
De Algemene Ledenvergadering van afgelopen donderdag 10 december 
2015 gemist?

In ons verenigingsjaar (1 januari tot en met 31 december) belegt het 
bestuur van de vereniging  twee maal per jaar een ledenvergadering. De 
ledenvergadering is het belangrijkste orgaan van onze vereniging. 
 
In de Algemene ledenvergadering van 10 december jl. is het volgende aan
bod gekomen en zijn de volgende voorstellen van het bestuur 
aangenomen:

1. Het Huishoudelijk Reglement is aangepast. Een privacy policy is 
toegevoegd (artikel 9). Het aangepaste Huishoudelijk Reglement is 
HIER te vinden op de website.

2. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen en
het structurele tekort aan bardiensten op te lossen is het aantal 
verplichte bardiensten van vier naar vijf gegaan. 

3. Het Bar Reglement is aangepast. Het aangepaste Bar Reglement is 
te HIER te vinden op de website.

4. Vanaf 1 januari 2016 is onze vereniging een Cashless vereniging. 
Het is dan niet meer mogelijk om met contant geld af te rekenen 
aan de bar. U ontvangt volgende week per mail een uitgebreide 
toelichting. 

5. De financiële situatie van de vereniging is toegelicht. Het beleid is er 
op gericht een positief resultaat te laten zien. Zo kunnen wij onze 
reserves versterken. Deze zijn nodig om mogelijke tegenslagen op 
te vangen en investeringen te kunnen plegen. Denk aan de 
renovatie en vervanging van onze banen en aan LED verlichting.

6. De begroting van 2016 is vastgesteld. Een contributieverhoging van 
€ 2,- en een prijsverhoging van minimaal € 0,10 op de consumpties 
is goedgekeurd door de Algemene ledenvergadering.

7. Promotie van OTC De Warande zal een prominente plaats innemen
in 2016. Het doel is de tennissport in Oosterhout te promoten en 
ons ledenaantal te vergroten. Leden zullen daarbij ingezet worden 
als ambassadeurs. Onze  tennisscholen dragen daar een 
belangrijke steen aan bij. 

8. De evenementen kalender van 2016 is zeer ruim gevuld en 
aangevuld met een aantal nieuwe activiteiten. Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie op 10 januari 2016 zal deze kalender aan alle 
aanwezigen worden overhandigd. Uiteraard ligt deze kalender 
vanaf 10 januari 2016 in ons paviljoen. U kunt deze meenemen. 

9. Wij kunnen drie nieuwe vrijwilligers aan ons vrijwilligerscorps 
toevoegen; Ine Willems (tekstschrijver); Frank van Geersaem 
(jeugdcommissie) en Anne Marie Ides Peeters (bestuur).

http://www.otcdewarande.nl/wp-content/uploads/2015/12/BarReglement_2016.pdf
http://www.otcdewarande.nl/wp-content/uploads/2015/12/HuishoudelijkReglement_2016.pdf


              

10. Hans Kollau is tot de kascommissie toegetreden.
11. De VIA (vrijwilligers in actie) commissie organiseert op 6 maart 2016

een vrijwilligers bedankt dag. Alle vrijwilligers van OTC De Warande 
ontvangen te zijner tijd een uitnodiging.

12. Tenslotte hopen wij dat u bereid bent een 
ledentevredenheidsonderzoek in te vullen welke in het voorjaar 
2016 aan u verstuurd wordt. Daar hopen wij als vereniging een 
hoop van te kunnen op steken!

Mocht u naar aanleiding van deze informatie met ons in gesprek willen, 
dan maken wij graag een afspraak met u. Een mail naar 
voorzitter@otcdewarande.nl is voldoende.

Hartelijke groeten namens het bestuur,
Marie Louise Spangenberg, voorzitter.
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