
 
BESLUITENLIJST 2021 

 

  
RUBRIEK Lidmaatschap, overeenkomsten etc. 

2021-4 12-01-2021 - Alles-in-1 Jeugdtennis → Wordt onderdeel van het ATC Jeugdplan.  

2021-9 13-04-2021 - De competitieteams die zich op tijd hebben teruggetrokken voor de 
voorjaarscompetitie, betalen wel de competitiebijdrage, maar krijgen ter 
compensatie een of twee setjes ballen. 
 

2021-23 22-06-2021 - Competitieteams die zich vrijwillig hebben teruggetrokken of die zijn 
uitgeloot voor de vrijdagavond competitie, zullen automatisch het jaar daarop een 
plekje hebben. 

 

RUBRIEK Acties ATC en deelname aan acties 

 
 

 

 

RUBRIEK Accommodatie, onderhoud park, gebouwen en terreinen 

2021-12 13-04-2021 - Drank en horecavergunning → Henk Spanjers en Sayen Rungen 
worden de aanspreekpunten.  

 

2021-15 13-04-2021 – Er wordt een muurtekening geschilderd op de muur van de oefenkooi 
om de boel wat op te vrolijken. John Oberink maakt een tekening en Erik Nijkamp 
zal deze op de muur schilderen.  
 

2021-19 22-06-2021 – Er wordt besloten niet mee te participeren in de gezamenlijke 
feesttenten organisaties van de gemeente Olst-Wijhe. Geen toegevoegde waarde 
voor de vereniging.  
 

2021-24 22-06-2021 – Per 1 juli komt er statiegeld op de plastic flesjes. Hierdoor worden de 

prijzen verhoogd met 0,15 cent. Er komt een speciale prullenbak in de kantine voor 
de plastic flesjes en de opbrengst hiervan wordt voor de jeugd gereserveerd.  
 

2021-25 22-06-2021 - Er wordt vooralsnog geen Camera systeem aangeschaft, i.v.m. te 
hoge kosten.  
 

2021-34 24-08-2021 - Er wordt een rooster geplaatst waar de voeten aan afgeveegd kunnen 
worden. Het zand wordt in een bak opgevangen en kan worden hergebruikt.  
 

  

RUBRIEK Financiële besluiten 

2021-2 12-01-2021 Jaarlijks wordt een bedrag gereserveerd voor nieuwe verlichting i.p.v. 
de aflossing. Dus € 2.500,- op jaarbasis reserveren.  
De opbrengsten van de subsidies zijn ook op de balans geplaatst als reservering 
voor de toekomstige Ledverlichting. 

 

 

RUBRIEK Vrijwilligers 

2021-37 02-11-2021 - De bestuursvergaderingen zullen in 2022 op dinsdag en 
woensdagavond (afwisselend) gepland worden.  
 

 

RUBRIEK PR, communicatie en website 

 
 

 
 

 


