bezocht. Tenminste 56 leden hebben de 
presentielijst getekend.  Dat was meer dan andere jaren.  
 
De voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat het bestuur weer een druk 
en bewogen jaar achter de rug heeft gehad. In verband met het recentelijke overlijden 
van een prominent lid was de vergadering verplaatst van 5 naar 19 februari 2020. Ter 
nagedachtenis aan haar en andere leden die het afgelopen jaar zijn overleden wordt 1 
minuut stilte in acht genomen.  
 
Daarna ging de vergadering over tot de behandeling van het jaarverslag van 2019.  Dat 
jaar kon met een beperkt positief resultaat worden afgesloten. Zowel de opbrengsten als 
de kosten waren lager dan begroot.  
Het positieve resultaat zal deels worden aangewend als reservering voor het 100 jarig 
bestaan van TOEG en het groot onderhoud c.q. afschrijvingen. Het overige zal worden 
toegevoegd aan het eigen vermogen 
 
Bij de vaststelling van de begroting voor 2020 zijn de cijfers van 2019 als uitgangspunt 
genomen.  Er worden wel een aantal investeringen in 2019 voorzien, zoals het vergroten 
van de overkapping en de reparatie van de oefenkooi. Tevens zal onderzoek worden 
gedaan naar het aanbrengen van de ledverlichting op de banen.  
Juist vanwege een verwachte stijging van de kosten is de contributie voor 2020 met 3 % 
verhoogd. Desalniettemin wordt slechts een zeer bescheiden  resultaat voorzien in 2020.  
 
Tijdens de vergadering werd door het bestuur een terugkoppeling gegeven van het 
TOEG-cafe en de actie tomeloze inzet. Beide acties zijn bedoeld om de leden meer bij de 
vereniging te betrekken.  Het TOEG-cafe heeft plaats gevonden in december 2019 en 
daarin is gesproken over de door de leden gewenste ontwikkelingen.  
De actie tomeloze inzet heeft uiteindelijk tot een opgave van 150 tot 200 leden geleid en 
zal het komende jaar tot de inzet van deze leden moeten leiden. Degenen die hebben 
afgekocht, zal begin dit jaar een factuur van 35 Euro worden toegezonden.   
 
In de ALV is tevens besloten tot de invoering van een verplichte cashless betaalsysteem.  
  
Voorts hebben zich een aantal bestuurswisselingen voorgedaan.  
Marijke Driever treedt af als voorzitter van de PR commissie. Hiervoor kon nog geen 
opvolger worden benoemd. 
Bert Versluis treedt toe tot het bestuur als lid van de jeugdcommissie.  
Koos Kamps treedt af als voorzitter van het bestuur en wordt opgevolgd door Didier de 
Beaumont.  
Dick Zuiderwijk treedt toe tot de activiteitencommissie, maar niet tot het bestuur. 
Carlie Quispel treedt toe tot de barcommissie, maar niet tot het bestuur.  
 
Tenslotte is Koos Kamps gehuldigd wegens zijn verdienste als voorzitter van TOEG. Hij 
is de langst zittende voorzitter geweest van TOEG. Om die reden is hij ook tot erelid van 
TOEG benoemd.  



Na deze huldiging sluit de (ex-) voorzitter de vergadering onder dankzegging aan alle 
aanwezigen.        
 

          


