Notulen Algemene Ledenvergadering op dinsdag 14 januari 2003.
Aanwezig: Leo, Frans, Wil, Michael, Peter W., Oswaldo, Rob, Monica, Ronald, Francis
en Gerry.
1. OPENING.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom en constateert dat
er een quorum aanwezig is.
Hij deelt mede dat Monica, Rob, Michael, Oswaldo, Ronald en Gerry zich als nieuw lid
hebben aangemeld. De algemene ledenvergadering gaat hiermee akkoord.
Hierna wordt na enige discussie door de algemene ledenvergadering besloten dat zowel
de bestuursleden als de wedstrijdcommissie leden lidmaatschap zullen betalen.
Hierna gaat de voorzitter over tot agendapunt 2.
2. STATUTEN WIJZIGEN.
De voorzitter stelt ter benoeming het nieuwe bestuur voor aan de algemene
ledenvergadering.
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De algemene ledenvergadering benoemd voornoemd bestuur.
Hierna worden de door het bestuur voorgestelde statutenwijzigingen besproken:
Toevoegen bij GELDMIDDELEN artikel 5:
* De contributies worden door de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het
bestuur vastgesteld. De wijze van inning daarvan en van de maatregelen, die het bestuur
zal nemen, wanneer leden achterstallig in de betaling zijn, worden in het huishoudelijk
reglement geregeld. (+ toevoegen in het huishoudelijk reglement)
Artikel 7.
Toevoegen: en aanverwante sportverenigingen van de Triathlon.
Tevens vragen aan de notaris als dit aangepast wordt of dit dan in artikel 3 ook aangepast
moet worden?
Artikel 7.5:
"minstens tweehonderd en vijftig gulden (f 250)" schrappen en daarvoor in de plaats
"een geldbedrag, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement." (+ toevoegen in
huishoudelijk reglement)
Artikel 11.4:
"tenminste een maal per maand" veranderen in "tenminste een maal per kwartaal".

STATUTENWIJZIGING:
De algemene ledenvergadering gaat akkoord dat de volgende opties besproken zullen
worden met de notaris. Datgene wat de notaris adviseert zal in de statuten gewijzigd
worden:
OPTIE 1:
de vraag is als er statuten gewijzigd dienen te worden en het vereiste quorum is niet
aanwezig of men dan het onder artikel 12.3 aangegeven termijn kunnen handhaven, wat
eventueel inhoudt dat je de vergadering kunt eindigen en een kwartier later weer kunt
openen en gezien mag worden als zijnde de 2e vergadering, maar nog steeds zonder
vereiste quorum en dan mogen de statuten toch gewijzigd worden.
OPTIE 2:
dient onder artikel 16 een extra punt opgenomen te worden waarin vermeld staat dat bij
het niet aanwezig zijn van het vereiste quorum men 2 weken later een nieuwe
vergadering zal houden en indien het vereiste quorum wederom niet aanwezig is mogen
de statuten gewijzigd worden.
De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de door het bestuur voorgedragen
statutenwijzigingen.
Inzake het huishoudelijk reglement gaat de algemene ledenvergadering ermee akkoord
dat het huishoudelijk reglement met de notaris nader besproken wordt en daarna in een
volgende algemene ledenvergadering aangeboden zal worden.
3. RONDVRAAG.
Monica deelt mede dat haar portabelnummer is veranderd. Het juiste nummer zal via
Michael aan het bestuur worden doorgegeven.
Wil informeert naar het sponsorpakket en met name voor de voorbereiding van sponsors
voor de Kids Tri. Na enige discussie wordt afgesproken dat Wil, Monica, Oswaldo en
Ronald met Frans aan tafel gaan zitten om de juiste aanpak van sponsoren te bespreken.
AKTIE: Frans, Oswaldo, Ronald, Monica en Wil.
Michael licht aan Frans de sponsoring toe voor op de opblaasbare boeien toe en stelt voor
dit op te nemen in het sponsorpakket. Frans zal hiervoor zorgen en tevens contact
opnemen met Michael om de overige sponsor informatie op te vragen.
AKTIE: Frans.
Om de secretariaatswerkzaamheden juist te laten verlopen stelt Gerry voor een postbox te
openen waar centraal de post binnen komt. Hiermee gaat men akkoord. Tevens wordt
afgesproken dat de secretaris een apart e-mail adres krijgt en dat e.e.a. in het logo van de
CTA aangepast zal worden.
AKTIE: Gerry en Michael.
4. Sluiting.
De voorzitter dankt iedereen voor hun komst en hun inzet en sluit om 23.00 uur de
vergadering.

