Verslag Algemene ledenvergadering van 08-06-2015
Aanwezig: Het voltallige bestuur:
Maarten Riep, voorzitter
Wies Nooren, secretaris
Adriaan de Jong, penningmeester
Harm Timmer, technische commissie
Paul Smid, parkcommissie
Rudi Cazemier, jeugdcommissie
De leden:Joke Heemskerk, Annemiek Sol, Joke Riep, Hermien Bastiaans, Elly van de Linde, Corrie
Zwerver, Nico de Leeuw, Wim de Jong, Jaap Hoeksma, Jan Nooren, Sjoukje de Jong.
Afwezig met bericht van verhindering: Jan en Annet Duin, Annemieke Nieuwdam
1 Maarten opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Maarten legt uit waarom we deze bijeenkomst nu hebben.
Afgelopen jaar hebben we de ledenvergadering in november gehouden om de leden tijdig de
hoogte van de contributie te melden. De financiële verantwoording kunnen we dan niet geven
omdat de boekhouding van 1 januari tot 1 januari loopt . De landelijke KNLTB staat niet toe om dit via
de statuten te veranderen. Vandaar deze extra vergadering voor het financieel verslag.
Bij grote veranderingen in de hoogte van de contributie zullen we dit de leden voortaan voor 1
januari laten weten.
Maarten vertelt dat Jan Maarten Vestering, een voormalig tennisleraar bij de club, gekozen heeft
voor de dood. Hiervan was een ieder onder de indruk.
2 Het verslag van 2 november 2014 wordt goedgekeurd.
3 Verslag kascommissie
Jaap Hoeksma verleent namens de kascommissie decharge. Kees Vermeer treedt af als lid van de
kascommissie, Jaap Hoeksma is volgend jaar lid samen met Wim de Jong. Reserve lid is Sjoukje de
Jong.
4 Financieel overzicht 2014 en begroting 2015
Adriaan geeft een toelichting op het financieel overzicht.
De sponsorcommissie: Jaap Tol, Harm Timmer en David Serpenti, heeft afgelopen jaar goed werk
verricht.
Uit de vergadering komt de opmerking dat het horecaresultaat maar niet wil stijgen. Moet het
hebben van een tap toch eens worden heroverwogen?
Over het financieel overzicht kwamen verder geen vragen.
Begroting 2015.
- Een vraag over de fluctuaties in loonkosten. Dit kan komen door het zachtere winterseizoen,
hierdoor moet er langduriger onderhoud gepleegd worden.
- De vereniging heeft wat extra inkomsten uit de verhuur van het clubhuis en uit verhuur aan
scholen.
- De verlichting is afgeschreven. We wilden deze investering uitstellen naar november, dit gaat
waarschijnlijk niet lukken. Paul probeert dit uit te zoeken en regelen voor het Open Toernooi.
- De reservering voor de smashcourtbanen lijkt bij een levensduur van 10 jaar aan de veilige
kant, misschien gaan ze langer mee.

5 Voortgang overname tennisbanen.
Zie verslag afgelopen najaar, welke optie is gekozen. Grond blijft van de gemeente. Wij krijgen recht
van opstal, vrij van huur.
De vereniging is nog met de gemeente in onderhandeling over de juiste afkoopsom. Hierover is nog
geen overeenstemming.
6 Kantinediensten
Maarten zou hierover overleg plegen met Wilco. Helaas was Wilco zo ziek (longontsteking)dat dit
niet kon, hij knapt nu wel op. Dit punt in ieder geval opnieuw aan de orde stellen op de komende
ledenvergadering.
Enkel suggesties die vanuit de vergadering kwamen:
- Maak wel verschil tussen “vrijwillige” kantinediensten en kantinediensten voor
competitiespelers.
- koppelen aan afschrijving contributie(is lastig en misschien ook niet wenselijk)
- Bij aanmelding meteen een inschrijving voor een taak laten doen (vereist aanpassing
huishoudelijk reglement)
- Lijst in de kantine leggen om de kantinedienst af te tekenen (kun je zien wie er wel is
geweest)
Belangrijk is om eerst te inventariseren hoe groot het probleem is.
Suggesties van leden hiervoor zijn zeer welkom.
Nu krijgt iedereen die kantinedienst heeft 5 dagen voor de tijd een herinneringsmailtje.
7 Mutaties binnen het bestuur:
Maarten stopt bij de ledenvergadering 2016.
Ook is er een vacature voor voorzitter van de recreatiecommissie en de ledenadministratie.
Paul en Harm hebben ook te kennen gegeven dat ze binnenkort willen stoppen als voorzitter
Parkcommissie en technische commissie.
Het bestuur staat open voor suggesties van leden.
Misschien een idee om jongere teams te benaderen.
Vanuit de vergadering komt ook de suggestie om Carrefour hiervoor te benaderen. Willen we dat als
leden?
8 Rondvraag
Jaap:
- De verbanddoos is niet meer compleet. Deze wordt bijgevuld via Alma.
- Kan er een eenvoudige handleiding bij de tv? Maarten overlegt hierover met Nico de Zwart
Joke:
- Mensen vragen bij de bar naar de WIFI-code. Op een plek in het clubhuis aanbrengen.
Sjoukje:
- Maandagavond waren alle banen afgehangen voor lessen, die er niet waren. Maarten zal dit
regelen.
- Sjoukje deelt mee dat de ramen van het clubhuis in de maand juni weer worden
schoongemaakt. Ze heeft hiervoor vrijwilligers gevonden.
Maarten sluit de vergadering af en bedank iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.

