Algemene ledenvergadering TV Pharo d.d. 05 -02-2019

1) Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom mede namens Esther
en Basia. Volgens de presentielijst zijn 33 stemgerechtigde leden aanwezig.
Onderstaande leden hebben zich vanwege een verhindering afgemeld:
Piet en Marijke Kesling
Anne-Marie v.d. Griend
Elly Biesheuvel
Vera Bal Wensing
Piet en Wil van Boven
Jan en Nel van Drent
Jan Meijer
Leo excuseert zich namens het bestuur voor het feit dat de vergadering niet op een donderdag is
gepland terwijl hierom in de laatste vergadering is verzocht en akkoord bevonden.
Voor aanvang van de inhoudelijke bespreking van de agendapunten hecht het bestuur er waarde aan
een voorstel met betrekking tot het benoemen van een erelid in stemming te brengen.
Het bestuur stelt voor oud voorzitter Louis Overboom, vanwege zijn activiteiten ten behoeve van T.V.
Pharo, te benoemen als erelid.
Alle aanwezige stemgerechtigde leden zijn hiermee akkoord zodat het voorstel is aangenomen.

2) Vaststelling verslag A.L.V. 23 februari en 15 maart 2018
Een ieder heeft de notulen en bijlagen ontvangen en wordt geacht deze te hebben doorgenomen.
Ten aanzien van de bedoelde notulen zijn er geen vragen gesteld of opmerkingen geuit zodat deze
worden goedgekeurd.
3) Mondeling jaarverslag 2018 door de voorzitter
De voorzitter stelt voor, indien er vragen zijn over de financiële rapportage met betrekking tot 2018,
deze na de vergadering aan de orde te stellen met dien verstande dat getracht zal worden dringende
vragen waar mogelijk wel tijdens de vergadering te beantwoorden. Eventueel zullen de vragen na
overleg met de administrateur schriftelijk worden beantwoord.
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4) Jaarrekening 2018 T.V.Pharo
Leo geeft een toelichting op de punten 2.2. en 2.3 van de bijlage: Winst en Verliesrekening 2018 /
toelichting op de jaarrekening.
Kosten
- Baanhuur nagenoeg gelijk
- Energie kosten lager, mede door de lange hete zomer.
- Het dagelijks onderhoud overige kosten in het jaar 2017 bedroeg € 16.829,00.
In 2018 bedroeg dit € 17.715,00 als gevolg van gedane investeringen.
- Afdracht K.N.L.T.B. is minder i.v.m. lager aantal leden.
- Promotie.
- Vrijwilligerskosten zullen wij in zijn geheel laten vervallen.
- Minder uitgaven wat betreft de jeugd.
- Minder uitgaven wat betreft verzekeringen.
- Meer uitgaven wat betreft verenigingskosten.
- De administratiekosten zijn gelijk gebeleven.
- Minder uitgaven wat betreft bankkosten.
- De afschrijvingen zijn gelijk gebleven.
- De reserveringen voor het clubgebouw en de banen zullen wij in zijn geheel laten vervallen.
Opbrengsten
- De opbrengst van de contributie is minder i.v.m. het dalend aantal leden.
- De opbrengst van de kantine is € 2.285,00 minder terwijl er meer is omgezet, dit zal worden
uitgezocht in samenwerking met de administrateur van T.V. Pharo.
- De opbrengst van de baanhuur is minder.
- De opbrengst van sponsoring is meer.
- De opbrengst van de diverse toernooien is minder i.v.m. een daling van het aantal deelnemers.
- De opbrengst van diverse activiteiten en competities. Als je deze twee optelt dan is er in 2017:
€ 4.681,00 opbrengst gerealiseerd en in 2018: € 6.377,00. Waarschijnlijk is de oorzaak hiervan een
andere manier van boeken aangezien we een zeer goed open- en veteranentoernooi hebben
gedraaid.
- Overige opbrengsten.
- Rente inkomsten.
Het netto resultaat is: € 6.570,00 minder.
2.3 Toelichting op de jaarrekening.
- Balans - geen bijzonderheden te melden.
- Winst en Verliesrekening : De baropbengst zal worden gecontroleerd.
5) Verklaring kascontrolecommissie
De kascontrolecomissie bestaande uit Frans Erkens en Maarten van Kesteren heeft décharge
verleend aan het bestuur.
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6) Vaststelling contributies 2019
Het bestuur stelt voor om de huidige contributie te handhaven, hiertegen heeft niemand bezwaar.
Met het huidig aantal leden (286) zal de opbrengst van de contributie in 2019 € 43.290,00 bedragen.
Lenie Beaujean heeft een opmerking over het huidige contributiestelsel. Hier zal door Leo en Esther
naar worden gekeken.
7) De Rotterdam pas
Het huidige systeem is:
Ieder lid dat in het bezit is van een Rotterdam pas krijgt na indiening hiervan een bedrag van € 25,00
als zijnde een korting op de betaalde contributie. De gemeente Rotterdam compenseert T.V. Pharo
door middel van een bedrag van € 20,00 per lid dat een dergelijke korting verkrijgt. Per saldo kost dit
T.V.Pharo +/- € 500,00 per jaar. Besloten is, vanwege het kostenaspect, hier op deze wijze geen
vervolg aan te geven.
Er zijn twee voorstellen:
- Het eerste voorstel is: ieder lid dat in het bezit is van een Rotterdam pas kan een aanvraag indienen.
T.V. Pharo krijgt dan € 20,00 van de gemeente Rotterdam en het lid van T.V. Pharo € 17,50.
- Het tweede voorstel is: zoveel mogelijk leden dienen een aanvraag in bij de gemeente Rotterdam.
T.V. Pharo krijgt € 20,00 van de gemeente Rotterdam en het lid doneert dit bedrag aan T.V. Pharo,
dit kan voor de vereniging een aanzienlijk bedrag opleveren. Er komt geen contributie aanpassing.
- De Club van 50 gaan we weer nieuw leven inblazen.
8) Nieuwe Toegangspoort
Het toegangscontrolesysteem is gereed, een ieder krijgt een pasje op zijn of haar naam, waarmee de
poort, de deur van de kleedkamers/toiletten en de deur van de kantine kan worden geopend.
Jeugdleden tot en met 18 jaar krijgen geen toegang tot de kantine. De kantine wordt geopend en
bemand door een volwassene indien er activiteiten zijn voor de jeugd.
De deur naar de kleedkamers geeft toegang tot het afhangbord, waardoor er geen belemmering
meer zal zijn om af te hangen. Tevens kan hier de verlichting worden in- en uitgeschakeld.
De pasjes zullen zoveel mogelijk door de voorzitter worden uitgedeeld, tijdens het snerttoernooi (dit
is verplaatst naar 2 maart), de vrijwilligersdag op 16 februari (inmiddels geweest) en het
openingstoernooi op 23 maart.
De pasjes welke nog niet zijn uitgegeven kunnen worden afgehaald op vrijdagavond 29 maart 2019
van 19.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag 30 maart 2019 van 10.00 uur tot 12.00 uur.
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9) Vaststelling begroting 2019
Het voorstel is om de kosten op een aantal punten aan te passen. De begroting is als volgt
goedgekeurd en vastgesteld:
Kosten

2018

Baanhuur
37.901
Energie
10.387
Dagelijks onderhoud clubgebouw
4.403
Dagelijks onderhoud banen
2.908
Overige kosten clubgebouw
10.404
Afdracht KNLTB
7.791
Promotie/fondsenwerving/ledenwerving
826
Vrijwilligersvergoedingen
Vrijwilligerskosten
0
Jeugd
741
Verzekeringen
1.774
Verenigingskosten
3.002
Administratiekosten
1.440
Bankkosten
290
Afschrijvingen
4.540
Onvoorzien
Reservering groot onderhoud clubgebouw/banen
86.407
Resultaat
-6.570

2019
37.900
11.000
4.500
3.000
8.000
8.500
1.000
1.500
1.000
2.000
3.000
1.500
300
4.600
0
0
87.800
-5.000

wordt
10.500
4.000

7.500

0
1.800

4.500

84.000
-1.200

10) Verkiezing kascontrolecommissie
Hans Loeff en Ingrid Blommestijn worden benoemd als leden van de kascontrolecommissie.
Heinz Breuer wordt benoemd als reserve.
11) Rondvraag
Tijdens de rondvraag worden er geen vragen gesteld.
12) Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng.

Algemene ledenvergadering TV Pharo 2020,
op donderdag 6 februari.

4

