
 
Beste leden van TV Napoleon, 

Tennisvereniging TV Napoleon is een heel levendige en gezonde vereniging.  Zoals 
in de Algemene Leden Vergadering in november aangekaart zijn onze commissies 
en financiën zeer goed op orde. Wij mogen met zijn allen zeer trots zijn op hoe wij 
er als vereniging voor staan. 

Bestuurlijk heeft onze vereniging echter een grote uitdaging en mogelijk 
resulterend in een groot probleem. 

Onze vereniging heeft sinds het aftreden van Wiel in november tijdens de 
Algemene Leden Vergadering geen voorzitter meer.                                        
Tevens zal Wim bij de volgende Algemene Leden Vergadering als 
secretarisaftreden. Deze twee vitale posities zullen ingevuld moeten worden dit 
jaar! Die van voorzitter liefst op de kortst mogelijke termijn. 

De belangrijkste taken voor deze twee posities binnen onze vereniging:                
De Voorzitter:                                                                                                                    
Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en 
vertegenwoordigt de vereniging in- en extern.                                                  
Vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.           
Heeft een visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en 
evaluatie van het verenigingsbeleid.                                                                     
Zit bestuursvergaderingen en Algemenen Leden Vergadering voor en is in 
samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de agenda. 

De Secretaris:                                                                                                        
Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat. Vormt samen met de voorzitter en 
penningmeester het dagelijks bestuur.                                                                 
Neemt deel aan bestuursvergaderingen, Algemene Leden Vergadering, stelt de 
agenda vast samen met de voorzitter, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst.  

Verzamelt centraal de notulen van overige commissies, houdt een archief bij en 
ziet toe op de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.                                    

Verzendt correspondentie van bestuur en vereniging en ontvangt correspondentie 
en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt. 

Natuurlijk kunnen de nieuwe voorzitter en secretaris eigen invulling geven aan de 
taken en verantwoordelijkheden. 

Wij willen een beroep doen aan alle leden: help ons in de zoektocht naar een 
nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris. 

 

https://tvnapoleon.nl/


 
 

 

Weet jij iemand uit je familie, vriendenkring of heb je zelf interesse om (een van) 
deze belangrijke functies uit te voeren, laat het ons weten! Lidmaatschap van de 
vereniging is statutair wel verplicht. 

Gegadigden kunnen zich opgeven via secretaris@tvnapoleon.nl of woon een keer 
een bestuursvergadering bij. 

  

Met sportieve tennisgroeten, 

  

Namens Bestuur TV Napoleon, 

Vincent, René en Ron 
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