Verslag Algemene ledenvergadering van 03-11-2014
Aanwezig: Het voltallige bestuur:
Maarten Riep, voorzitter
Adriaan de Jong, penningmeester
Wies Nooren, secretaris
Harm Timmer, technische commissie
Wilco Ronner, recreatiecommissie
Paul Smid, parkcommissie
Rudi Cazemier, jeugdcommissie
De leden: Janet Smid, Jan Nooren, Peter Smidt, André Kromkamp, Annemieke Nieuwdam, Wierda,
Joke Riep, Henk Bos, Kees Vermeer, Wim de Jong, Jeanne Pietersen, Atie Raadschelders, Jan van der
Linde, Jan Duin, Nelleke Lampe, Joop Hanekamp, Jaap Hoeksma, Sjoukje de Jong, André Schillemans,
Jaap Tol, Pim Wiersma, Frank Hoogenboom, Johan Rienstra, Tijs Weggen, René Semper, Huib
Boersma.
Afwezig met bericht van verhindering: Harry Kampmann, Mieke Oeverhaus, Fam. de Leeuw, Gerda
Booijink, Hermien Bastiaan, Corrie Zwerver, Annemiek Sol, Janneke Hadders.

Maarten opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Hij licht toe waarom we de jaarvergadering naar voren gehaald hebben. Leden weten zo voor
aanvang van het nieuwe seizoen wat de contributie zal zijn.
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 10 februari 2014 wordt goedgekeurd.

De Jaarverslagen van de commissies worden besproken:
-

-

-

Parkcommissie.:
o Wim de Jong vraagt hoe leden weten wanneer de banen al dan niet bespeelbaar zijn.
Paul zal een systeem bedenken en dit op de website aangeven.
Het verslag van de recreatiecommissie roept geen vragen op.
Technische commissie:
o Joop Hanekamp kaart de bezetting van de banen op de tossochtenden aan. Soms zijn
er veel banen bezet door de scholen. We zullen proberen hier iets meer overleg over
te hebben. Soms wijzigen scholen op het laatst hun programma. Het is natuurlijk wel
weer een aanvulling op onze inkomsten. En een mogelijkheid dat er een aantal
jongeren blijft hangen
o Kees Vermeer vraagt of de clubkampioenen al op het bord zijn aangebracht. Dit is
t/m 2013 gedaan, 2014 volgt spoedig.
Jeugdcommissie:
o Joop Hanekamp kaart aan dat de lessende jeugd niet allemaal lid is van de vereniging.
Dit is een probleem van jaren. In een gesprek met PRO-tennis hier nogmaals op
aandringen(suggestie van een machtiging). Rudi geeft samen met Bart, de trainer,
nog een voorlichtingsavond aan de ouders van jeugdleden. Hierin komt het
lidmaatschap ook zeker aan de orde.
o Kees Vermeer merkt op dat het Maaike Smittoernooi jammerlijk verdwenen is.
Frank Hoogenboomlicht dit toe. Rudi zal hierover nog een gesprek hebben met
Maaike Smit.

Financiën t/m de jaarvergadering.
Adriaan geeft een toelichting aan de hand van de cijfers, die te zien in de PowerPointpresentatie van
Maarten. Enkele zaken die hierbij aan de orde komen:
- De 60/60/60 actie heeft 65 nieuwe leden opgeleverd

-

Leden kunnen tot 01-12 hun lidmaatschap opzeggen, na het vaststellen van de contributie
(verderop te lezen in het verslag)
- De contributie gaat 4x per jaar geïnd worden, het blijft wel een jaarlidmaatschap.
- De inkomsten uit sponsorgeld zijn ook aanmerkelijke toegenomen, met dank aan Harm en
Jaap Tol, die zich hier erg voor ingezet hebben.
- Het resultaat van de kantine is dit jaar ook aanmerkelijk hoger dan eerdere jaren. Het is goed
dat we buiten het toernooi en de competitie geen bier van de tap schenken.
- André Kromkamp vraagt of de samenwerking met Triade goed bevallen is. Dit is goed gegaan
afgelopen seizoen.
- Annemieke Nieuwdam(ledenadministratie) meldt dat we op 3 november 360 leden hebben.
Adraan licht ook de begroting voor 2015 toe.

Keuzeopties voor de gravelbanen.
Maarten zal 3 opties toelichten die het bestuur wil voorleggen aan de ledenvergadering. Deze zijn
ook te lezen in PowerPointpresentatie van Maarten .
Voordat Maarten deze opties toelicht, vraagt Kees Vermeer het bestuur of er zo wie zo draagvlak is
voor het behoud van de gravelbanen. Maarten legt deze vraag voor aan de ledenvergadering. Bij
stemming wordt besloten dat we streven naar het behoud van de gravelbanen.
Maarten legt de opties voor:

Optie 1: Behoud en reserveren 4 gravelbanen:
-

Speelklaar maken gravelbanen €4.800 (al in begroting 2014). Hiervan wordt €2.400
gesponsord
Reservering 4 gravelbanen (€5.236 per jaar)
Reservering 2 all-weather banen (€3.077 per jaar
2 niet gesponsorde banen klaar leggen met vrijwilliger. Bespaarde kosten kunnen worden
aangewend voor reservering all-weather banen
Consequentie: contributie stijgt met €25,--

Optie 2: 4 gravelbanen onderhouden en niet reserveren voor renovatie:
-

Speelklaar maken gravelbanen €4.800 (al in begroting 2014) Hiervan wordt €2.400
gesponsord.
Reservering 2 all-weather banen (kosten €3.077 per jaar)
2 niet gesponsorde banen klaar leggen met vrijwilligers. Bespaarde kosten kunnen worden
aangewend voor reservering all-weather banen.
Consequentie: contributie blijft gelijk

Optie3: 2 gravelbanen onderhouden en reserveren voor 2 gravelbanen:
-

Speelklaar maken gravelbanen €2400 (al in begroting 2014). Hiervan wordt €2.400
gesponsord
Reservering 2 all-weather banen (€3.077 per jaar)
Reservering 2 gravelbanen (€2.632)
Consequentie: contributie blijft gelijk

Voor de vergadering stemt , volgt er nog discussie . Hier een opsomming van een aantal
opmerkingen:
- wel/of niet behouden
- wel/niet reserveren
- hoeveel leden moeten aanwezig zijn. Rudi zoekt dit snel op in de statuten. 1/40 van de leden
moet aanwezig zijn, hieraan voldoen we ruimschoots
- van jaar tot jaar de toestand van de banen bekijken en dit melden in de jaarvergadering.

-

je kunt ze maar 1 keer afstoten
Jaap Tol licht de werving van sponsors toe.
Paul heeft offertes aangevraagd voor het onderhoud. Hij heeft ook een groepje vrijwilligers
gevonden die willen helpen bij het speelklaar maken van de gravelbanen
Paul zal zijn typfoutje in het verslag van de parkcommissie herstellen.

De vergadering kiest unaniem voor Optie 2
Vaststellen contributie 2015
Het voorstel van het bestuur is om de contributie gelijk te laten blijven.
De vergadering gaat hier mee akkoord.

De contributie voor 2015 is dus:€160
Wijziging commissies:
-

-

Recreatiecommissie: Wilco Ronner treedt af als voorzitter van de recreatiecommissie.
Maarten bedankt hem voor zijn 7 jaar actieve inzet voor de vereniging, waarbij ook de
renovatie van het clubhuis veel tijd heeft gevergd. We hebben helaas nog geen opvolger
vanuit de recreatiecommissie in het bestuur.
Ook Janneke Hadders stopt met haar werk voor de recreatiecommissie. Zij verzorgde de
inkoop, ook een verantwoordelijke taak.
De commissie heeft wel een nieuw lid: Annemiek Sol
Technische commissie: Roman Offerman is afgetreden.
Jeugdcommissie: Rudi is hiervan het enige lid, hij kan wel een man versterking gebruiken. De
samenwerking met de trainer, Bart, verloopt prettig.
Parkcommissie: Deze heeft nog voldoende leden. Paul heeft wel een groepje vrijwilligers
bereid gevonden om te helpen bij het speelklaar maken van de gravelbanen.

Rondvraag:
- Maarten vraagt de vergadering of er mensen bereid zijn om de stembureaus mee te
bemensen. Sjoukje de Jong en Wies Nooren willen dit wel doen. Dit levert per persoon €100
op voor de vereniging. Niet gezegd dat we 2 mensen mogen leveren.
- Kees Vermeer vraagt hoe het zit met de samenwerking met PRO-tennis.
De vereniging is niet op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen bij PRO-tennis.
Binnenkort volgt hierover een gesprek.
- Wim de Jong merkt op dat er wel veel verschillende biertjes worden verkocht, hij stelt voor
om dit aanbod te beperken. Ook vraagt hij om aandacht voor de tap, levert nu veel verlies
aan bier op.
- Jan Nooren vraagt naar de club van 100. Nog niet veel onder de aandacht gebracht. Toch 20
aanmeldingen voor €50.
- Annemieke Nieuwdam vraagt of er al een opvolgster is voor de ledenadministratie. Ondanks
plaatsing op het vacaturebord is die er nog niet.
- Opgemerkt wordt dat het mini-baantje op slot zit. Paul zal zorgen dat dit weer open gaat.
- Jaap merkt op dat 2 groepjes tennissers soms alle lichten aan doen. Hier zal nogmaals
aandacht aan geschonken worden.
- Vanuit de vergadering wordt nog even stil gestaan bij het overlijden van ons trouwe lid: Thijs
van Deventer.
Maarten sluit de vergadering af.

