ALV 2020

Beste tennisleden,
Zoals u weet is de Algemene Leden Vergadering (ALV) 2020 van maart jl.
vanwege het Corona virus niet doorgegaan. Wij waren voornemens deze te
houden in oktober maar dat kon, vanwege corona dreiging bij een aantal
bestuursleden, ook niet doorgaan. Nu we in een tweede Corona golf zijn
beland en afgelopen dinsdag verdere maatregelen afgekondigd zijn, is het
niet mogelijk om op korte termijn de ALV te organiseren en we al gauw
uitkomen in 2021. Dit lijkt ons geen reële optie.
De financiële stukken over 2019 zijn al wel door de kascommissie ingezien
en goedgekeurd. Daarom is het bestuur voornemens de ALV 2020 pro forma
te houden en de jaarcijfers 2019, met een getekende verklaring van de
kascommissie, definitief vast te gaan stellen zodat het boekjaar 2019 kan
worden afgesloten. Op de ALV van 2021 kunnen we, indien gewenst, nog
terugkomen op de jaarcijfers en de algemene zaken van 2019, maar de
begroting van 2020 gaat nu ook al bijna naar definitieve cijfers.
Er blijft voor u als lid wel de mogelijkheid de financiële stukken in te zien in
een persoonlijk onderhoud door u aan te melden via secretaris@tvwierden.nl
. Zoals bekend worden de financiële stukken niet verspreid.
Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze oplossing.

Aanvullende Corona maatregelen n.a.v. kabinetsbeluit van 3 november.
Hierbij een overzicht van de aanvullende Corona maatregelen:
•

Maximaal 2 volwassenen (vanaf 18 jaar) mogen met elkaar
(binnen en buiten) sporten. Zij houden onderling 1,5 meter
afstand. De komende 2 weken is alleen enkelspel toegestaan.
Dat betekent dus ook dat er bij de Toss niet gedubbeld mag
worden!

•

Voor trainingen geldt maximaal 2 volwassenen op een baan
(excl. Trainer); trainingsgroepen van 4 volwassenen of meer zijn
mogelijk, zolang deze duidelijk zichtbaar in groepen van 2
spelers per baan (met 1.5 meter afstand) gescheiden zijn en de
groepen niet gemengd worden.

•

Kinderen t / m 17 jaar mogen in grotere groepen blijven spelen
en trainen en hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5
meter afstand te houden.

•

Er worden geen wedstrijden gespeeld.

•

Publiek is niet toegestaan.

•

Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Inmiddels is de actie met de couponbonnen van de
Wierdense winkeliers ten einde. De opbrengst voor
onze vereniging bedraagt ca. 700,-. Een mooi resultaat,
waarvoor dank aan onze jeugdleden die hieraan
hebben bijgedragen.
De tennisracket als hoofdprijs is, na loting met Jelte van
den Noort, Simon Brinks, Floris van Leeuwen en Pello
Schildwacht, gewonnen door Sven van den Noort..
Gefeliciteerd

Algemeen:
•

U krijgt in 2021 geen nieuwe KNLTB ledenpas. Uw huidige ledenpas
kunt u blijven gebruiken.

•

Zoals bekend kan in het zomerseizoen, bij onbespeelbare
buitenbanen, gebruik worden gemaakt van de binnenbanen. Dit geldt
t/m 1 oktober van het lopende jaar.

•

In ons baanregelement voor 2021 zullen wij opnemen dat onze
tennisbanen alleen door leden mogen worden gebruikt. Niet-leden
worden niet toegelaten en er kan derhalve ook geen baan worden
gehuurd.

Namens het bestuur:
Leo Braakhuis, secretaris TV Wierden.

