Verslag algemene ledenvergadering ATC Emelwerth van 10-02-2014
Aanwezig:
Het voltallige bestuur: Maarten Riep, Adriaan de Jong, Harm Timmer, Wilco Ronner, Paul Smid,
Rudi Cazemier, Wies Nooren.
De leden: Diny Otterman, Nico de Leeuw, Frank Stobbe, Jeanne Pietersen, Jaap Hoeksma, Helmich
Wierda, Joke Sol, Annemiek Sol, Greeth Hout, Jopie Op de Woerd, Gerda Booijink, Johan Meinen, Jan
Nooren, Hans Lam, Sascha Wiedijk, Andre Landman, Marijke Landman, Jaap Tol, Tom Brinks,
Robert Kapteyn, Annemieke Nieuwdam, Harry Kampmann, Stef Verton, Karin van Giffen, Petra
Jungmann, Mieke Oeverhaus, Tijs Weggen, Ineke Vermeer-van Wijngaarden, Marjan Olthof, Harm de
Jong, Joop Hanekamp, Wim de Jong, Sjoukje de Jong
Afwezig met bericht van verhindering: Corrie Zwerver, Wijnand en Thea Smit, Ben Disveld, Marco
Smetsers, Kees Vermeer, Frank Hoogenboom, Trudy Mangnus, Janneke Hadders, Janet Smit, André
Schillemans.
1 Maarten opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de leden die
hier voor de eerste keer zijn.
Aan de hand van een power pointpresentatie leidt Maarten de vergadering. Deze presentatie
is ook gepubliceerd op de website. Zaken die aan de orde komen en extra aandacht behoeven zal ik
hier weergeven.
2 Verslag 2014.
Wim de Jong komt terug op de briefjes die achter de bar liggen met nog openstaande rekeningen.
Hier is geen waterdicht systeem voor te vinden. Afgelopen jaar waren er al minder briefjes. Wilco
meldt dat er duidelijke instructies zijn gegeven, helaas houdt niet iedere vrijwilliger zich hier precies
aan. Na een aantal opmerkingen vanuit de leden wordt besloten dat er alleen tijdens de competitie
nog met bonnetjes gewerkt mag worden. Bij toernooien en clubkampioenschappen moet er direct
afgerekend worden.
Nico de Leeuw ziet graag dat het verslag zonder foto’s afgedrukt kan worden.
3 Jaarverslagen commissies
De jaarverslagen van de commissies worden gewaardeerd door de vergadering en akkoord
bevonden.
4 Verslag kascommissie 2013
Nico de Leeuw en Kees Vermeer hebben de kas gecontroleerd . Nico meldt dat het er goed uitzag en
dat hij en Kees er mee akkoord zijn. De kascommissie voor 2014 wordt benoemd. De leden zijn Kees
Vermeer en Jaap Hoeksma. Als reserve lid wordt Johan Meinen benoemd.
Toegevoegd aan de agenda een verslag van Maarten over de cursus “Besturen met een visie”, die
Maarten, Wilco en Paul gevolgd hebben.
Ook hiervan staan veel zaken in de power pointpresentatie.
Als beleidsthema komt hierin naar voren:

“Met elkaar”
Hoe kun je dit vorm geven?
- “Nieuwe leden koppelen aan een tennismaatje en hen zo helpen een plaats te vinden”.
- B.v. meenemen naar de toss-avond.
Hierna komt ook een aantal mogelijkheden voor ledenwerving naar voren:
Actie tijdens het 60-jarig bestaan op 6 april, Activiteiten dag op 29 maart
Publicatie in de bonnenkrant:
- Lid worden voor €60 (mag geen lid geweest zijn in 2013)

- 10 introductielessen voor €60, i.s.m. PRO Tennis
- Racket en een blik ballen voor €60, i.s.m. PRO Tennis
Op 29 maart zal ook de nieuwe trainer Bart van Weelie aanwezig zijn. Hij zal activiteiten voor de
jeugd begeleiden. Rudi en Maarten overleggen nog met André Bulthuis van PRO Tennis over de
verdere invulling van deze dag.
PRO Tennis benadert de basisscholen voor een proefles tijdens de gymles. Ze koppelen hieraan een
aanbod voor 3 proeflessen bij Emelwerth/PRO Tennis.
Maarten roept op voor hulp op 29 maart.
Aansluitend introduceert Harm het vacaturebord:
Hierop komen regelmatig nieuwe vacatures met een duidelijke omschrijving. Bord hangt in de
kantine en kan zowel binnen als buiten bekeken worden.
Sjoukje merkt op dat we als vereniging in de toekomst alle leden een taak moeten kunnen opleggen,
bij andere verenigingen is dit vaak al zo.
Jan Nooren vraagt hoe het momenteel met de sponsoring gaat?
Harm neemt hiervoor het woord, aangevuld door Jaap Tol, lid sponsor wervingsgroep.
- Het is moeilijk om mensen te vinden die het goed uitwerken.
- De sponsoring van het Open Toernooi wordt breder getrokken
- introductie “club van honderd” Bord met honderd vakjes te sponseren voor €50 per vakje
- Jaap Tol meldt: Als je een auto koopt bij Broekhuis kun je €250 laten storten in de clubkas
van Emelwerth. Dit is niet algemeen bekend.
5 Bezuinigingsplannen gemeente
Deze worden ook weergegeven in de presentatie.
Dit jaar worden de banen 1-4 in ieder geval klaargelegd.
Opties te lezen in de power pointpresentatie worden later dit jaar binnen het bestuur besproken.
Suggestie Jaap Tol om in zee te gaan met de Jeu de Boule vereniging
Nico de Leeuw wil wel garant staan voor een baan.
Volgens Jaap Tol is er nog geld van de hal in een pot. Hoe?
6 Financiën
Ook Adriaan z’n verslag wordt gepresenteerd via de Power Pointpresentatie. Dit gedeelte is alleen
toegankelijk als men inlogt. Zaken die aan de orde komen:
- Er komt een vraag over de subsidie van jeugdselectie. Is dat in deze tijden van bezuinigen nog
een reële optie? De vergadering zet hier grote vraagtekens bij. Maarten vertelt dat dit
contract in het najaar opnieuw met PRO Tennis wordt besproken.
- Per week vindt er 10-15 uur betaald onderhoud plaats aan de banen. Kunnen we dit terug
brengen door de inzet van vrijwilligers?
- Optie om 4 keer per jaar contributie te betalen.
- Sjoukje vraagt zich af of de Statuten gewijzigd kunnen worden m.b.t. het niet betalen van
contributie door ereleden. Dit is lastig. Sjoukje is bereid om de ereleden te vragen donateur
te worden. Dit is zeker geen verplichting.
Adriaan wordt bedankt voor zijn toelichting.
Na deze toelichting komt Maarten met het voorstel om de contributie te verhogen naar €160 per lid.
De aangepaste tarieven gaan procentueel evenveel omhoog.
Maarten licht deze voorstellen toe. Opmerkingen vanuit de leden:
- Vrijwilligerstaken wel/niet betalen. In contributie opnemen en terug betalen?
- Jaap Tol: Prestatiesubsidie voor kinderen mag niet vanuit ledengeld. Kan wel uit
sponsorgelden. Eind dit jaar loopt contract met PRO af. Wordt meegenomen in gesprekken
met PRO Tennis
- Extra opbrengsten door verhuur Clubhuis

- Aandacht vestigen op het tijdig uitdoen van de verlichting
Maarten vraagt of de vergadering het eens is met het contributievoorstel.
De vergadering gaat voor het overgrote deel akkoord met de verhoging.
De contributie is dus voor 2014 vastgesteld op €160 per lid. De afwijkende contributies gaan met
hetzelfde percentage omhoog.
Vanuit de vergadering komt de vraag hoe men aan een dagkaart kan komen.
Adriaan zegt dat dat via hem kan. Stuur een mailtje naar de penningmeester en hij zal het dan
regelen. Dit wordt in het volgende clubblad vermeld.
Leden wordt ook gevraagd om zwarttennissers aan te spreken, sociale controle.
7 Bestuursverkiezing
Adriaan de Jong wordt door de ledenvergadering aangenomen als penningmeester.
Maarten bedankt Johan voor zijn inzet van de afgelopen jaren.
Maarten geeft aan dat hij aan het eind van dit jaar afscheid neemt als voorzitter. Dit jaar zal hij zich
bezig houden met het vinden van een opvolger.
8 Mutaties in de commissies
De Parkcommissie en de Technische commissie zijn nog voldoende bemenst.
De jeugdcommissie kan nog wel versterking gebruiken.
Wilco is voor de kantinecommissie opzoek naar een opvolger.
Annemiek Sol heeft het in beraad
9 Rondvraag:
- Ineke Vermeer: De handdoekenautomaat in de damestoiletten is vaak stuk. Dit wordt
meegenomen.
- Sjoukje de Jong:
o Kantinedienst indelingen. In oktober op sommige avonden niet nodig om dit in te
delen, er wordt dan weinig meer getennist.
o Sommige competitiespelers zijn niet ingedeeld voor kantinedienst. Vaak worden ze
nog ingezet bij het toernooi.
o Uitnodigingen voor de vrijwilligersavond. Wilco licht toe hoe dit gegaan is.
o De laddercompetitie van vorig jaar staat nog op de site. Deze wordt naar het archief
verplaatst.
o Melden clubkampioenen op het bord. Dit wordt in orde gemaakt.
o Racket met ereleden. Dit is zoekgeraakt. Het wordt met een ander oud racket in
opgelost
- Jan Nooren: De indeling van de interne mix was afgelopen jaar niet goed. Harm neemt dit
mee naar de TC. Het streven was wel om dit op sterkte in te delen maar door het geringe
aantal opgaves lukte dit niet.
Maarten sluit de vergadering af met de woorden:
“We gaan er weer met frisse moed tegenaan gaan”
Laten we ondanks het dalende ledenaantal een bloeiende vereniging zijn

