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JAARVERSLAG SECRETARIS VAN DE R.V.V. TORNAX 2017
Ledental
De vereniging telde op 31 december 2017, 186 leden. In vergelijking met 1 januari 2017 (190 leden)
is dit, net als in 2016, een verlies van 4 leden.

Mini’s en jeugd
Senioren
Recreanten
Verenigingsleden
Trainers, coaches, scheidsrechters
Tientjesleden
Totaal

01-01-2017
83
49
42
5
11
0

31-12-2017
85
45
42
3
11
0

190

186

Bestuur en rooster van aftreden
- Ineke Nijen Es
voorzitter
- Quicilia Hoffman
secretaris
- Marc van Rooden
penningmeester
- Marcel Giesen
lid technische zaken
- Corry Giesen
lid algemeen/ jeugdzaken

2018 (Herkiesbaar)
2020
2019
2019
2018 (Vacant)

Vergaderingen en afvaardiging
Het bestuur heeft het afgelopen jaar een aantal keren vergaderd. Daarnaast is er op 4 april een ALV
geweest. Ook werden de vergaderingen van Sport Federatie Berkelland actief bezocht. De belangrijke
zaken zijn gedeeld via de nieuwsbrief en de website.
Op 20 april 2017 is de Ruurlose Sportfederatie opgeheven. Echter wordt nog actief samengewerkt met
Ruurlose sportverenigingen en scholen om de kwantitatieve en kwalitatieve problemen van de
binnensportaccommodatie op te lossen en om nieuwe leden te werven.
Overige activiteiten / Nieuwsfeiten
 We hebben het afgelopen jaar van een aantal kaderleden afscheid genomen. We hebben daar
tijdens de kadermiddag op gepaste wijze aandacht aan geschonken.
 Het werven van nieuwe leden heeft continue aandacht.
 Het bestuur is weer compleet door nieuwe aanvoer van vrijwilligers. De taken zijn goed verdeeld.
Het bestuur is structuur aan het bouwen.
 Leendert Koertse heeft Tornax een Ipad geschonken voor het invullen van het digitale
wedstrijdformulier.
 Tornax heeft Sportlink aangeschaft om de ledenadministratie en contributie inning eenvoudiger te
maken. Dit is gesubsidieerd door de gemeente.
Tot slot wil ik namens het bestuur, alle mensen die zich op welke manier dan ook, het afgelopen jaar
hebben ingezet voor de vereniging ontzettend bedanken voor hun inzet.

