
Notulen Buitengewone Leden Vergadering TC de Kouwenaar 

 

Datum  : 17 oktober 2018 

Plaats  : Clubhuis TC de Kouwenaar 

Aanwezig: Interim groep en leden 

 

Opening 

Thom Steneker opent de vergadering en heet iedereen welkom en bedankt voor de 

groet opkomst. 

Er zijn ruim voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zodat deze vergadering 

rechtsgeldig is. 

 

Binnengekomen mededelingen 

Afwezig met kennisgeving: 

Guus Sangers, Frans Freddy Putirulan, Martijn Karrebelt, Peter Kamphuis,  

Herman Goudbeek, Ronald Henze, Carlien Ligtenberg, Hanne Snelders,  Peter 

Bockweg, Ingrid Kloezeman, Landa Menkhorst, Henk Jolink. 

Agenda punt 4b 

Er zijn geen meldingen van tegenkandidaten ontvangen. 

 

Notulen BALV 11-04-2018 

Geen op- of aanmerkingen en geen vragen. 

 

Voorstel en verkiezing kandidaat bestuursleden. 

De voorgestelde kandidaten worden met applaus gekozen en benoemd : 

Thom Steneker : Voorzitter 

Tim Snelders: Penningmeester 

Maudi Wijnbeek-Veens : Algemeen lid 



Blad 2 notulen BALV 17-10-2018 

 

Guus Sangers : Algemeen lid 

 

Pauze  

 

Aantreden Nieuw Bestuur 

Eerste actie nieuw bestuur: 

De oud bestuursleden worden door Thom Steneker bedankt: Wilco Mulder, Dagmar 

Ligtenberg, Julia Groothuis, Casper Vuursteen, Jacques Aarts, Eric Boom worden  

voor hun inzet voor de vereniging en de gezonde situatie waarin TC de Kouwenaar 

verkeert. Dit gaat gepaard met bloemen en een blijvend aandenken. 

Ook de leden van de Interimgroep : Attie Mol, Jan Leerkes, Henk Huiskamp, Cor 

Mooijen, Volkert Wiegman, John Goudriaan en Thom Steneker worden bedankt met 

bloemen en een blijvend aandenken. 

Thom Steneker leest de mail van de gemeente voor waarin bevestigd wordt dat de 

investeringsbijdrage voor het vervangen van de toplagen van 4 banen is opgenomen 

in de begroting van 2019. 

Verwachting is dat dit in november door de raad wordt goedgekeurd waarna er met 

het plannen van de vervanging begonnen kan worden. 

 

Rondvraag 

Oscar van Schaverbeke: 

Vraag: Is er al een planning voor het vervangen van de banen. 

Antw.: Nee, wordt direct na het definitief toewijzen van het geld mee begonnen. 

Vraag: Zijn er gesprekken gaande met TV Vaassen. 

Antw.: Nee. 

Jacques Aarts vraag aandacht voor de clubkampioenschappen, inschrijven dus!! 

 

 



Blad 3, notulen BALV 17 -10-2018 

 

Sluiting ca. 20:30 uur  

 

De voorzitter sluit de vergadering en kondigt een feestelijke verrassing aan, TCK 

bestaat dit jaar 35 jaar het bestuur verrast alle aanwezigen op een glas bubbels om 

hier op te proosten en op een mooie toekomst. 

 

Goedegekeurd  d.d…………………… 

Thom Steneker, voorzitter 

 

Tim Snelders, penningmeester 


