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CLUBBRIEF | december 2016
secretariaat@terleede.nl

Woord vooraf.

Ter Leede kent twee Algemene Leden vergaderingen per jaar, eentje eind mei waar de begroting en
dus de plannen voor het komend seizoen aan de orde komen en één in december, waar onder
andere aan de hand van de financiële cijfers en verslagen van de afdelingen wordt teruggeblikt op
het vorig seizoen.
Om die reden roepen wij al onze leden dan ook nadrukkelijk op om 15 december op onze ALV
aanwezig te zijn om kritisch te kijken naar hetgeen we ons anderhalf jaar geleden hadden
voorgenomen en wat daar uiteindelijk van is gerealiseerd.
Ook de ouders van onze jeugdleden kunnen namens hun kind of kinderen deze vergaderingen
bijwonen.
Traditiegetrouw versturen wij de uitnodiging voor de ALV via een Clubbrief, waarin we ook
aandacht besteden aan andere, actuele zaken en ontwikkelingen.

In deze Clubbrief zijn dat onder andere:

- We willen graag optimaal communiceren met onze leden, maar ook bijvoorbeeld de KNVB wil dat.
Lees hier de spelregels.

- Al vele jaren worstelen we met een tekort aan kleedruimte. De oplossing komt dichterbij!

- Een paar aankomende activiteiten. Pak uw agenda!

- Nogmaals: vrijwilligers!

- Een dagje ouder en toch voetballen? Ook dat kan bij Ter Leede

Tot ziens bij de ALV op donderdag 15 december 2016!

Bestuur vv Ter Leede



UITNODIGING + AGENDA voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING

De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt gehouden op donderdag, 15 december a.s. om 20:00 uur
in de kantine van de vereniging. De koffie staat klaar vanaf 19:30 uur. De agenda vindt u hieronder.
Vanaf vrijdag, 3 december 2015 kunt u een vergadernummer incl. jaarverslag per e-mail ontvangen.

Een berichtje aan secretaris@terleede.nl is voldoende!

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen / Ingekomen stukken.

3. Vaststellen van de notulen van de 98e Algemene Ledenvergadering van 10 december 2015

4. Vaststellen van de notulen van de 99e Algemene Ledenvergadering van 27 mei 2016

5. Jaarverslagen van de diverse commissies (o.a. jeugd en vrouwen).

Onder dit agendapunt kunnen niet alleen vragen worden gesteld n.a.v. de verslagen, maar ook
algemene vragen, tips en opmerkingen richting alle zittende bestuursleden in relatie tot hun
portefeuille.

6. Jaarverslag van de penningmeester m.b.t. seizoen 2015-2016

7. - Verslag van de kascommissie 2015-2016
De kascommissie 2015-2016 bestaat uit Jaap de Jong (3e jaar), Bert van der Tholen (2e jaar), Marjan
van Harskamp (1e jaar) en Redboth Ciggaar (reserve).

- Benoeming kascommissie 2016-2017

8. Stichting Topvoetbal Ter Leede (Peter Scheltus).

9. Rondvraag.

10. Bestuursverkiezing

Ronald Vonk is volgens rooster aftredend en terstond herkiesbaar als Voorzitter.

In de vacante functie van Secretaris stelt het bestuur voor Michiel van Delft te kiezen.

Kandidaatstelling
Namen van alternatieve kandidaten voor een bestuursfunctie vanuit de leden, kunnen uitsluitend schriftelijk
worden ingediend. Duidelijk dient te blijken dat de kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden. De
brief dient voorzien te zijn van ten minste drie handtekeningen van leden van onze vereniging en moet
uiterlijk 1 december 2016 ingediend te zijn bij het secretariaat.

11. Sluiting
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Communicatie: Mutaties ledenadministratie

Nadat we, inmiddels al weer 5 jaar geleden, zijn gestopt met ons clubblad communiceren we met
onze leden en donateurs via de Ter Leede website en direct via e-mail.
Wanneer we van dit laatste middel gebruik maken krijgen we gemiddeld een stuk of 10 mailtjes
retour omdat het adres niet meer bestaat. Wisseling van provider, werkgever, maar ook typefouten
zorgen er voor dat je op dat moment voor ons onbereikbaar bent, en niet alleen voor ons, maar ook
voor andere partijen als bijvoorbeeld de KNVB, die steeds meer berichten (onder andere
schorsingen en informatie over spelerspassen ) rechtstreeks naar de leden communiceert.
Meld wijzigingen daarom aan de ledenadministratie (ledenadministratie@terleede.nl ). Dit geldt
niet alleen voor e-mailadressen maar ook voor de wijzigingen in huisadres, telefoonnummer(s) en
IBAN. Overigens kan ons systeem meer dan één e-mailadres aan.

Start realisatie nieuwe kleedkamers zeer nabij!

De laatste jaren worstelen we met een tekort aan kleedruimte.
Al enige tijd beloven we hier iets aan te doen en nu is het dan eindelijk zover. Nadat inmiddels aan
de Teylingen kant, waar de kleedkamers worden gerealiseerd, het pomphuis is verplaatst zal
wethouder Brekelmans op 9 december om 13.00 uur de eerste paal slaan. Vervolgens gaat
aannemer en Ter Leede-sponsor, H & B Bouw, aan de slag. Met de hulp van ons accommodatieteam
en dat van buurman Teylingen hopen we het project nog in het komend voorjaar af te ronden.

Activiteiten

Graag aandacht voor de volgende activiteiten rond de feestdagen:

- Op zaterdag 17 december is het vanaf 14.00 uur weer tijd voor de Ter Leede Kerst INN. Darten,
klaverjassen of gewoon even gezellig bijpraten onder het genot van een drankje met bitterbal.
Om 17.00 uur is de trekking van onze Kerst Loterij.
- Heb je tussen kerstdiner en oliebollen een paar vrije dagen?
Bezoek dan op woensdag 28 december het Gerrit van Harskamp toernooi in sporthal De Wasbeek.
De 27e versie van dit JO9-1 (F1)-toernooi wordt in de middag gespeeld, met deelname van een
aantal gerenommeerde teams uit de Bollenstreek. ’s-Morgens zijn er onderlinge wedstrijden voor
onze pupillen en de hele dag vinden er voorrondes plaats voor de Penalty bokaal.
De finale voor deze beker is om even over vieren, om half 5 gevolgd door de prijsuitreiking.
De organisatie is als in alle voorgaande jaren weer in handen van Jaap Schaap.
- Op 1 januari 2017 ben je vanaf 16.00 uur welkom in ons clubhuis om elkaar een gelukkig
nieuwjaar en voetbaljaar toe te wensen. Ook de hapjes, drankjes en een (korte) toespraak
ontbreken niet.
- Op woensdag 4 januari vind ’s-ochtends een Ukken-instuif plaats. Alle kinderen van 4 tot 6 jaar
kunnen dan terecht in sporthal de Wasbeek om onder leiding van Jaap Schaap en een aantal andere
jeugdtrainers spelenderwijs kennis te maken met de voetbalsport. Dus spoor uw kinderen,
kleinkinderen, buurtkinderen, neefjes en nichtjes aan om bij deze happening aanwezig te zijn.
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- Op vrijdag 6 januari organiseert de Activiteitencommissie in samenwerking met
Supportersvereniging RoodGeel en de Club van Uk-tot-A de 2e editie van het FIFA 2017 Champions
League game-toernooi voor alle Ter Leede spelers en speelsters

Meer details en nieuws over deze en andere activiteiten vind je op de Ter Leede website
www.terleede.nl onder de keuze Activiteiten.

Vrijwilligers.

Een voetbalvereniging als Ter Leede “draait” op vrijwilligers, waarvan er gedurende het seizoen
een kleine 300(!) aan de slag zijn. Trainers, barpersoneel, begeleiders, scheidsrechters,
accommodatiemedewerkers en vele anderen zorgen ervoor dat gedurende het seizoen alles
(vrijwel) vlekkeloos verloopt. Dankzij onze vrijwilligerscommissie lukt het vrij behoorlijk om alle
“vacatures” bezet te krijgen, maar voor sommige, specifieke functies ligt dat wat lastiger. We
hebben onder andere behoefte aan medewerkers voor ons Accommodatie team (een beetje handig
is een pré, maar niet noodzakelijk), stewards voor bij de wedstrijden van Ter Leede 1 en een
man/vrouw die onze PR wil gaan verzorgen of iemand die vanuit haar/zijn professionele
achtergrond ons wil helpen bij het opzetten daarvan.

Interesse? Stuur een mailtje naar vrijwilligerscommissie@terleede.nl (Ronald van de Geer of
Michiel Zwetsloot) en er wordt snel contact met je opgenomen.

7 tegen 7.

Zou je nog best af en toe willen voetballen, maar niet meer een hele competitie? Wordt een hele
wedstrijd op een groot veld je te veel, maar mis je zaterdag de lol van een potje voetbal en de
kleedkamer humor?
Dan is 7 tegen 7 voor jou wellicht de oplossing!!
Bij Ter Leede zijn we na de zomerstop gestart met een 7 tegen 7 competitie en hebben op dit
moment al rond de 30 (!) spelers en daar kunnen er nog best een paar bij.
Meer informatie bij Peter Bergman, peterbergman@terleede.nl

Deze CLUBBRIEF wordt per e-mail (voor zover bekend) verzonden aan al onze leden en donateurs.


