Notulen Algemene Ledenvergadering 13 februari 2017

Aanwezig: het voltallige bestuur:
Maarten Riep voorzitter
Wies Nooren, secretaris
Adriaan de Jong, penningmeester
Harm Timmer, technische commissie
Rudi Cazemier, jeugdcommissie
De leden: Tijs Weggen, F. de Jong, Wim de Jong, Sjoukje de Jong, D. Versluis, Richard Elbrink,
Jopie Op de Woerd, Remco Witteveen, Josien Campmans, Hermien Bastiaans, Annet Duin,
Harry Kampmann, Kees Vermeer, Jan Nooren, Annemieke Nieuwdam, Tom Brinks, Johan Rienstra,
Joke de Jong, André Schillemans, Jan van der Linde, Harm de Jong, René Dijkstra, Arjan Larink, Frank
Hoogenboom, Cornelis Koffeman, René Semper, Bert Prins, Dick Kramer, Jan Duin
Afwezig met bericht van verhindering: Wilco Ronner, Alma Middelbeek, Els Habers, Robert Roorda,
Richtje Hempenius, Gerda Booijink, Ineke Vermeer, Nico de Leeuw

Maarten opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Het wordt een korte vergadering met daarna een ambitiesessie, om te peilen wat er onder
leden leeft.
Het verslag van de algemene ledenvergadering op 1 februari 2016 wordt goedgekeurd.
Ook de verslagen van de parkcommissie, jeugdcommissie, recreatiecommissie en technische
commissie worden goedgekeurd. Al deze verslagen zijn terug te vinden op de site van ATC
Emelwerth.
Sjoukje de Jong en Jan Duin hebben de kas goedgekeurd. Adriaan had het keurig verzorgd.
Volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit Jan Duin en Karin van Giffen. Maarten Riep is
reservelid.
Adriaan geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. Dit roept verder weinig vragen
op.
Mocht er nog behoefte zijn aan toelichting dan kan men terecht bij Adriaan
Het voorstel van het bestuur is om de huidige contributie op €160 te handhaven. De
vergadering gaat hier mee akkoord.
Wel heeft het bestuur een paar voorstellen om de inkomsten iets te verhogen:
- Een prijsstijging in de horeca, Nieuwe prijzen vast te stellen i.o.m. de
recreatiecommissie
- Verhuur clubhuis verhogen naar €125 per keer
- Competitiebijdrage verhogen met €10 per team
De 60-60-60 actie heeft 45 nieuwe leden opgeleverd, Deze zijn niet allemaal gebleven.
De vergadering vraagt zich af hoe dit komt, Jan Duin stelt voor om in ieder geval de toss met
extra aandacht voor nieuwkomers in te delen.

Overname gravelbanen van de gemeente:
- Voorstel van de gemeente erfpacht ipv recht van opstal
- Conceptovereenkomst ontvangen van de gemeente
- Maarten licht dit toe met de volgende argumenten:

Komt er een goed voorstel vanuit de gemeente dan wordt de ledenvergadering
bijeengeroepen.
Voor de vereniging lijkt het wel goed dat er nog geen definitief besluit is. Bestaande
onderhoudscontracten lopen tot 2020.

Bestuurswijzigingen
Maarten Riep treedt af als voorzitter
Bert Prins wordt door het bestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter
Harm Timmer treedt af als voorzitter technische commissie
Dick Kramer wordt door het bestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter van de
Technische commissie
e) René Dijkstra wordt door het bestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter van de
Parkcommissie
a)
b)
c)
d)

Bestuurswijzigingen
f) Vacature recreatiecommissie
g) Ledenadministratie is per 1 november 2016 volledig overgenomen door Josien
Campmans
• Rudi Cazemier heeft aangegeven te willen stoppen met voorzitterschap
Jeugdcommissie
• Adriaan de Jong heeft aangegeven dat 2017 zijn laatste jaar wordt als
penningmeester

Bert, de nieuwe voorzitter ziet een positieve swing in de vereniging. Hij roept de mensen op
om vrijwilligerswerk te doen voor de vereniging.
Vervolgens bedankt hij Maarten, Annemieke en Harm voor hun inzet in de afgelopen jaren.

Rondvraag:
Sjoukje:
-

Het bord van Club van 100. Gebeurt hier nog wat mee. Harm licht een en ander toe.
Dit bord wel betrekken bij de sponsoring. Dit wordt een aandachtspunt voor het
nieuwe bestuur.
- Waarom het hele jaar een toss indeling. Voorstel is van 1 maart tot 1 november. De
wintermaanden wordt er maar heel weinig gebruik van gemaakt.
- Op de ledenlijst de goede namen van commissieleden vermelden, staat nog oude
informatie in.
Johan meldt dat er komend seizoen 13 competitieteams zijn. De nieuwe competitievarianten
zijn niet opgepakt binnen onze vereniging.
Bert sluit de ledenvergadering en gaat verder met de ambitiesessie

Bert licht zijn bedoeling toe:
Hij hoort graag wensen van de leden tot 2020.
Aan het eind van de avond een aantal speerpunten op papier hebben staan .
Voor Bert is het belangrijk dat nieuwe leden zich thuis voelen.
De leden schrijven 3 punten op die voor hen belangrijk zijn. Zij geven op een hiervan een
toelichting. De briefjes worden ingenomen en opgehangen naar thema(7 in totaal) Een ieder
mag 5 streepjes op de briefjes zetten, voor wat hij/zij belangrijk vindt.
Hieruit komt de volgende volgorde van thema’s naar voren:
- Jeugdbeleid/ondersteuning ouders: 34 streepjes
- Nieuwe leden behouden; 30 streepjes
- Communicatie verbeteren: 13 streepjes
- Gastvrijheid: 12 streepjes
- Meer activiteiten: 11 streepjes
- Padelbaan onderzoeken: 4 streepjes
- Duurzaam (zonnepanelen) 2 streepjes
- Overige ambities 2 streepjes
Het bestuur gaat hier mee aan de slag. Het is ook zeker de bedoeling dat ook onze leden
hierover gaan nadenken. Deze informatie gaat dan ook naar alle leden.
Bert sluit de jaarvergadering en ambitiesessie af

