Beste leden,
Het bestuur van L.T.V. Berlicum heeft het genoegen u uit te nodigen voor de algemene ledenvergadering
(ALV) die op maandag 3 december 2018 om 20.00 uur in ons paviljoen wordt gehouden.
Alle relevante stukken aangaande de ALV liggen uiterlijk vanaf 19 november 2018 ter inzage in het paviljoen
en staan vanaf dat moment ook op onze website.
Tijdens de algemene ledenvergadering zijn de buiten- en binnenbanen van 20.00 tot einde vergadering
gesloten, uitgezonderd voor trainingen.

Agenda
1. Opening 20.00 uur
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 30 mei 2018
4. Bestuurlijke eenheid STB-LTV
Met ingang van 1 januari 2019 zullen de bestuursleden van Stichting Tennissport Berlicum (STB)
hun taken als bestuurslid van de Stichting neerleggen. Bestuursleden van LTV Berlicum zullen dan
de taken van de bestuursleden van STB overnemen. Tevens is er besloten om naast de Stichting
Tennissport Berlicum (STB) nog een stichting op te richten te weten Stichting Exploitatie
Tennispaviljoen (SET) waarin alle activiteiten mbt de bar-, paviljoenactiviteiten en personeel worden
opgenomen. Het bestuur heeft zowel juridisch als fiscaal eea laten toetsen.
Ter vergadering zal een verdere toelichting worden gegeven.
5. Begroting 2019
Bij de stukken wordt ook de verkorte jaarrekening 2017 van STB gepubliceerd.
6. Kascommissie
Leo van den Boom en Bart Spierings vormen de huidige kascontrolecommissie. Omdat Leo na de ALV
van 2019 aftredend is, stelt het bestuur Geert Arts voor als reserve kascommissielid.
7. Jaarkalender 2019
Vaststellen van jaarkalender 2019. Indien er vanuit de diverse commissies nog behoefte is iets te
melden dan bestaat daarvoor bij dit agendapunt de mogelijkheid.
8. Beleidsvoornemen: LTV Berlicum op weg naar een rookvrije generatie
Het bestuur van LTV Berlicum is voornemens om met ingang van 1 januari 2019 aan te sluiten bij
“Op weg naar een rookvrije generatie”, hierdoor zou er op het gehele tennispark niet meer gerookt
mogen worden.
9a. Reglementswijziging: Huishoudelijk Reglement
Huidig reglement: Artikel 2
Conform artikel 4 lid 1 en 2 van de statuten kent de vereniging seniorleden.
….
C-leden zijn leden van LTV Berlicum welke alleen van de binnenbanen gebruik mogen maken.
...

Voorstel reglement: Artikel 2
Conform artikel 4 lid 1 en 2 van de statuten kent de vereniging seniorleden.
…
C-leden zijn leden van LTV Berlicum welke alleen van de binnenbanen gebruik mogen maken. C-leden zijn
tevens niet actieve leden die officieel zitting hebben in een commissie die en activiteit voor de
vereniging organiseren.
...

9b. Reglementswijziging: Reglement van Orde
Huidig reglement: Art 11
Tijdens de vrijdagavond, zaterdag en zondag KNLTB voorjaarscompetitie zullen, indien noodzakelijk, alle
buitenbanen beschikbaar worden gesteld voor deze competitie of voor trainingen. In beginsel zullen voor de
recreanten 2 binnenbanen beschikbaar zijn, voor zover deze niet verhuurd of voor trainingen in gebruik zijn.
Tijdens elk intern of extern toernooi, behoudens Clubkampioenschappen en Oremans open toernooi, zullen 2
recreantenbanen beschikbaar zijn.

Voorstel reglement: Art 11
Tijdens de vrijdagavond, zaterdag en zondag KNLTB voorjaarscompetitie zullen, indien noodzakelijk, alle
buitenbanen beschikbaar worden gesteld voor deze competitie of voor trainingen. In beginsel zullen voor de
recreanten 2 binnenbanen beschikbaar zijn, voor zover deze niet verhuurd of voor trainingen in gebruik zijn.
Tijdens elk intern of extern toernooi, behoudens Clubkampioenschappen, OBBJT, 45+ en Oremans open
toernooi, zullen 2 recreantenbanen beschikbaar zijn. Recreanten kunnen zich bij genoemde 4
evenementen voor de eerste vrije baan vervoegen bij de organisatietafel.

10. Rondvraag
11. Sluiting
Het bestuur van L.T.V. Berlicum

