Notulen Algemene ledenvergadering ATC Emelwerth maandag 01-02-2016
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: Robert Roorda, Kees Vermeer, Sjoukje de Jong, Jaap Hoeksma, Hermien Bastiaans, Ineke
Vermeer-van Wijngaarden, Sascha Wiedijk, Stef Verton, André Schillemans, Jeanne Pietersen, René
Dijkstra, Lies Uytdebogaardt, Jan Nooren, Tilly Weggen, Tijs Weggen, Harm de Jong, Hans Lam,
Nancy Jacobs, Mieke Oeverhaus, Karin van Giffen, Jan Duin, Diny Otterman, Richard Elbrink,
Annemiek Sol, Janet Smid, Johan Rienstra, René Semper, Joke Heemskerk, Gerdy v.d. Hoeven, André
Kromkamp, Wilco Ronner
Afwezig met bericht van verhindering: Gerda Booijink, Wim de Jong, Annemieke Nieuwdam, Harry
Kampmann
1 Opening Maarten opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2 Jaarvergadering 09-06-2015
Het verslag van de afgelopen jaarvergadering wordt besproken
- Niet Wim de Jong, maar Sjoukje de Jong zit in de kascommissie
- Afkopen kantinediensten:
a Competitiespelers kunnen deze afkopen, anders een sanctie
b Vrijwillige kantinediensten: hierop volgt geen sanctie bij niet opkomen dagen, wel een
morele verplichting natuurlijk.
Johan(vcl) neemt deze verplichting(voor competitiespelers) mee in het wedstrijdbulletin
Het verslag wordt goedgekeurd.

3 Jaarverslagen Commissies:
-

Parkcommissie. Dit verslag wordt goedgekeurd. In het contract over de gravelbanen komt de
clausule dat het per jaar opgezegd kan worden.
Jeugdcommissie. Verslag goedgekeurd. Kees V spreekt zijn zorg uit over het geringe aantal
jeugdleden. Acties via de scholen leveren weinig op
Verslag recreatiecommissie(Clubhuiscommissie) goedgekeurd
Verslag technische commissie goedgekeurd

4 Verslag kascommissie 2015. Sjoukje de Jong en Jaap Hoeksma hebben de kas goedgekeurd, het
zag er goed uit. Kascommissie voor volgend jaar: Sjoukje de Jong en Jan Duin. Reserve lid: Karin van
Giffen

5 Het financieel jaarverslag wordt toegelicht door Adriaan de Jong.
-

De vergadering vindt de vergoeding voor Narrus wel hoog. Proberen deze kosten in de hand
te houden. Kunnen we misschien iets meer doen met vrijwilligers?
- De afschrijvingen met deze periode laten een negatief resultaat zien. Misschien kunnen we
de afschrijvingstermijn iets oprekken, de banen worden overdag weinig bespeeld:
o de bank keurt de cijfers nog goed
De vergadering keurt het financieel verslag van Adriaan goed.

6 Vaststellen contributie 2016
Het bestuur stelt voor om de contributie op het huidige niveau te handhaven.
De vergadering is het hier mee eens.

Discussie over het tarief voor jeugdleden. Voor minileden die nog niet aan bondsactiviteiten
deelnemen bedraagt de contributie 21 euro per jaar. Voor kinderen die deelnemen aan
bondsactiviteiten is de contributie hoger.

7 Ledenaantal icm gravelbanen (1)
-

Gravelbanen en 2 smashcourtbanen gaan over naar vereniging
geen huur meer tennisbanen, maar kosten speelklaar maken en groot onderhoud(vanaf
2018) voor rekening vereniging.
Financiële afwikkeling nog niet klaar

Wat biedt de gemeente bij overname:
- Afkoopsom van €17.500 i.v.m. gemiste reservering(verdeeld over 3 jaar)
- Alsnog dragen kosten speelklaar maken SmashCourtbanen tot en met voorjaar 2020 (min
€650 per baan per jaar)
- Bij elkaar komt dit uit op een vergoeding van €25.300 per jaar
- Bestuur vereniging is akkoord met deze vergoeding
Hoe vormgeven:
- Vereniging wordt eigenaar van de banen, grond blijft van gemeente
- constructie in eerste instantie recht van opstal, maar wordt nu erfpacht (tegen €0,-- kosten)
- contract nog steeds niet opgesteld
Hoe gaat de toekomst er uit zien?
- Dalend leden aantal (momenteel 303)
- Tot wanneer houden we de banen aan?
- Geen duidelijkheid over kosten bij evt. ruimen tennisbanen
- Voor alsnog voldoende middelen voor aanhouden
Voorstel is om door te gaan zoals het nu is.
Pas bij definitief contract kijken hoe het gaat. De definitieve financiële afwikkeling afwachten.
Daarna weer overleg met de leden en evt. juridisch advies vragen bij de KNLTB.

8 Nieuwe bestuursleden gezocht Maarten licht dit toe
- Maarten Riep, voorzitter, is voornemens af te treden
- Harm Timmer, technische commissie, is voornemens af te treden
- Paul Smid, Parkcommissie, is voornemens af te treden
- Vacature voorzitter Recreatiecommissie
De statuten zeggen hierover:
- Artikel 9 lid 7:
Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden
een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt
dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht
binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene
vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacature.
Hoe gaan we dit probleem oplossen?
- Brainstormgroep die helpt zoeken naar nieuwe bestuursleden
o Kees V, Jan D, Wilco R, Mieke O, Tijs W.
- De ledenlijst doorspitten
- Concreet mensen benaderen en duidelijk de taken aangeven
- Binding met de vereniging is wel belangrijk

Acties en evenementen 2016 (bedacht door Harm en Maarten)

-

Jaaractie 60-60-60 Deze actie dit jaar herhalen. Flyers drukken en in de wijken
rondbrengen. Tijs stelt voor om “oudleden” doelbewust te benaderen.

-

Toernooien

o openingstoernooi (zondag 3 april)
o clubkampioenschappen (week na voorjaarscompetitie)
o Open Toernooi (week 28)
o Interne Mix (juli/augustus/september)
o Oliebollentoernooi
- Meer clubtoernooien:
o 50-+ toernooi, evt. 70+-toernooi
o Vechtparentoernooi, ook introducés
o Ladiesnight
o Biertoernooi
o Uitwisseling TV Benschop-ATC Emelwerh
o Emmeloord-Urk toernooi
Bij ieder toernooi wordt de inzet van vrijwilligers gevraagd..
Jeugdactiviteiten:
- ledenwerving gericht op basisscholen
- Mieke stelt voor om jeugdtoernooien te houden met kinderen uit andere dorpen
- Sjoukje geeft de suggestie om kinderen die lid zijn bij een andere vereniging met onze eigen
jeugdleden op onze banen te laten tennissen, dan wel overdag. De vergadering keurt dit
goed.
De afwikkeling van de interne mix had afgelopen seizoen beter gekund.

Acties en evenementen 2016
Organisatie:
-

Maarten en Harm zullen 2016 aanblijven als bestuurslid en de organisatie van deze
evenementen bewaken
Per evenement minimaal 1 verantwoordelijke voor invulling en organisatie
Actie 60-60-60 : Flyeren Deze avond is er een intekenlijst rondgegaan voor bezorgers.
Bezorgen 7,8 en 9 maart.

9 Bestuurswijzigingen:
a Maarten blijft aan als voorzitter
b Harm T. blijft aan als voorzitter TC
c Paul Smid treedt af als voorzitter van de Parkcommissie. hij wordt bedankt door de voorzitter voor
zijn inzet. Hij maakt wel de lopende zaken af.
d Vacature recreatiecommissie
e vacature ledenadministratie
Een extra ledenvergadering kan bijeengeroepen worden:
- als er door de brainstormgroep nieuwe bestuursleden gevonden zijn
- als er meer duidelijkheid is over de overeenkomst met de gemeente

Rondvraag:
-

René vraagt of er gevraagd wordt waarom mensen opzeggen. Dit gebeurt nu niet
Wie wil helpen met het organiseren van toernooitjes kan zich melden bij Harm.

Maarten sluit de vergadering af en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid

