Verslag Algemene ledenvergadering ATC Emelwerth gehouden op 12-02-2018
Aanwezig: Het voltallige bestuur: Bert Prins, Adriaan de Jong, Wies Nooren, René Dijkstra, Dick
Kramer, Rudi Cazemier, De leden: Annemieke Nieuwdam, Sjoukje de Jong, Jan v.d. Linde, Tijs
Weggen, Tilly Weggen, Frank Hoogenboom, Elly v.d. Linde, Gerda Booijink, Jan Nooren, Jan Duin,
Nancy Jacobs, Bertus van Meerveld, Richard Elbrink, Janet Smid, Maarten Riep, Trudy Mangnus,
Remco Witteveen, Karin van Giffen, Wim de Jong, Hans Lam, Jeroen Wentink, Narres de Jong, Harm
de Jong, Wilco Ronner, Frank Stobbe, Alma Middelbeek, Johan Rienstra, Ineke Vermeer, Harry
Kampmann, André Schillemans, Joke Heemskerk, Kees Vermeer
Afwezig met bericht van verhindering: Gerrit en Dinie Otterman, Josien Campmans, Corrie Zwerver,
René Semper
Bert heet iedereen welkom en legt de opzet van de avond uit.
Bert begint met de vervolgstappen bij de ambitiesessie van vorig jaar:
1. Gastvrijheid. Hij maakt de recreatiecommissie een compliment voor hun inzet van afgelopen
seizoen. Zij zijn actief bij Toss, competitie, toernooi, enz.. Leden en gasten moeten zich
welkom voelen bij de vereniging.
Soms hebben we ook ongenode gasten op het terrein. We hebben nu camera’s, overleg met
de wijkagent, bankjes buiten het terrein zijn verwijderd.
2. Leden werving en behoud van leden. Hiervoor dit jaar de flyeractie 80-80. Hierbij aandacht
voor: promotie, bezorgen flyer, begeleiden vanuit TC, beginnerstoss, overleg met
tennisschool Approach, stimuleren van activiteiten (zie activiteitenkalender).
3. Communicatie: Maak zo veel mogelijk reclame, Publicaties in de krant, Update website,
nieuwe sponsoren, actiever met face-boek, mailing naar leden.
Vanaf 2019 gaat de website van onze vereniging over naar KNLTB.club. PlanMySport zal dit
overgangsproces begeleiden.
4. Jeugdplan: Rudi treedt uit bestuur, hij blijft dit jaar coördinator voor de jeugd:
• Klankbordgroep formeren. Eerste bijeenkomst op 7 maart met leden. Leden kunnen
zich aanmelden bij Rudi of Bart.
• 20- 02 een avond in de tennishal met mensen vanuit de Knltb, Approach en
tennisverenigingen over jeugdbeleid.
We volgen de agenda:
- Mededeling: Jaap Hoeksema is ernstig ziek
- Notulen ALV 13-02-2017 worden vastgesteld
- De commissieverslagen worden goedgekeurd. Opmerking Wim de Jong: Hij wil wel hand en
spandiensten verlenen maar niet meer vermeld worden als lid van de parkcommissie
Financieel overzicht en bevindingen kascommissie:
- Adriaan geeft hierop een toelichting, Op de gestelde vragen kan hij een duidelijk antwoord
geven
- De kascommissie( Jan Duin en Karin van Giffen). Ze hebben alles goed bevonden, Adriaan gaf
hen duidelijke informatie. Ze maken zich wel zorgen over de kosten van de gravelbanen. Ze
stellen de ALV voor het financieel verslag goed te keuren en het bestuur decharge te
verlenen. Adriaan bedankt de kascommissie.
- Benoeming Kascommissie 2019: leden Karin van Giffen en Maarten Riep. Reserve: Frank
Hoogeboom
- Begrotingsvoorstel. Hierop komt de vraag van Frank Hoogeboom: Loon 2018 is begroot op €
9.500, werkelijke loonkosten 2017 waren € 11.852. Adriaan kan dit in eerste instantie niet
goed uitleggen. We bespreken na de pauze eerst de scenario’s voor de gravelbanen en
komen dan hier op terug

Vaststellen contributie: Bestuur stelt voor om de contributie te handhaven op €160. De vergadering
keurt dit goed.
Bestuur en commissie Wijzigingen en organisatie:
- Penningmeester neemt afscheid na bespreking scenario’s gravelbanen
- Rudi Cazemier stopt als bestuurslid, hij blijft komend jaar wel coördinator voor de jeugd. Bert
bedankt Rudi voor zijn inzet en de vervulling van zijn functie. Voorlopig wordt de
jeugdcommissie opgenomen bij de Technische Commissie, evenals de competitieleider
- Wilco stopt nu ook als coördinator van de recreatiecommissie, Richard Elbrink volgt hem op.
Ook Richard neemt geen zitting in het bestuur.
- Voorstel van het bestuur is om Wilco te benoemen tot Lid van Verdienste van ATC
Emelwerth. Onder luid applaus gaat de ledenvergadering hiermee akkoord.
- Er is nog een vacature voor een coördinator Sponsorcommissie
- Volgend jaar komt de vacature van secretaris vrij.
- Webmaster is Kees Vermeer

