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Notulen algemene ledenvergadering TCHS d.d. 31-03-2016. 

Plaats  : Clubhuis “de Beuk” 

Tijd  : 19.00 uur. 

Opsteller : J.Jannink 

Aanwezige bestuursleden: 

Hr. Leurink   Hr. Nijenkamp   Hr. Plaggenborg  Hr. Jannink 

   

Aanwezige leden:                                           

T.Alsema 

J.v.d.Hoef 

T.v.Marle 

B.v.Marle 

R.Weeink 

M.v.Ockenburg 

T.Delfgaauw 

M.Balk 

H.Postma 

T.Froom 

F.Langkamp 

T.Keur 

H.Poelman 

L.Kollewijn 

A.Arnold 

G.Huurneman 

T.Rensink 

G.v.Netten 

B.v.Deutekom 

                                                                                                         

 Met kennis afwezige leden:                                                                                       

W.Jurjens  H.Poort  J.Weeink  J.Meyer      

                                

1. Extra ALV. 

Vorig jaar omstreeks dezelfde tijd vierden we ons 75 jarig bestaan en een jaar later zijn we 

genoodzaakt de club op te heffen. 

2.       Enquete 

70% deelname. 

33 hebben gekozen voor FC Twente en 10 voor Dikkers. 

Hierdoor is onze keuze gevallen op FC Twente. 

Met de geringe keuze voor Dikkers is het voor hun financieel niet haalbaar om te voldoen aan 

onze wens voor de aanleg van kunststof banen en dit is bij FC Twente wel haalbaar en wordt dan 

ook uitgevoerd. 

3.       Type kunststof banen  

Een commissie bestaande uit FC Twente leden en van ons Greto Plaggenborg hebben onderzocht 

wat de geschiktste banen zijn. 

De eindconclusie was dezelfde banen als waar wij momenteel op spelen. 
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4.       Bestuur FC Twente 

Het bestuur van FC Twente is van 4 leden teruggebracht naar 2, een voorzitter en 

penningmeester. Graag zien hun een aanvulling van het bestuur van 2 á 3 man. 

Er zal een commissie in het leven geroepen worden waarin wij onze wensen kunnen aangeven 

zodat we dezelfde faciliteiten en speeltijden hebben zoals we gewend zijn. In deze commissie zal 

door TCHS zitting hebben Greto Plaggenborg en Jan Jannink. 

  

5.       Afbouw TCHS 

De club zal helaas worden opgeheven per 30 juni. 

Voor de verdeling van de inboedel en de financiele afwikkeling zullen Roy Nijenkamp en Tim 

Leurink de kar trekken. 

Leden die belangstelling hebben voor bepaalde zaken uit de inboedel dienen dit voor 1 mei aan te 

geven aan het bestuur. 

  

6.       Contributie / Inschrijving FC Twente 

De contributie bij FC Twente bedraagt € 105,- per jaar (dit is incl.KNVB lidmaatschap). Dit geldt 

voor ons voor 2016 dan de helft omdat we daar per 01 juli starten. Inschrijfgeld zal niet geind 

worden. 

Half mei zullen alle leden een vrijblijvend aanbod krijgen voor de overgang naar FC Twente 

Tennis, dan zal ook duidelijk zijn hoe men zich dient aan te melden. 

  

7.       Afscheidsfeest 

Het afscheidsfeest staat gepland op zaterdag 04 juni. 

Voor de tijden en inhoud zal via de website medegedeeld worden. 

  

8.       Rondvraag 

Geen bijzonderheden. 

  

Het bestuur werd met applaus bedankt voor de inzet bij het hele gebeuren. 

  

  Hengelo, 07-04-2016.  Plv.Voorzitter,    Secretaris, 

                                                         

                                                           Dhr. R.Nijenkamp   Dhr. J. Jannink. 

  


