ALGEMENE LEDENVERGADERING
11 maart 2015

Aanwezig bestuur: Wally Keyzer (voorzitter), Theo de Lange (penningmeester), Annelies van
Beek (secretaris), Joop Arkesteijn (vice-voorzitter), Michel Baggerman (lid),
Michelle Schalker (Lid)
Aanwezig van de leden: 22 leden (zie aanwezigheidslijst).
Afwezig met kennisgeving: Annet Zorge (Lid)
1. Opening
Wally Keijzer heet alle aanwezigen van harte welkom.
Er zijn 22 leden dus het vereiste quorum wordt niet behaald.

OPENING 2E VERGADERING
2. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur
Vorig jaar goed jaar geweest. Paviljoen is opgeknapt en er is geverfd. Dit jaar wordt er door
de gemeente een geluidswal geplaatst aan de buitenkant van de heg i.v.m. de geluidshinder
van onze buurman Woudenberg. Er zijn verder geen mededelingen of ingekomen stukken.
3. Vaststellen notulen ALV 15 maart 2014
Jaarverslag 2011 en 2012 zijn hetzelfde op de website. Dit moet worden aangepast.
Jaarverslag 2014: Pagina 2 Niels Doomernik naam aanpassen. De notulen worden verder
goedgekeurd en vastgesteld.
4. Algemeen Jaarverslag 2014
Kaderavond nieuwe stijl (we hebben het gecombineerd met een buffet) is succesvol
gebleken. Er waren dit jaar rond de 40 commissie leden. Als het budget het toelaat gaan we
het dit jaar dit weer doen.
114 mensen hebben het ledentevredenheidsonderzoek ingevuld. Goede feedback
ontvangen, waar we zeker wat mee gaan doen.
Exploitatie tennishal van Menno Verboom naar Zuidhoorn BV. Menno blijft tennisles geven.
Vorig jaar laatste herfstcompetitiedag gekoppeld aan het slotfeest. Was erg succesvol. We
gaan het dit jaar wel eerder aankondigen.
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
5. Financieel jaarverslag 2014
De cijfers worden door penningmeester Theo de Lange toegelicht.
Goedkeuring wordt gegeven door de ALV aan het financiële verslag van 2014.
6. Verslag Kascommissie
Kascommissie: Kees v.d. Berg en Cock Kuipers
Kees leest het verslag voor. Advies kascommissie: plan maken voor groot onderhoud, zodat
men weet waar men geld voor reserveert.
De kascommissie stelt de ALV voor decharge te verlenen. Dit wordt verleend.

7. Vaststellen begroting 2015
Penningmeester Theo de Lange licht de begroting toe. Alle leden stemmen in met de
begroting 2015.

8. Benoeming kascommissie
Kees v.d. Berg gaat uit kascommissie. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet. Cock
Kuipers blijft nog een jaar. Henri van Paassen neemt de plaats in van Kees.
9. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Annelies van Beek. Karin Korporaal gaat haar plaats
innemen.
Theo de Lange: aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen nieuwe personen
aangemeld. ALV stemt in met de verkiezing van Theo de Lange.
10. Vaststellen Contributie/donateurbijdragen 2015
Blijven ongewijzigd. ALV is akkoord. Voor seizoen 2015 gaan we dit opnieuw bekijken.
11. Verkiezing Technische Commissie
TC-leden zijn: José van Nus, John van Beek, Erik Hoekstra, Peter v.d Meij, Niek Wolve,
Monica Bosboom. Marsha van Beek, Niels Doomernik.
Sandra vd Burg, Carola vd Krogt gaan de TC verlaten. Marvin Vermeer komt erbij. TC gaat
in principe met 9 personen verder.
De ALV is akkoord met de samenstelling van de TC.
12. Rondvraag
Senioren: verzoek om via vereniging nog meer korting krijgen bij het huren van de
binnenbanen.
Verzoek voor het werven van extra vrijwilligers om de banen te prepareren. Er zijn een
aantal mensen gestopt vanwege lichamelijk klachten/ouderdom.
Tevredenheidsonderzoek: gaat het bestuur actie ondernemen en krijgen leden dat te horen?
Het bestuur is in principe niet van plan om de uitkomst te publiceren. W e proberen wel de
resultaten terug te koppelen en waar nodig actie te ondernemen. Een voorbeeld hiervan is
het camera systeem wat binnenkort geïnstalleerd gaat worden.
Elektriciteit ->zonnepanelen. Is al een Agendapunt van de Stichting. De Gemeente verleent
vooralsnog geen vergunning en een bijkomende factor is ook dat wij geen eigenaar zijn van
het pand..
ALV gaat akkoord om wederom in maart de volgende ALV te organiseren.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn komst en inbreng.

